
 

  

  

การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 

โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 
THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR COMMUNICATION 
OF VOCATIONAL CERTIFICATE I STUDENTS BY TEAM-BASED LEARNING     

 

อาภสัรา สงัขวาส ี 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
2564  

 

 



 

  

การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 

โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 
 

อาภสัรา สงัขวาส ี 

ปรญิญานิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2564 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
 

 



 

  

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR COMMUNICATION 
OF VOCATIONAL CERTIFICATE I STUDENTS BY TEAM-BASED LEARNING     

 

ARPASSARA SANGKHAWASEE 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF EDUCATION 

(Educational Science & Learning Management) 
Faculty of Education, Srinakharinwirot University 

2021 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 

โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 
ของ 

อาภสัรา สงัขวาส ี
  

ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้

ของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ ์
  

.............................................. ที่ปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี จนัทรเ์สม) 

.............................................. ประธาน 
(อาจารย ์ดร.กรศิร ิบญุประกอบ) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ลดัดา หวงัภาษิต) 

 

  



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 
โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) 

ผูว้ิจยั อาภสัรา สงัขวาส ี
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อญัชลี จนัทรเ์สม  

  
การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียน

ผ่านการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน และเพื่อส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารผ่านการเรียนรูแ้บบการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน   กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 40 คน โดยการสุ่มแบบ
แบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยการจบัฉลาก ใหห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุม่ ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง
รวมทั้งสิน้ 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์สัปดาหล์ะ 2 ชั่วโมง และใชเ้วลาในการทดสอบก่อน และหลัง
เรียน จ านวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมดเป็น 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แผนการเรียนรูโ้ดยใชก้าร
เรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน  จ านวน 6 บทเรียนแบบทดสอบวดัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
เกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  และแบบสอบถามวดัความพึง
พอใจที่มีต่อการเรียนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน  (Team-based 
learning) วิเคราะหข์อ้มูลโดยหาค่าเฉลี่ยคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย
พบว่า  1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร  1 โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ
ทีมเป็นฐาน หลงัการทดลองสูงขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั. 05  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐานหลังการทดลองสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั. 05 
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The purpose of this study is to examine the English-speaking skills of the students to 

communicate, their English-speaking skills using team-based learning, and to survey the satisfaction 
levels of students toward studying communicative English and using team-based learning. The 
sample group consisted of Vocational Certificate Level One students at Donmueang Technical 
College, Bangkok, in the first semester of the 2021 academic year. The sample group was made up 
of 40 students by Cluster Random Sampling by raffle. The duration of the study was 12 hours over six 
weeks, at two hours per week and two hours for the pre-test and post-test, for a total of 16 hours. The 
research instruments used in this study were six lesson plans, a pre-test and a post-test. The 
Evaluation Criteria of English-Speaking Skills for Communication and the questionnaire measured the 
satisfaction of the students with their English-speaking skills for communication and using team-
based learning. The data were analyzed by means of the standard deviation scores and a t-test. The 
results revealed the following: (1) the English communication ability of Vocational Certificate Level 
One students by cooperative learning after the experiment was higher at a statistically significant 
level of 05; (2) the satisfaction of the students with learning to speak English for communication 
through team learning after the experiment was higher at a statistically significant level of .05. 

 
Keyword : Team-Based Learning, English speaking skills, Communication, Vocational certificate 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
 
 
 

ปัจจบุนัสงัคมโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและมี
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยเพิ่มขึน้ การติดต่อสื่อสาร และการเดินทางของขอ้มูลที่รวดเร็ว เป็นผลท าให้
ประเทศไทยตอ้งเรง่พฒันาประเทศใหม้ีศกัยภาพมากขึน้ เพื่อปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ที่ท  าใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากลที่ใชใ้น
การติดต่อสื่อสารกนัระหว่างประเทศท าใหผู้ท้ี่สื่อสารภาษาองักฤษไดเ้ปรียบในทุกทาง สอดคลอ้ง
กบักระทรวงศกึษาธิการที่มีการก าหนดนโยบายปฏิรูปการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือใหผู้เ้รยีน
เป็นคนที่กา้วทนัโลกและใชภ้าษาองักฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อเตรยีมพรอ้มผลิตก าลงัคน
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ให้มีความพรอ้มและสามารถปรับตัวพรอ้มรับความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ในศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศจ าเป็นอย่างมาก และดว้ย
นโยบายรฐับาล ใหส้่งเสริมบทบาทและยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นประโยชนด์า้นการศึกษา การแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม และในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อใหส้ามารถพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ เขา้ใจความแตกต่างของ
การเมือง และวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การเรียนภาษาต่างประเทศช่วยให้ผู้เรียนมี
วิสยัทัศนท์ี่กวา้งไกล สามารถใชภ้าษาที่ถูกตอ้งสื่อสารกับชาวต่างชาติได ้และสามารถถ่ายทอด
วฒันธรรมและเอกลกัษณไ์ทยไปสู่สงัคมโลก (กรมวิชาการ 2545) และเป็นเครื่องมือในการคน้หา
ความรูใ้นการเรยีนวิชาต่างๆ การศึกษาต่อรวมถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นจดุหมายที่ส  าคญัของ
การปฏิรูปการเรียนรู ้(กระทรวงศึกษาธิการ 2551) ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ระบวุ่าการศกึษาไทยในอนาคตตอ้งพฒันาคนใหม้ีทักษะที่ส  าคญั 
มีความรูค้วามสามารถเพื่อการด ารงอยู่ในสังคมโลกาภิวฒันไ์ด ้การศึกษาภาษาต่างประเทศจึง
ส าคญัอย่างมากโดยเฉพาะภาษาองักฤษ 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษในยุคปัจจุบันนั้น จะเนน้การประยุกตแ์นวการสอนเพื่อ
การสื่อสาร (Commucative Approach) โดยการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูท้กัษะทางการฟัง การพดู การ
อ่าน และการเขียน  โดยเฉพาะทกัษะดา้นการพดูเป็นสิ่งส าคญัในการเรียนภาษาต่างประเทศ เป็น
ทกัษะที่แสดงถึงความส าเร็จในการเรียนภาษา (Nunan, 1991, p. 31) ที่เป็นทกัษะการสื่อสารซึ่ง
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จ าเป็นมากในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากผูพู้ดจะตอ้งใชท้กัษะในการใชค้  าศพัท ์โครงสรา้งไวยากรณ ์
การใช้ความคิดในบริบทนั้นๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได้ (ภัทราวดี ยวนชื่น, 
2553) จากขอ้ความขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้่าการพูดเป็นทกัษะเบือ้งตน้ที่ใชใ้นการสื่อสาร และ
การพูดเป็นวิธีการสื่อสารหนึ่งของทักษะการสื่อสาร  (Expressive Skill) ที่สามารถฝึกหัดใหเ้กิด
ประสิทธิภาพได ้

โดยทั่วไปแลว้การเรียนการสอน ในสถานศึกษา ที่สงักัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) มีการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษของหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศกัราช 2562 ก าหนดใหว้ิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในหลกัสตูร มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนได้
พัฒนาศักยภาพการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งนีเ้น่ืองจากภาษาต่างประเทศส าคัญอย่างมาก 
และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างบคุคลในหลายประเทศ และในการประกอบอาชีพตลอดจน
เพื่อให้สามารถน าประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากอาชีวะมีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศมากมายและเพื่อการผลิตและพฒันาก าลงัคนเขา้สูส่ถานประกอบการ  ซึ่งการมีความ
ภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนมีมีความคิดกว้างไกล ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติใน
สถานการณ์ต่างๆได้ในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ และกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นถึง
ความส าคัญของการใชภ้าษาอังกฤษ จึงมีนโยบายใหจ้ัดการเรียนการสอนการใชภ้าษาอังกฤษ 
โดยเป็นการจดัอย่างมีคณุภาพ และใชไ้ดจ้ริง และน าไปพัฒนาต่อยอดภาษาองักฤษต่อไปไดอ้ย่าง
มีคณุภาพ 

ดังนั้นการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษ จึงจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการพูด เป็นสื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจถึงสิ่งที่สื่อ
ออกมา ไม่ว่าจะในบรบิท หรือแง่มมุใด เพราะไม่ว่าบคุคลใดก็สามารถเป็นผูส้ง่สารและผูร้บัสารได ้
โดยการพูดที่คล่องแคล่วนัน้มาจากการฝึกฝน เรียนรูจ้นเขา้ใจในบริบทของทกัษะการพูดจึงเรียบ
เรียงออกมาเป็นข้อความหรือถ้อยค าที่จะสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ แต่เน่ืองจากการเรียนการสอน ใน
ประเทศไทยเนน้แต่ความถกูตอ้งของไวยากรณ์ ผูเ้รียนเรียนไปเพื่อสอบ เรียนจากการท่องจ า เมื่อ
พบชาวต่างชาติก็จะไม่กลา้พดูภาษาองักฤษ หรอืไม่กลา้แสดงออก ไม่กลา้พดู เพราะกลวัการดถูกู 
สอดคลอ้งกับความเห็นของ (เออร,์ 1996; บราวน,์ 1994) ที่กล่าวว่าสาเหตุที่ท  าใหผู้เ้รียนที่เรียน
ภาษาที่สองไม่ส  าเร็จนัน้คือผูเ้รียนเกิดความกังวลถึงการพดูผิด เรยีบเรียงประโยคไม่ถกู และจะใช้
ภาษาแม่ (Mother Language) ในขณะที่ก าลังฝึกภาษาที่สองหรือภาษาเป้าหมาย (Target 
language) ในชั้นเรียน และ  (กุลชนก ทิพฤาชา , 2550) ที่กล่าวว่าอุปสรรคของการพัฒนา
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ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษที่ส  าคัญอย่างหนึ่ง คือ นักเรียนไทยอยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ท าให้แทบจะไม่มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียน
ภาษาอังกฤษในหอ้งเรียน ซึ่งผูเ้รียนควรไดร้บัการฝึกฝนทักษะการพูดอย่างสม ่าเสมอ การเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาในสถานการณท์ี่คลา้ยกนัในชีวิตจรงิ  

จากความส าคญัของการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษดงักล่าว ท าใหผู้ว้ิจยัมีความ
สนใจในการพฒันาทกัษะการพูดเพื่อการสื่อสารกับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
โดยผูว้ิจัยไดเ้ลือกวิจัยกลุ่มประชากรนี ้เน่ืองจากผู้วิจัยมีความตระหนักไดถ้ึงปัญหา และตอ้งการ
พฒันาความสามารถทางการสื่อสาร จึงใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) 

การท างานที่ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษอย่างมีประสิทธิภาพคือ การ
ท างานรว่มกนัและมีจิตส านึกต่อส่วนรวม การท างานรว่มกลุม่นัน้เป็นการตอบสนองความตอ้งการ
พืน้ฐานของมนุษย์ ที่เป็นสัตว์สังคมและมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ท าให้รวมพลังความคิด 
ความสามารถของมนษุยท์ี่มีอย่างจ ากดัของแต่ละคน เพ่ือสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งที่ไม่สามารถท าคน
เดียวได ้นอกจากนีก้ารท างานกลุ่มช่วยใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากเพื่อนรว่มกลุ่มที่มีความคิดแตกต่าง
ออกไป เป็นการพฒันาใหเ้กิดความงอกงามของความรูจ้ากการท างานเป็นกลุ่มการเรียนรูแ้บบทีม
เป็นฐาน ซึ่งส าคญัและจ าเป็นมากในสงัคมยคุปัจจบุนั ที่ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั โดย การบวน
การทีม เป็นสิ่งที่มีบทบาทในการอยู่ร่วมกัน สอดคล้องกับ (ดิเรก วรรณเศียร, 2552, น. 2) ที่
กล่าวถึง การท างานเป็นทีม คือ กลุ่มบุคคลที่ท  างานรว่มกัน มีปฏิสมัพนัธก์ัน มีการติดต่อสื่อสาร
ของสมาชิกในทีม มีการช่วยกนัท างาน เพื่อใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมายและสมาชิกในทีมทกุคนมีความ
พอใจในการท างานนัน้ดว้ย  

เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละความรูก้ารเรียนจึงควรประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบทีมที่เป็นวิธีการเรียนการสอน ซึ่งปรบัมาจาก
การเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และผู้เรียนรับฟังเพียงอย่างเดียว 
(Passive Learning) มาเป็นการเรียนการสอนที่เนน้การมีส่วนรว่ม (Active Learning) ในรูปแบบ
ทีม เพื่อเพิ่มทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรยีน ความมีส่วนรว่มในหอ้งเรยีน โดยอาจแบ่งผูเ้รียนเป็น
กลุม่เล็ก มีการแบ่งปันประสบการณภ์ายในกลุม่ หรอืการแลกเปลี่ยนความคิด จากแนวคิดของการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่นัน้เป็นการสง่เสริมใหน้กัเรยีนท างานรว่มกนั เกิดความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งอาจน าเอา
เทคโนโลยีมาใช ้เพ่ือก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนโดยหลกัการส าคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบ
กระบวนการกลุ่ม ที่มีการจัดทีมย่อยอย่างเหมาะสม ตามทักษะและความสามารถแต่ละคน 
แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 7-12 คน ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งมีขัน้ตอนการเรียนเริ่มจากการเตรียมตัวก่อนการ
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เขา้เรียน  นอกจากนีส้มาชิกในทีมมีการช่วยเหลือกันในการท างาน การรว่มกันรบัผิดชอบในงาน
สว่นตวัและงานกลุม่โดยการมอบหมายงานจะตอ้งเนน้ผลของการเรยีนรูต้ามจดุประสงคร์ายวิขาที่
ไดก้ าหนดไวแ้ละผลลพัธจ์ากการท างานเป็นทีม ที่ผูเ้รยีนจะไดร้บัการตอบกลบั (Feedback) อย่าง
ทนัเวลา  ซึ่งวิธีการพฒันาทกัษะการพดู ที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน ของนกัเรยีนสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น บทบาทสมมติ  กิจกรรมกลุ่ม  กรณีตัวอย่าง  การอภิปรายกลุ่ม  ละคร  การเรียน
แบบรว่มมือ เป็นตน้ 

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง พบว่า มีการใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน
ค่อนขา้งมาก แต่เป็นการพัฒนาและการศึกษาผลดา้นอื่น ดว้ยเหตุนีผู้ ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-
based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  โดยผลการวิจัยจะเป็นประโยชน ์และสามารถน าการเรียนที่ใชก้ารเรียนรูแ้บบทีม
เป็นฐาน (Team-based Learning) ไปสูก่ารพฒันาต่อยอดในอนาคตต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
งานวิจยันีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงันี ้

1. เพื่อเปรยีบเทียบทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัร 
วิชาชีพ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) 

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่อการเรยีน 
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ท  าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนการพูด

ภาษาองักฤษที่หลากหลายขึน้ และความพึงพอใจของนกัเรียน เน่ืองจาก Team-based Learning 
เป็นวิธีการสอนรูปแบบที่มีการเรยีนรูใ้นลกัษณะของทีม สง่เสรมิการท างานรว่มกนั เป็นการทดลอง
นวตักรรมการสอนที่ทนัสมยัขึน้ เพื่อน าการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐานไปประยกุตใ์ชใ้หม้ีคณุภาพ ที่จะ
เป็นผลส าเร็จ น าไปสู่การต่อยอดการพฒันาวิธีการสอนในอนาคต หรือน าขอ้ดีที่ไดไ้ปประยกุตใ์ช้
และพฒันาการเรยีนการสอนของตนเองใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

งานวิจัยนีใ้ชป้ระชากรเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม แผนกวิชาสาขาวิชาช่าง
อตุสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ที่เรยีนวิชาภาษาองักฤษฟัง-พดู  รวมทัง้หมด 170 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
งานวิจยันีใ้ชก้ลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 1 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จ านวน 1 หอ้งเรียน 40 คน ที่ใชก้ารสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก ใหห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ซึ่งมีจ านวน
นกัเรยีนคลา้ยคลงึกนั 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ 

1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-
based Learning) 

2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ 
2.1 ทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร  
2.2 ความพงึพอใจที่มีต่อการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 

โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) 

ระยะเวลาในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง

รวมทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง และใช้เวลาในการทดสอบก่อน 
และหลังเรียน จำนวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมดเป็น 16 ชั่วโมง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 
เนือ้หาที่ใช้ในการทดลองครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาตามจุดประสงค์และหนังสือแบบเรียนซึ่งมี

เนือ้หาสอดคลอ้งกบัของหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562 รายวิชาภาษาองักฤษ
ฟัง-พดู โดยมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้
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1. Greeting Introduction 
2. Where are you going? 
3. What does the sign mean? 
4. At the weekend Shopping centre 
5. What is a recipe of your meal? 
6. At hospital 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ทักษะของการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของนักเรียน

ในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การให้ข้อมูล  ตามสถานการณ์ การแลกเปลี่ยนทัศนะใน
สถานการณต์่างๆ โดยการใชค้  าศพัท ์ไวยากรณ ์ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสม คล่องแคล่ว มั่นใจ การ
ออกเสียงได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้ค  าศัพท์และไวยากรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสามารถ
ประเมินไดโ้ดยการพดู โดยใชแ้บบทดสอบ   

2. การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team based Learning) หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนแบบกลุ่มเล็กๆ ที่มีการท างานกันเป็นทีม เน้นการร่วมมือกันในการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์
ท างานร่วมกันเป็นทีมเล็กตามความแตกต่างของบุคคล โดยมี เป้าหมายในการพัฒนา
ความสามารถดา้นการคิด และการแกปั้ญหา การสรา้งความมั่นใจว่านักเรียนไดเ้รียนรูต้ามหลัก
วิชา เพื่อเตรียมนกัเรียนใหม้ีความพรอ้มในการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยผูว้ิจยัน าหลกัการเรียนรูแ้บบ
ทีมของแลรี่ เค ไมเคิลเซน มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

3. ความพงึพอใจต่อการเรยีนการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง ระดบั 
ความรูส้ึก ระดับความพอใจของแต่ละบุคคล ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาของ
นกัเรยีนที่มีต่อการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารจากการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

การจดัการเรยีนการสอนการพดู

ภาษาองักฤษโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีม

เป็นฐาน(Team-based Learning) 

 

ทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

 

ความพงึพอใจที่มตี่อการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารโดยใชก้าร

เรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

งานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการพฒันาทกัษะการ
พูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่1 โดยใชก้ารเรียนรู้
แบบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) และได้น าเสนอตามหัวขอ้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. เอกสารเก่ียวกบัการพดูเพื่อการสื่อสาร 
1.1 ความหมายการพดูเพื่อการสื่อสาร 
1.2 องคป์ระกอบการพดูเพื่อการสื่อสาร 
1.3 ขัน้ตอนการสอนและการจดักิจกรรมเก่ียวกบัทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสาร 
1.4 กิจกรรมภาษาเพื่อการพฒันาทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสาร 
1.5 การวดัและการประเมินผลของการพดูภาษาองักฤษ 
1.6 เกณฑก์ารประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

2. เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวกบัการเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) 
2.1 การสอนที่ใชท้ฤษฎีการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
2.2 การเรยีนการสอนที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 
2.3 รูปแบบการเรยีนการสอนที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน  
2.4 กิจกรรมที่สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 
2.5 การสอนที่ใชก้ระบวนการกลุม่ 

3. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูแ้บบทีม
เป็นฐาน 

3.1 งานวิจยัในประเทศ 
3.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
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1. เอกสารเกี่ยวกับการพูดเพือ่การส่ือสาร 
 1.1 ความหมายการพดูเพื่อการสื่อสาร 

ทักษะการพูด เพื่ อการสื่อสารเป็นสิ่ งส าคัญอย่างมากในชีวิตประจ าวัน เพื่ อ
ความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนปัจจุบันจึงไดเ้นน้การพูดเป็น
ส าคญั โดยไดม้ีนกัการศึกษาทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศไดใ้หท้ศันและความหมายการพดู
เพื่อการสื่อสาร ดงันี ้

เบิรน์ (1986) อา้งถึงในนาถธิชา สีทองเพีย (2561, น. 1081) ไดก้ล่าวถึง การพูดเพื่อ
การสื่อสาร เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two-Way Process) ระหว่างผูพ้ดูและผูฟั้ง โดยผูฟั้ง
ถอดรหสัจากขอ้ความที่ผูพู้ดไดป้้อนเขา้มา กล่าวคือ ผูพู้ดตอ้งส่งสาร (encode) ที่ตอ้งการจะสื่อ 
ในขณะที่ผูฟั้งตอ้งตีความ (decode) ของสารที่ส่งมา ซึ่งอาศยัทกัษะความรูเ้รื่องระบบภาษา และ
เป็นลกัษณะการสื่อสารแบบสองทางในการโตต้อบกนัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ อาจมีการใชเ้สียงสงู 
เสียงต ่า สีหนา้ ท่าทางของผูพ้ดูเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในสถานการณน์ัน้ 

ลินซ ์(1996) อา้งถึงในร  าไพ โพธ์ิจิต (2547, น. 10)  กลา่วถึง การพดูแบบปฏิสมัพนัธ์
ของผูเ้รียนนัน้ เป็นปฎิสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้สองทาง ระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง ครูควรสอนใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
ความคิดของตนเอง  ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ เช่น ขอ้มลูข่าวสาร ขอ้ตกลง เป็นตน้ 
โดยฝึกใหผู้เ้รยีนสามารถแกไ้ขปัญหาของการสื่อสารไดใ้นชีวิตประจ าวนั มีการเชื่องโยงความคิดใน
การตอบโต ้ และการสื่อความหมาย และใหผู้เ้รียนมีประสบการณใ์นการวิเคราะห ์และไดร้บัการ
แนะน าในสิ่งที่ไดเ้กิดขึน้ว่าควรมีสิ่งใดควรตอ้งปรบัปรุงหรือไม่ เพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และให้
การสื่อสารด าเนินไปดว้ยดี 

พอลตนั (1993) อา้งถึงในเพ็ญนภา เลิศกิตติไพบูลย ์(2559, น. 13) ไดก้ล่าวว่า การ
พดูเป็นปฏิสมัพนัธข์องผูพู้ดในการใชภ้าษาตามกาลเทศะ มีการโตต้อบตัง้แต่บุคคลสองบุคคลขึน้
ไป ซึ่งเป็นการโตต้อบสิ่งที่ไดย้ิน โดยการพดูตอ้งเหมาะสมกบักฎเกณฑใ์นทางสงัคม 

พรสวรรค ์ สีป้อ (2550, น. 163) ไดก้ล่าวว่าการพูดเป็นการปฏิสมัพนัธข์องบุคคลใน
สงัคม ตัง้แต่สองคนขึน้ไป ซึ่งต่างฝ่ายจะมีจดุประสงคท์ี่ตอ้งการจะสื่อความหมายของตน และต่าง
ฝ่ายจะตอ้งตีความสิ่งที่ตนไดฟั้ง ฉะนัน้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ตอ้งพดูใหผู้อ้ื่นสามารถ
เขา้ใจได ้เลี่ยงการท าให้ผูฟั้งสับสนเพราะการออกเสียงผิด ไวยากรณ์ผิด หรือใชค้  าไม่เหมาะสม 
ทัง้นีต้อ้งพดูใหเ้หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมดว้ย 

จากความหมายในการพดูเพื่อการสื่อสารดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า การพดูเป็นการ
ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิด  ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตาม การพูดท าให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ผู้พูด
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ถ่ายทอดออกมา การแลกเปลี่ยนขอ้มลู  การท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจในสิ่งที่พดูดว้ย น า้เสียง  กิรยิาท่าทาง  
ภาษา ซึ่งนอกจากความหมายของการพดูแลว้ นอกจากนีย้งัมีองคป์ระกอบอื่นที่มีสว่นส าคญัที่ท  า
ใหก้ารสื่อสารมีความชดัเจนอีกดว้ย 

1.2 องคป์ระกอบการพดูเพื่อการสื่อสาร 
ไดม้ีนกัวิชาการ กลา่วถึงองคป์ระกอบการพดูเพื่อการสื่อสาร ดงันี ้
ไฮมส ์(1981) อา้งถึงในเพ็ญนภา เลิศกิตติไพบูลย ์(2559, น. 2) ไดก้ล่าวถึง การใช้

ภาษาเพื่อเพื่อการสื่อสารตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ 4 ขอ้ คือ 
1. ความสามารถที่จะทราบว่าประโยคที่พบเป็นไปตามหลกัของไวยากรณห์รอืไม่ 

(Possibolity) 
2. ความสามารถที่จะทราบว่าประโยคใดเป็นภาษาที่ใชไ้ดจ้รงิในสงัคม  

(Feasibility) เน่ืองจากบางประโยคตอ้งถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ ์แต่น ามาสื่อสารไม่ได ้ขึน้อยู่กบั
สถานการณแ์ละการใชภ้าษาในชีวิตจรงิ 

3. ความสามารถที่จะทราบว่าประโยคใดเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือ สังคมนั้น
(Appropriateness) 

4. ความสามารถที่จะทราบว่าประโยคใดในสงัคมที่นิยมใชแ้ละยอมรบั (Accepted 
Usage) 

ชอมสกี (1960) อา้งถึงในวิโรจน์ อรุณมานะกุล (2559, น. 13) ไดอ้ธิบายเก่ียวกับ
ภาษาว่าเป็นสิ่งที่มนษุยค์ิดขึน้มาในการสื่อสาร โดยมนษุยไ์ดใ้ชภ้าษาสื่อความหมาย ซึ่งมนษุยจ์ะ
จดัเรยีงค าในโครงสรา้งที่แน่นอน แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ดงันี ้

1. ความรูแ้ละความเขา้ใจในภาษา (Competence) หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึน้
เองภายในของทุกคนอย่างอัตโนมัติ เป็นความรูท้ี่ผู ้พูดใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายได้ โดยมี
องคป์ระกอบ คือ ความสามารถที่สามารถสรา้งและเขา้ใจประโยคในภาษาไดโ้ดยไม่มีขอบเขต 
ความเป็นเจ้าของภาษาจะสามารถบอกว่าประโยคใดมีความหมายก ากวม ประโยคใดมี
ความหมายเหมือนกนั ประโยคใดใชถู้กหรือผิดไวยากรณ ์น าไปสู่ความรูแ้ละความสามารถเขา้ใจ
โครงสรา้งในประโยคอย่างถกูตอ้ง 

2. ความสามารถในการใช้ภาษา (Performance) หมายถึง การน าความรู ้ความ
เขา้ใจทางภาษาใชใ้นการแสดงออกเป็นการใชภ้าษาโดยแทจ้รงิ ซึ่งอาศยัความรูท้ี่มีอยู่ 

นอกจากนี้ไดม้ีการกล่าวถึงองค์ประกอบของการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีองค์ประกอบ
ส าคญั ดงันี ้
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1. เป้าหมายและผู้ชม (Goals and Audience) คือ สามารถเป็นผู้ฟังที่ดี โดยการ
พดูคยุและรบัค าติชมจากผูช้มได ้หรอืสามารถสงัเกตไดจ้ากสิ่งวาดหรอืจากเลโก ้

2. การระดมความคิด (Gethering ideas) คือ การระดมความคิดในกลุม่ โดยท าตาม
schema ที่อาศยัความรูเ้ดิม เช่น ประเภทของหวัขอ้ หรือแผนวาทกรรม เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มลู
อย่างเป็นระบบ 

3. การจัดระเบียบความคิด (Organising ideas) คือ  การใช้แผนการพูดแบบ
วาทศิลป์ ในการอภิปรายและประเมินโครงรา่งจ าลอง และท าการตรวจสอบ 

4. การท าบันทึกการพูด (Making speaking notes) คือ  การจดบันทึก เพื่อเตรียม
ถ่ายโอนขอ้มลู 

5. การน าเสนอและการตรวจสอบ (Presenting and monitoring) คือ การพูดคุย
หัวขอ้ของแต่ละคนเก่ียวกับความสามารถพิเศษเพื่อเป็นช านาญเรื่องการระดมความคิด การใช้
แผนพูดวาทศิลป์ และการจดบนัทึก และเตรียมความพรอ้มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน กลุ่ม 
และในชัน้เรยีน (เนชนัและนิวตนั, 2009) 

นอกจากนีอ้งคป์ระกอบการพดูเพื่อการสื่อสารนัน้มีองคป์ระกอบส าคญัทัง้ 3 ขอ้ ดงันี ้
1. ผูพ้ดู (Speaker) คือ คนสื่อขอ้ความ พดูสื่อความหมาย ไปยงัผูฟั้ง 
2. สาร (Message) คือ ขอ้ความที่ผูพ้ดูสง่ไปยงัผูฟั้ง 
3. ผูฟั้ง (Listener)  คือ คนรบัขอ้ความ หรอืสารที่ผูพ้ดูไดส้ื่อความหมายมา 

(เบิรน์,1987, น.8; อนัเดอรฮ์ิล, 2000, น.2) 
เซิรล์ (1978, น. 89-95) ไดก้ลา่วถึง การพดูเพื่อการสื่อสารนัน้ มีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1. การกลา่วถอ้ยค า (Utterance act) คือ เม่ือผูพ้ดูกลา่วค า ประโยคขึน้มานัน้  
ผูพ้ดูตอ้งมีจดุมุ่งหมายเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

2. การพดูค าพดูท าใหเ้กิดการบรรลผุล ตามสถานการณ ์(Propositionary act)  
คือ คนพดูใชค้  าที่เหมาะสมกบัเหตกุารณ ์และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณ์ 

3. การแสดงเจตนาในการพูด (Locutionary act) คือ การแสดงออกถึงความ
ตัง้ใจของผูพ้ดูในการกลา่วค าพดู เช่น การทกัทาย การขอโทษ การขอรอ้ง การตกัเตือน เป็นตน้ 

ไม เคิ ล  คาเนล  (1983, น . 6-14); เมอร์ริลล์  ส เวน  (1984, น . 7-18) กล่าวว่ า 
องคป์ระกอบการพดูเพื่อการสื่อสารนัน้มีลกัษณะ ดงันี ้

1. การใชร้ะเบียบวิธีของภาษา โดยการใชภ้าษาที่ถกูตอ้งตามหลกัภาษาศาสตร ์
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และตามหลักไวยากรณ์ (Linguistic or Grammatical Competence) รวมไปถึงความหมายของ
เสียง ค าศพัท ์และไวยากรณอ์ีกดว้ย 

2. การใชภ้าษาไดต้รงตามหลกัภาษาศาสตรส์งัคม (Sociolinguistic  
Competence) โดยมีวฒันธรรมสถานภาพและบทบาททางสงัคมของบคุคล 

3. การใชร้ะเบียบวิธีในความสมัพนัธข์องประโยค (Discourse Competence) 
ซึ่งจะใชค้วามเชื่อมโยงขอ้ความเพื่อสื่อความหมาย โดยมีความรูใ้นดา้นไวยากรณช์่วยท าใหก้ารสื่อ
ความหมายทางภาษาเหมาะสมและถกูตอ้งมากขึน้ (Utterances) 

4. การใชก้ลวิธีเพื่อการสื่อสาร (Strategic Competence) เพื่อใหก้ารสื่อสาร 
บรรลวุตัถปุระสงค ์เป็นการแสดงออกโดยมีการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์

จากองคป์ระกอบของการพดูเพื่อการสื่อสาร กล่าวโดยสรุป คือ การพดูยงัเป็นทกัษะ
ขั้นเริ่มต้นของการเรียนภาษา และยังท าให้เกิดความเขา้ใจกันได้เมื่อมีการสื่อสาร  ซึ่งจะต้อง
ประกอบดว้ยผูพ้ดู สาร และผูฟั้ง โดยผูพ้ดูจะส่งสารไปยงัผูฟั้ง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ จากนัน้จะมี
การเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้พูดคนแรก ซึ่ งเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ฟัง เป็น
กระบวนการปฏิสมัพนัธส์องทาง โดยเรียกว่ากระบวนการสื่อสาร นอกจากนีแ้ลว้ ความสามารถใน
การตีความยงัเป็นสว่นหนึ่งท าใหก้ารสื่อความระหว่างทัง้สองฝ่ายนัน้เขา้ใจไดอ้ย่างตรงกนัอีกดว้ย 

1.3 ขัน้ตอนการสอนและการจดักิจกรรมเก่ียวกบัทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสาร 
นกัการศกึษาไดเ้สนอแนะขัน้ตอนการสอนทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสาร ดงันี ้
สกอตต ์(1981 อา้งถึงในธีราภรณ ์กิจจารกัษ์ (2553, น. 10) ไดเ้สนอการสอนทกัษะการ

พดูเพื่อการสื่อสารตามขัน้ตอนไว ้ดงันี ้
1. ขัน้ตอนการบอกวตัถปุระสงค ์ที่ผูส้อนบอกผูเ้รยีนใหท้ราบถึงเรื่องที่จะเรยีน 
2. ขัน้ตอนการเสนอเนือ้หา เป็นการน าเสนอเนือ้หาที่อยู่ในบรบิท โดยผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รยีน

สังเกตลักษณะภาษา  โดยขอ้ความที่จะพูด ตอ้งขึน้อยู่กับบริบทนั้นดว้ย เช่น ผู้พูดนั้นเป็นใคร
ตอ้งการสื่อสารอะไรกบัคู่สนทนา  พยายามบอกอะไร  เรื่องที่ตอ้งการพดู สถานที่พดู และเนือ้หาใน
การพดูมีอะไรบา้ง  

3. ขัน้ตอนการฝึกและการถ่ายโอน ผูส้อนมีการสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาไดอ้ย่างอิสระ 
โดยอาจฝึกเป็นคู่ หรอืการพดูพรอ้มกนั  ซึ่งการใหผู้เ้รียนไดย้ินส านวนของภาษาที่หลากหลาย เป็น
ส านวนของเจา้ของภาษาจรงิ จะท าใหเ้กิดทกัษะต่อผูเ้รยีนมากขึน้ดว้ย 

นอกจากนีย้งัมีขัน้ตอนการสอน ดงันี ้
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1. ขั้นตอนน าเสนอ (The Presentation Stage) ครูให้ความรู้ ให้เนื ้อหาใหม่เพื่ อให้
นักเรียนมีความเขา้ใจ จดจ า และสามารถใช้ในการฝึกพูดได ้โดยเนือ้หาที่เสนอนั้นจะเป็นบท
สนทนาเป็นหลกั ซึ่งมีกิจกรรมที่ไดจ้ากขัน้ตอนนี ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1.1 กิจกรรมโครงสรา้งแน่นอน (Structured Activities) คือ การวางแผน 
กิจกรรมไวด้ีแลว้ โดยมีรูปภาพ ท่าทางการสอน ซึ่งกิจกรรมนัน้ใชเ้วลาไม่มากและสามารถอธิบาย
เนือ้หาไดท้ัง้หมด 

1.2 กิจกรรมโครงสรา้งไม่แน่นอน (Unstructured Activities) คือ การไม่ได ้
วางแผนกิจกรรมไวต้ายตวั กิจกรรมแบบนีจ้ะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เหมาะกับ
นกัเรยีนในระดบัที่สงูขึน้ เน่ืองจากมีการใชภ้าษาที่เป็นความรูใ้นการติดต่อสื่อสารมากขึน้ 

2. ขัน้ตอนการฝึกปฏิบตัิ (The Practice Stage) ที่ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กพดู  โดย 
มีครูผูส้อนท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุ นกัเรียนจะใชค้วามรู ้การฝึกพดูที่คล่องแคล่วและถกูตอ้ง มีสื่อที่
ใชใ้นการฝึก 2 ประเภท คือ แบบฝึก และเนือ้เรื่อง 

3. ขัน้ตอนการผลิตภาษา (The Production Stage) เป็นขัน้ที่นกัเรยีนจะไดใ้ช ้
ความรูจ้ากขั้นตอนที่กล่าวมา โดยนักเรียนจะได้ใช้ภาษาและความถูกต้องทางไวยากรณ์ ซึ่ง
กิจกรรมสามารถจดัเป็นกิจกรรมงานคู่หรืองานกลุ่มได้ (เยาวลกัษณ ์ลอยลิบ, 2547, น.36; อา้งอิง
จาก สก๊อต, 1981; เบิรน์, 1990)  

จากขัน้ตอนที่กล่าวมาการสอนทกัษะการพูดเพื่อการสื่อสารของสกอตตแ์ละเบิรน์ กล่าว
ไดว้่า ครูจะมีบทบาททัง้ เป็นผูใ้หค้วามรู ้และครูเป็นผูค้วบคมุ (Conductor) เนน้การเรียนที่เนน้ตวั
ผูเ้รยีน พฒันาทกัษะของผูเ้รียน โดยขัน้ตอนแรกที่ไดบ้อกวตัถปุระสงคข์องการเรียน ท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจและน าไปสูก่ารเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

1.4 กิจกรรมภาษาเพื่อการพฒันาทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร (Language activities) นัน้มีหลากหลายรูปแบบ และมีวิธี  

ขัน้ตอนที่แตกต่างกนั โดยนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนะกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ดงันี ้ 
ลิตเติลวดู (1983 อา้งถึงใน สมุิตรา องัวฒันกลุ (2537, น. 123-158)  

ไดแ้บ่งกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ (Functional communication 

activities) ที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาของตนเองเพื่อสื่อให้คนอื่นมีความเขา้ใจได้ดีที่สุด ซึ่งกิจกรรม
ประเภทนีส้ามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ ดงันี ้

1.1 การแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่จ  ากดั (Sharing information with  
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restricted cooperation) ที่ผูเ้รียนแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม มีขอ้มลูอยู่บางส่วน และตอ้งถามตอบ
เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูจนถว้นทั่ว 

1.2 การแลกเปลียนข้อมูลวงกว้าง (Sharing information with unrestricted 
cooperation) ใหผู้เ้รียนจะมีอิสระที่จะใชภ้าษาในการแลกเปลี่ยนในวงกวา้งกว่า กล่าวคือ ผูเ้รียน
อาจใชก้ารบรรยาย ใหข้อ้เสนอแนะ หรอือธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการถามในวงจ ากดั 

1.3 การแลกเปลี่ยนหรอืการหาขอ้สรุปจากขอ้มลู (Sharing and processing  
information) ซึ่งจะมีความคลา้ยกับกิจกรรมการต่อภาพ ที่ใหผู้เ้รียนแต่ละบุคคลจะไดข้อ้มูลที่มี
ความแตกต่างกนั น ามาแลกเปลี่ยนก่อนจึงไดภ้าพรวมขอ้มลู และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาที่น ามา
ซึ่งขอ้สรุปตามที่ก าหนด 

1.4 การหาขอ้สรุปจากขอ้มลู (Processing information) ที่ผูเ้รยีนทกุคนไดร้บั 
ขอ้มลูเหมือนกนัทัง้หมดและตอ้งรว่มกนัอภิปรายส าหรบัขอ้มลูที่ได ้เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาหรือหา
ขอ้ยตุิต่อไป 

2. กิจกรรมภาษาในการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social interaction activities) ที่มุ่งเน้น
การใชภ้าษาเป็นสื่อในการท ากิจกรรมตามวตัถปุระสงค ์ความส าเรจ็ของกิจกรรม โดยมีการวดัจาก
ความสามารถ ประกอบดว้ย 1.สามารถสื่อสารไดต้ามวตัถปุระสงค ์และ 2. เลือกใชภ้าษาที่ถกูตอ้ง
เหมาะสมกบัสถานการณท์ี่ไดร้บั การท ากิจกรรมโดยใชห้อ้งเรียนเป็นที่ฝึกเพื่อใหไ้ดม้ีการฝึกการใช้
ภาษา โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวและสถานการณ์ที่ผู้เรียนคุน้เคย จากนั้นให้ได้มีการฝึกภาษาใน
สถานการณท์ี่แตกต่างออกไป นอกชัน้เรยีน ดงักิจกรรมต่อไปนี ้

2.1 การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) เป็นการใชบ้ทบาทสมมติจาก 
สถานการณ์ที่มีความใกลเ้คียงกับความเป็นจริง โดยผูเ้รียนจะไดส้วมบทบาทและแสดงออกใน
บทบาทที่ไดร้บัมอบหมาย 

2.2 การน าสถานการณจ์ าลอง (Simulation) การใชส้ถานการณจ์ าลองที่มีความ 
เหมือนหรือใกลเ้คียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยใหผู้เ้รียนที่เขา้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไดม้ี
ปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งต่างๆ ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาต่างๆในสถานการณน์ัน้ 

2.3 การแสดงละคร (Acting) เป็นกิจกรรมการสอนโดยใชล้ะครเป็นสื่อช่วยให้
เกิดการเรียนรู ้ซึ่งละครเป็นเรื่องที่ไดม้ีการก าหนดเนือ้หาและบทไวเ้รียบรอ้ยแลว้ตัง้แต่ตน้จนจบ
แลว้ผูเ้รียนจะสวมบทบาทในตวัละครที่ก าหนดให ้เป็นการฝึกฝนทกัษะการสื่อสาร รวมถึงความ
คลอ่งแคลว่ในการพดูและความมั่นใจในตนเอง 

2.4 การแสดงสด (Improvisation) ที่ตอ้งใชภ้าษาโดยตรงและเป็นการใชภ้าษา 
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โดยไม่ไดม้ีการคาดคิดหรือเตรียมตัว ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คลา้ยคลึงกับชีวิตจริง  หลงัจากแสดง
แลว้ผูเ้รียนควรมีโอกาสในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการใชภ้าษาว่าจะปรบัปรุงใหด้ี
ขึน้อย่างไร 

ริชารด์ (1994, น. 76-81) ไดก้ล่าวถึง การจัดกิจกรรมทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารมี 2 
ขอ้ ดงันี ้

1. การสอนแบบออ้ม (An indirect approach) เป็นการสอนที่เปิดโอกาสใหป้ฏิบัติ
กิจกรรมการสนทนา การมีปฏิสมัพนัธ ์เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการพูด และครูจดัหาหรือเตรียม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติโดยการฝึกเป็นกลุ่มหรือคู่  เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูหรอืสนทนาเก่ียวกบัสถานการณต์่างๆ ซึ่งการสอนแบบนีผู้เ้รยีนจะใชภ้าษาตามที่
ครูก าหนดมากกว่าตามความตอ้งการของผูเ้รยีนเอง 

2. การสอนแบบตรง (A direct approach) เป็นการสอนที่ครูไดว้างแผนการสอนมี
ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ การวางสถานการณ์และจุดประสงค์ในการเรียนไวอ้ย่างชัดเจน
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กภาษาเฉพาะสถานการณน์ัน้  โดยก าหนดกลวิธีและกระบวนการที่ช่วยใหผู้เ้รยีน
ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่และถกูตอ้ง  

จากแนวคิดกิจกรรมภาษาเพื่อการพฒันาทกัษะการพดูนัน้ กิจกรรมควรหลากหลาย เพ่ือ
เปิดความรูแ้ละใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดท้  ากิจกรรมไดเ้ต็มที่ มีอิสระในการใชภ้าษา  โดยกิจกรรมจะเป็น
สิ่งหนึ่งในการพฒันาทกัษะการพูดเพื่อการสื่อสารของผูเ้รียนได ้และจะตอ้งมีกระบวนการ ล าดบั
ขัน้ตอนในการฝึกกิจกรรม เพ่ือผูเ้รยีนสามารถพดูไดแ้ละเป็นไปตามเปา้ประสงค ์

1.5 การวดัและการประเมินผลของการพดูภาษาองักฤษ 
การวัดและการประเมินผลของการพูดภาษาอังกฤษ เป็นการวัดความรู้และ

ความสามารถของผู้เรียน ที่ด  าเนินการได้ในก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยได้มี
นกัวิชาการไดใ้หค้วามรูว้ิธีการประเมินไว ้ดงันี ้

1. การเลา่เรื่องจากการไดอ้่าน (Re-telling stories) ใหผู้เ้รยีนอ่านเรื่องที่ให ้
และเลา่ใหค้รูไดฟั้ง 

2. การใชภ้าพ (Using pictures) โดยภาพจะตอ้งมีผลต่อการใชรู้ปแบบ 
ภาษา ซึ่งวิธีนีม้ีประโยชนต์่อการทดสอบการพูดอย่างมาก และการประเมินโดยใชภ้าพนั้นจะมี
วิธีการต่างๆ คือ 

 2.1 การบรรยายภาพ เป็นการใหผู้เ้รยีนบรรยายภาพ อธิบายเก่ียวกบัคน  
สิ่งของ  และสถานที่ในภาพ และผูป้ระเมินตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเป็นคนพดู 
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  2.2 การเปรียบเทียบภาพ ใหผู้เ้รียนไดภ้าพที่คลา้ยกัน และหาจุดต่างใน
ภาพ โดยแต่ละฝ่ายจะไม่สามารถมองเห็นภาพของอีกฝ่ายได ้จะใช้การพูดถาม -ตอบ และการ
ปฏิเสธคู่สนทนาตามภาพที่ไดร้บั 

  2.3 การจดัล าดบัภาพ ใหจ้ดัล าดบัภาพในการเลา่เรื่อง จะใชก้ารบรรยาย
สิ่งที่เกิดขึน้รูปอดีต เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ  

2.4 การบอกค าพดูของคนในภาพ การใหภ้าพที่ไม่มีค าพดูกบัผูเ้รยีน  
เช่น ภาพการต์นู ภาพเรื่องราว และใหผู้เ้รยีนเดาว่าภาพนัน้ก าลงัสื่อสารว่าอะไร 

2.5 การบอกเสน้ทางตามแผนที่ การทดสอบใหผู้เ้รยีนเป็นคนพดูบอก 
เสน้ทาง โดยจะไดร้บัแผนที่ และใหผู้เ้รยีนอีกคนบอกเสน้ทางในแผนที่ 

3. การสมัภาษณ ์(Interview) เป็นการทดสอบที่ดีที่สดุ ผูเ้รยีนจะอยู่ใน 
สถานการณ์จริง โดยจะเริ่มตน้โดยการใหผู้ถู้กสมัภาษณ ์บอกรายละเอียดขอ้มลูส่วนตัว เช่น ชื่อ 
อาย ุที่อยู่ งานอดิเรก เป็นตน้ โดยในระหว่างการสมัภาษณน์ัน้สิ่งที่ส  าคญัจะตอ้งใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์
รูส้กึสบายใจในการสนทนา ดว้ยวิธีการด าเนินการสมัภาษณท์ี่มีขอ้ปฏิบตัิ คือ 

 3.1 การถามค าถาม การใชค้  าถามที่น าไปสูค่  าตอบที่น่าสนใจ โดยไม ่
ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัมาตรฐานของภาษา ผูส้มัภาษณจ์ะตอ้งสมัภาษณด์ว้ยความความเป็นมิตร โดย
ใหผู้ถ้กูสมัภาษณม์ีสว่นรว่มในการสนทนาแต่ไม่มากเกินไป 

 3.2 การใหค้ะแนน ควรใหเ้ม่ือผูถ้กูสมัภาษณอ์อกจากหอ้งสอบไปแลว้ ไม่ 
ควรใหค้ะแนนต่อหนา้ผูถ้กูสมัภาษณ ์เพ่ือไม่ใหเ้สียก าลงัใจ 

3.3 การสมัภาษณเ์ป็นคู่ เป็นการสมัภาษณเ์พื่อลดความเครยีดของ 
ผูเ้รียนไดเ้น่ืองจากเป็นการเรียกสัมภาษณ์ครัง้ละสองคน และอาจใหผู้เ้รียนดูภาพที่มีลักษณะ
คลา้ยกันเพื่อหาความแตกต่าง หรือเป็นการเรียงล าดับภาพ หรือใหผู้เ้รียนเตรียมค าถามมาถาม
กนัเองได ้โดยการสมัภาษณเ์ช่นนีผู้เ้รยีนจะสามารถแสดงความสามารถทางไดภ้าษาไดอ้ย่างเต็มที่
และเป็นธรรมชาติ 

4. การสอบโดยใชห้อ้งปฏิบตัิการทางภาษา เป็นการสอบปากเปล่า โดยการทดสอบ
ผูเ้รยีนรายบุคคล ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชห้อ้งปฏิบตัิการทางภาษา เป็นการทดสอบผูเ้รยีนเป็นจ านวนมาก 
และมีวิธีการ คือ 

 4.1 บนัทกึค าถามลงในแถบบนัทกึเสียง อาจใหส้ถานการณส์ัน้ๆและ 
บนัทกึลงแทบบนัทกึเสียง และใหผู้เ้รยีนตอบค าถามในแต่ละสถานการณ ์

 4.2 บนัทกึลงในแถบบนัทกึเสียง โดยก าหนดบทสนทนาสัน้ๆ ใหค้รูผูท้  า 
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การจดัสอบอธิบายสถานการณก์ าหนดและก่อนเริ่มสนทนาผูเ้รยีนจะสามารถถามและตอบตามที่
ไดย้ิน 

 4.3 บนัทึกเสียงลงบนแถบบนัทึก โดยบทสนทนาเก่ียวกบัสถานการณใ์น
ชีวิตจรงิ ผูเ้รยีนจะโตต้อบและไดร้บัการชีแ้นะ เป็นสิ่งที่ช่วยผูเ้รยีนใหรู้ว้่าจะตอบโตอ้ย่างไร 

 4.4 ผูเ้รยีนจะสนทนาโตต้อบกบัเสียงแถบบนัทกึเสียง ที่มาจากขอ้มลูที่ได้
อ่าน โดยผูเ้รียนจะไดอ้่านบันทึกประจ าวันที่คัดมาจากบันทึก มีบทบาทให ้โดยมีตารางการนัด
หมายใน 1 สปัดาห ์

5. การทดสอบทักษะการพูดโดยมีการรวบรวมทักษะอื่นไวด้ว้ย เช่น ทักษะการพูด
สามารถทดสอบรว่มกบัทกัษะการอ่าน ซึ่งผูเ้รยีนจะอ่านเนือ้หา แลว้อภิปรายในเรื่องที่อ่าน 

6. การทดสอบทกัษะการพดูโดยการใชบ้ทบาทสมมติ โดยมีการก าหนด 
สถานการณท์ี่ชดัเจน ซึ่งการทดสอบจะไม่มีการเตรยีมตวัลว่งหนา้ จะไดร้บัสถานการณใ์นช่วงเวลา
นัน้ๆ ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวดัประเมินที่วดัทกัษะผูเ้รยีนไดอ้ย่างชดัเจน ให้ไดฝึ้กใชภ้าษาที่ถกูตอ้งตาม
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนอกจากการวดัประเมินผลแลว้ จะมีวิธีการประเมินที่แบ่งเกณฑแ์ลว้ท าให้
ทราบว่าผูเ้รยีนอยู่ในระดบัใด (ฮีทตนั, 1990; เวียร,์ 1993; อนัเดอรฮ์ิลล,์ 2000 อา้งถึงใน อติกานต ์
ทองมาก, 2552, น. 26-27) 

1.6 เกณฑก์ารประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
แฮรีส (1990 อา้งถึงใน กมลวรรณ โดมศรีฟ้า (2551, น. 15-17) ไดก้ล่าวถึงเกณฑก์าร

ประเมินความสามารถดา้นการพดู ซึ่งมีการแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยค านึงถึงสว่นประกอบของ
ภาษาและทกัษะ คือ การออกเสียง ไวยากรณ ์ค าศพัท ์ความคล่องแคล่วการใชภ้าษา และความ
เขา้ใจ โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั คือ 

1. การออกเสียง (Pronunciation) 
ระดบั 1 การออกเสียงมีปัญหามาก ท าใหไ้ม่เขา้ใจสิ่งที่พดูได ้
ระดบั 2 การออกเสียงมีปัญหามาก ผูเ้รียนตอ้งตัง้ใจฟังอย่างมาก และมีการ

ถามซ า้ 
ระดบั 3 การออกเสียงมีปัญหานอ้ย ผูฟั้งตอ้งตัง้ใจฟัง หากออกเสียงผิดผูฟั้งก็

จะสบัสน 
ระดับ 4 การออกเสียงของผู้พูดดี แต่อาจมีปัญหาบ้าง แต่ผู้ฟังเขา้ใจสิ่งที่

ตอ้งการสื่อสารได ้
ระดบั 5 การออกเสียงดีเทียบเท่าเจา้ของภาษา 
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2. ไวยากรณ ์(Grammar)  
ระดบั 1 การใชไ้วยากรณแ์ละเรยีงล าดบัที่ผิด สื่อสารไดไ้ม่เขา้ใจ  
ระดบั 2 การใชไ้วยากรณแ์ละการเรยีงล าดบัผิด แมจ้ะใชไ้วยากรณง์่าย ท าให้

สื่อสารและท าความเขา้ใจยาก 
ระดบั 3 การใชไ้วยากรณผ์ิดบ่อยครัง้ ท าใหค้วามหมายของประโยคนัน้ๆผิด

และเขา้ใจผิดไป  
ระดบั 4 การใชไ้วยากรณท์ี่ผิดบา้ง แต่สื่อความหมายไดถ้กูตอ้ง 
ระดับ 5 การใช้ไวยากรณ์และการเรียงล าดับที่มีความผิดพลาดน้อยมาก 

สามารถแกไ้ขใหม่อย่างถกูตอ้ง 
3. ค าศพัท ์(Vocabulary)  

ระดบั 1 การไม่มีความรูด้า้นค าศพัท ์ท าใหไ้ม่สามารถสื่อสารได ้
ระดับ 2 การใชค้  าศัพทผ์ิด อาจมีความรูท้างค าศพัท์ที่นอ้ยและจ ากัด จึงท า

ความเขา้ใจในประโยคไดย้าก  
ระดบั 3 การใชค้  าศพัทผ์ิด อาจมาจากการคิดค าศพัทท์ี่มีปัญหาของผูพ้ดูและ

สื่อสารในบทสนทนานัน้ๆ  
ระดบั 4 การใชค้  าศพัทไ์ม่ถกูตอ้ง บางครัง้ใชค้  าไม่เหมาะกบัสถานการณ ์ 
ระดับ 5 การใช้ค  าศัพท์ วลี ส  านวนอย่างคล่องแคล่ว ผู้พูดใช้ภาษาได้

เทียบเท่าเจา้ของภาษา 
4. การใชภ้าษาที่คลอ่งแคลว่ (Fluency)  

ระดบั 1 การสนทนาที่ไม่เขา้ใจ เน่ืองจากผูพ้ดูมีการหยดุเวน้ช่วงสนทนาเป็น
เวลานาน  

ระดับ 2 การมีความรูท้ี่จ  ากัดในการใช้ภาษา เน่ืองจากผู้พูดหยุดเว้นช่วง
สนทนาบ่อยครัง้  

ระดับ 3 การพูดไดอ้ย่างคล่องแคล่วไม่มากนัก เน่ืองจากมีปัญหาในการใช้
ภาษา 

ระดบั 4 การพดูไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ อาจมีผิดพลาดเป็นบางครัง้  
ระดบั 5 การพดูไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่เทียบเท่าเจา้ของภาษา 
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5. ความเขา้ใจ (Comprehension)  
ระดบั 1 การที่ผูฟั้งไม่สามารถเขา้ใจในสิ่งที่ผูพ้ดูตอ้งการสื่อสารได ้
ระดบั 2 การพดูที่ติดขดั ใชเ้วลาหาค าพดู อาจพดูซ า้ๆ  
ระดับ 3 การพูดใหผู้ฟั้งเขา้ใจในสิ่งที่ผูพู้ดตอ้งการสื่อสาร แต่อาจสื่อสารได้

ค่อนขา้งชา้ 
ระดบั 4 การพดูที่ท  าใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดค้รบถว้น อาจมีการพดูซ า้บางครัง้  
ระดบั 5 การพดูที่ท  าใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดท้ัง้หมด 

จากที่ไดศ้ึกษาสามารถสรุปไดว้่า การแบ่งเกณฑก์ารประเมินผูป้ระเมินไดแ้ยกออกเป็น
หลายระดบัที่แตกต่างกนั แต่สิ่งที่ส  าคญัคือ การใชค้  าศพัท ์โครงสรา้งไวยากรณ ์ความคล่องแคล่ว
การใชภ้าษา สามารถท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจการสื่อสารได ้เพื่อใหส้ามารถน าไปพฒันาความสามารถใน
การพดูภาษาองักฤษ โดยมีการใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษอีกดว้ย 

2.  เอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการเรียนรู้แบบทมีเป็นฐาน (Team-based Learning) 
2.1 การสอนที่ใชท้ฤษฎีการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชท้ฤษฎีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

ไดม้ีผูศ้กึษา ดงันี ้
ทิศนา แขมมณี (2561, น. 98) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือ เป็นการเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม

ย่อย ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน 3-6 คน ช่วยกันเรียนเพื่อน าไปสู่
เปา้หมายของกลุม่ 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550, น. 121) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือ หากผูเ้รียนมีความรู ้
ความสามารถที่ต่างกนั สามารถจดักิจกรรมที่พวกเขาไดร้ว่มมือกนัท างานกลุ่มดว้ยความตัง้ใจ  มี
ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ตนในกลุม่ ที่สามารถด าเนินไปสูเ่ปา้หมายได ้ 

     สลาวิน (1987, น. 7-13) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนท างานรว่มกันเป็น

กลุ่มเล็ก โดยมีสมาชิก 4 คน ต่อกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถต่างกัน  โดยมีความ

รบัผิดชอบในสิ่งที่ไดร้บั และสามารถช่วยเพื่อนในกลุ่มหรือสมาชิกใหมี้การเรียนรู ้ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกนั  และมีเปา้หมายเดี่ยวกนัของกลุม่                                    

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นการ

รวมกนัของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยแบ่งเป็นกลุม่ย่อยประมาณ 4-5 คน ต่อกลุ่ม โดยผูเ้รยีนจะ

ช่วยกนัคน้ควา้ หาค าตอบ มีการปฏิสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ิด เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนมีบทบาท
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และหนา้ที่ของตนเอง จึงท าใหเ้ป็นการฝึกการช่วยเหลือ เกือ้กลูกนั ส่งเสริมการเป็นผูน้  าและผูต้าม

ในกลุ่มตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม ท าใหน้ักเรียนเกิดทักษะทางสงัคมและการ

ท างานกบัผูอ้ื่นที่มีการเกือ้กลู พึ่งพา ช่วยเหลือกนั 

2.2 การเรยีนการสอนที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน  
การเรียนการสอนที่ใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) เป็นรูปแบบ

การสอนหนึ่ง ที่ไดค้ิดคน้และพฒันาของนกัการศกึษาชาวอเมรกิา คือ แลร ีเค ไมเคิลเชน (Larry K. 
Michaelsen) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่เนน้การรว่มมือ มีการเรียนรูท้ี่สรา้งสรรค ์ผ่านการ
ท างานรว่มกนัเป็นทีมขนาดเล็กตามความแตกต่างระหว่างผูเ้รยีน โดยมีเป้าหมายที่ชดัเจนภายใน
ทีมต่างคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบและมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกัน ซึ่งพฒันาการระหว่างบุคคลและของทีมถือ
เป็นการพฒันาผูเ้รยีนตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ว่า ในการศึกษานัน้ตอ้ง
พัฒนาทุกดา้นของคนใหเ้ป็นคนดีคนเก่งและมีความสขุ นอกจากนีก้ารจัดการศึกษาตอ้งเนน้ให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและพัฒนาตนเองได ้จากกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย
เนือ้หาและกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับความสนใจซึ่งการเรียนโดยใชท้ีมเป็นฐาน จะใหค้วามส าคัญ
และมีเปา้หมาย ดงันี ้ 

1. ผูเ้รยีนตอ้งไดเ้รยีนรูต้ามหลกัของรายวิชานัน้ 
2. พฒันาซึ่งความสามารถการคิด และการแกไ้ขปัญหา 
3. พฒันาใหผู้เ้รยีนเกิดความพรอ้มในการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
4. เนน้การท างานเป็นทีม และความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
5. สง่เสรมิความสขุในการเรยีนของผูเ้รยีน 
การเปลี่ยนแปลงจากวิธีเก่าไปสูว่ิธีการเรยีนแบบทีมนัน้ มีหลกัส าคญั 4 ขอ้ ดงันี ้
1. มีการจดัทีมอย่างเหมาะสม แบ่งทีมย่อยตามความสามารถ (Group Formation) 

การจดัทีมควรเป็นทีมที่ถาวร ในชั่วโมงแรกของการสอน โดย 
1.1 การก าหนดคณุลกัษณะครูและผูเ้รยีนที่มีผลกบัการเรยีนรู ้เช่น ทกัษะดา้น 

ผูน้  า การสืบคน้ การคิดวิเคราะห ์การน าเสนอ 
1.2 การจดักลุม่เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ การเลือกปฏิบตัิโดยมคีรูช่วยดแูล  

ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูก้ารท างานต่างความคิด หรือ มมุมอง ต่างวฒันธรรม ครูจะใชก้ระบวนการขอ้มลู
กลุม่ เพื่อผสมผสานนกัเรยีนในวิถีที่ใหก้ลุม่สรา้งตนเองขึน้มาเป็นทีม 

1.3 กระจายคณุสมบตัิของสมาชิกในทีมเพื่อกลุม่ท าหนา้ที่ไดอ้ย่างมี 
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ประสิทธิภาพ เน่ืองจากประสบการณข์องนักเรียนอาจไม่เพียงพอ ครูจึงตอ้งเขา้มาตดัสินใจว่าจะ
จดัตัง้กลุม่อย่างไร 

1.4 ควรเป็นกลุม่ถาวร เพื่อใหเ้กิดการเรยีนรู ้การแกปั้ญหา เกิดการพฒันา 
ตามล าดบั หรอือาจใชเ้วลาตลอดภาคเรยีน 

2. ผู้เรียนต้องเตรียมตัวก่อนเข้า เรียน  รับผิดชอบงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(Accountable) ครูมอบหมายงานที่ต้องศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า ก่อนเข้าทีมเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ 

3. การมอบหมายงาน แบบฝึกหดักลุ่มตอ้งส่งเสริมการเรียนการสอนและการพฒันาทีม 
(Assignment Quality) โดยการใหง้านที่มีความยากพอสมควร โดย 

3.1 มอบหมายงานที่เนน้การเรยีนรูใ้นทีม 
3.2 มอบหมายงานที่มีความยาก ซับซอ้น เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการคิด และ

ตดัสินใจภายในกลุม่ โดยงานที่มอบหมายควรประกอบดว้ยหลกัการ 4 Ssคือ 
3.2.1 เป็นปัญหาที่ส  าคญัของหน่วยการเรยีนนัน้ (Significant Problem) 
3.2.2 เป็นปัญหาเดียวกนัในทกุๆทีม (Same problem) 
3.2.3 เป็นปัญหาที่มีแนวทางแกปั้ญหาและทางเลือกที่เฉพาะ (Specific  

Choice) 
3.2.4 มีการรายงานพรอ้มกนัในช่วงเวลาเดียวกนั (Simultaneous Reporting) 

3.3 น าเสนอผลการเรยีนรู ้โดยปากเปลา่หรอืรายงาน ที่ใชเ้วลาไม่มาก 
3.4 จดัใหม้ีการอภิปรายระหว่างทีม 

4. ผู้เรียนจะได้รับการโต้กลับ ( feedback) อย่างทันเวลา และสม ่าเสมอ โดยต้อง
ครอบคลมุประเด็นส าคญั โดย 

4.1 ผลจากการเรยีนรูท้ี่เกิดจากทีม 
4.2 ขอ้เสนอแนะ หรอื feedback ตอ้งเกิดขึน้ทนัทีหลงักระบวนการกลุม่ทกุ 

ครัง้และสม ่าเสมอ ตลอดกระบวนการเรียนรู ้ที่มีการติดตามพฒันาการกลุ่ม โดยการประเมินผล
การเรยีนรูค้วรครอบคลมุสาระการเรยีนรูน้ัน้ๆดว้ย ตามเป้าหมาย จดุประสงคร์ายวิชา ทกัษะต่างๆ 
เช่น การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห ์ ฯ 

2.3 รูปแบบการเรยีนการสอนที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน  
1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation) การมอบหมายงานศึกษาด้วยตนเอง

ลว่งหนา้ เป็นการศกึษานอกหอ้งเรยีน (Individual Study) 
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2. ขั้นทดสอบความรู้ (Readiness Assurance Process) กระบวนการในการ
ทดสอบความรูท้ี่ศกึษาก่อนเขา้ชัน้เรยีน 

2.1 การท าแบบทดสอบก่อนเรยีนรายบคุคล (Individual Test) เพื่อ 
ทดสอบและท าใหเ้กิดความตื่นตวัต่อความพรอ้มของผูเ้รียนก่อนเขา้กลุ่ม ในช่วงแรกของการสอน 
คือ แบบวดัความพรอ้มรายบคุคล (Readiness Assurance Test หรอื RAT) 

2.2 การท าแบบทดสอบเดิมเป็นทีม  (Team Test) โดยน าแบบทดสอบเข้าไป
หารือในกลุ่ม เพื่ออภิปรายและไดค้  าตอบที่ดีจากทีม ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรูแ้บบ
ทีมเป็นฐาน 

2.3 การท าใหเ้ห็นคณุภาพการเรยีนรูผ้่านการเรยีนรูแ้บบทีม (Appeals process)
มีการปรกึษาในทีม หาไม่สามารถตัดสินใจได ้ค าตอบยังไม่ชัดเจน สามารถเขียนที่มาและใหค้รู
ช่วย 

2.4 การใหข้อ้เสนอแนะของครู (Corrective Instruction) ไดค้วามคิดกลบัมาจาก
ครู(feedback) มีขอ้มูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังขัดแยง้กันในกลุ่ม และเสริมกระบวนการเรียนรูท้ี่
เหมาะสม โดยวิธีการที่เหมาะสม 

3. ขัน้ประยกุตใ์ช ้(Application) ในขัน้นีน้กัเรยีนจะไดค้  าตอบ การแกไ้ขปัญหาที่แตกต่าง
กัน ครูจะมีการเปรียบเทียบค าตอบที่ไดจ้ากแต่ละทีม พรอ้มมี feedback เพื่อแต่ละทีมสามารถ
พฒันาค าตอบและนกัเรยีนมีการดแูลอย่างใกลช้ิด 

4. ขัน้ประเมินผล (Assessment) ภายหลงัการหาค าตอบและแกไ้ขปัญหาแลว้ พรอ้มที่
จะเรียนรูใ้นบทเรียนต่อไปแต่มีการใชว้ิธีการเดิม โดยมีการประยกุตค์วามรูเ้ดิม เทคนิค สื่อ วิธีการ
ต่างๆ เพื่อมาใชก้บับทเรยีนใหม่  
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แลรี เค ไมเคิลเชน และคนอื่นๆ (2004, น. 257) อธิบายล าดับของกิจกรรมในชั้นเรียน
ของการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหม้ีการน าความรูข้องนกัเรียนที่ไดร้บัใหม่มาใชก้บัการเรียนรูแ้บบทีมเป็น
ฐาน ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 2 ล าดบักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 

ที่มา : แลร ีเค ไมเคิลเชน และคนอื่นๆ (2004, p.257) 

ดงันัน้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน จะมีการแบ่งทีมย่อยตามทกัษะและความสามารถและ
เป็นทีมถาวร โดยผูเ้รียนจะไดร้บัมอบหมายงานล่วงหนา้ เพื่อศึกษาแบบเดี่ยวก่อนเขา้กลุ่ม เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับทีม โดยจะเป็นปัญหาเดียวกันทุกกลุ่ม จากนั้นเป็นขั้นตอนการ
น าเสนอ และผูเ้รียนจะไดร้บัการ Feedback อย่างทันเวลา ท าใหส้ามารถพัฒนาความสามารถ
ดา้นการคิด การแกปั้ญหาในการท างานแต่ละครัง้ ส่งเสริมการท างานรว่มกนัเป็นทีม โดยมีครูเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก และมีการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน าทีมไปสูเ่ป้าหมาย 

2.4 กิจกรรมที่สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 
การเรียนการสอนการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน สามารถน าเอากิจกรรมต่างๆมาใชใ้นการ

จดัการเรยีนรู ้ดงันี ้
2.4.1 บทบาทสมมติ (Role Playing) ที่มีลกัษณะเป็นสถานการณส์มมติ โดยก าหนด

บทบาท ของสถานการณ์ โดยมีผูเ้รียนสวมบทบาท และมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ โดยมี
บุคลิกภาพของแต่ละคน ประสบการณ์ที่มี และแสดงออกตามความรูส้ึก ความคิดของตนเอง
วิธีการนีช้่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในความรูส้ึก และพฤติกรรมของผูอ้ื่น การเผชิญสถานการณท์ี่ช่วย
พฒันาทกัษะในการตดัสินใจ และแกปั้ญหา เกิดการเรยีนรูท้ี่ลกึซึง้ 
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2.4.2 เกม (Game) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกาที่ก าหนด โดยน า
เนือ้หาและขอ้มูล วิธีการ และผลการเล่นเกม มาอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู ้โดยครูจะสรา้ง
สถานการณ ์หรือเกม จากนัน้ใหผู้เ้รียนเล่นเกมนัน้ในกติกาที่ก าหนด โดยมีผลการตดัสินที่ออกมา
ในรูปแบบของการแพแ้ละชนะ ท าใหผู้เ้รยีนแกปั้ญหาและสามารถเอาชนะอปุสรรคได ้

2.4.3 สถานการณจ์ าลอง (Simulation) เป็นการใชส้ถานการณจ์ าลอง ที่ใหผู้เ้รยีน 
เขา้ไปเล่นในสถานการณ์ที่ประกอบดว้ย ขอ้มูล บทบาท และกติกา ซึ่งสะทอ้นถึง

ความเป็นจริง มีการใชข้อ้มลูที่มีสภาพคลา้ยความเป็นจริง น ามาซึ่งการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาที่พบ
เจอ ไดม้ีโอกาสแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถท าไดใ้นความเป็นจรงิ 

2.4.4 การแสดงละคร (Dramatization) เป็นการที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองแสดงละคร 
โดยเป็นเนือ้หา และเรื่องราวที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากเนือ้หาหรือบทละคร ตัง้แต่ตน้จนจบเรื่อง ท าให้
เรื่องราวมีชีวิตขึน้มา โดยผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูส้าระ การแสดงรว่มกนั ฝึกใหเ้กิดความรบัผิดชอบ และ
ฝึกในการท างานรว่มกนั ท าใหผู้ท้ี่ไดแ้สดงและผูช้มเขา้ใจและจดจ าเรื่องที่แสดงนัน้ไดน้าน 

2.4.5 การอภิปรายเป็นกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เป็นการเรียนเรียนรู้
ตามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนด โดยมีผูส้อนช่วยเหลือ มีการจดักลุ่มเล็กๆ และใหส้มาชิกในกลุ่มมีการ
พดูคยุ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอ้มลู ความคิดเห็น ในประเด็นที่ก าหนด เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
มีสว่นรว่มในการแสดงออก 

2.4.6 การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information gap) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
สามารถท าเป็นคู่หรอืกลุม่ โดยการแลกเปลี่ยนขอ้มลู เป็นวิธีการเรยีนภาษาที่ผูเ้รยีนจะขาดขอ้มลูที่
จ  าเป็นในการแกไ้ขปัญหาหรือปฏิบตัิภาระงานใหเ้สร็จสิน้ ซึ่งผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธจ์ากการที่ได้
สื่อสารกบัเพื่อนสมาชิกในชัน้เรยีน หรอืเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ขาดหายไป 

 2.4.7 การต่อเรื่องใหจ้บ (Story Completion) เป็นกิจกรรมการเล่าเรื่องราวที่ยังไม่
จบ โดยใหค้รูเป็นคนเริ่มตน้เล่าเรื่องราว แต่เพียงแค่ 2-3 ประโยคหลงัจากนัน้หยดุบรรยาย จากนัน้
ใหน้กัเรียนเริ่มช่วยกนับรรยายประโยคถดัไปที่มีความเก่ียวขอ้งกบัเนือ้เรื่องว่าจะด าเนินไปอย่างไร 
และจบอย่างไร นอกจากนีใ้หน้กัเรยีนช่วยหาเหตผุลว่าท าไมตวัละครนัน้ตอ้งเป็นเช่นนัน้ โดยผูเ้รยีน
สามารถเพ่ิมและบรรยายบทบาทของตวัละคร เหตกุารณไ์ดอ้ีกดว้ย 

2.4.8 การเติมการต์ูนใหส้มบูรณ์ (Cartoon Completion) เป็นกิจกรรมที่ใหน้ักเรียน
เติมประโยคหรือค าพูดของตวัการต์ูนว่าเขาหรือเธอจะพูดว่าอะไร และวิจารณถ์ึงบุคลิก ลกัษณะ 
และนิสยัของตวัการต์นูนัน้ดว้ย 
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2.4.9 การบรรยายภาพ (Picture Narrating) เป็นกิจกรรมที่ใหน้กัเรียนเล่าเรื่องราวที่
เกิดขึน้ในภาพอย่างต่อเน่ือง โดยใหค้วามส าคญักบัเกณฑท์ี่ครูใหไ้ว ้   ซึ่งสามารถรวมค าศพัทห์รือ
โครงสรา้งที่ตอ้งการขณะบรรยาย 

2.4.10 การอธิบายรูปภาพ (Picture Describing) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนท าในกลุ่ม 
ซึ่งจะไดร้บัภาพที่แตกต่างกัน นักเรียนสนทนาภาพในกลุ่ม จากนั้นใหต้ัวแทนแต่ละกลุ่มอธิบาย
รูปภาพนัน้ในชัน้เรียน โดยกิจกรรมนีจ้ะส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของนักเรียน
ตลอดจนทกัษะการพดูในที่สาธารณะ 

2.4.11 การค้นหาความแตกต่าง (Find the differences) เป็นกิจกรรมที่นักเรียน
สามารถท างานเป็นคู่หรือกลุม่ โดยจะไดร้บัรูป 2 รูปที่มีความแตกต่างกนั เช่น ภาพเด็กผูช้ายก าลงั
เลน่ฟุตบอล และอีกรูปภาพที่เด็กผูห้ญิงก าลงัเลน่เทนนิส นกัเรยีนสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นว่า
รูปภาพนัน้เหมือนหรอืแตกต่างอย่างไร 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนการสอนที่ ใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน
สามารถน าเอากิจกรรมที่หลากหลายมาใชใ้นการเรียนการสอน โดยแต่ละวิธีท าใหผู้เ้รียนไดเ้กิด
การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน มีความกลา้แสดงออก สนกุสนาน มีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และท าใหเ้กิดทกัษะทางสงัคม สามารถบรรยาย อธิบายเม่ือเห็นสิ่งต่างๆไดง้่ายขึน้ 

2.5 การสอนที่ใชก้ระบวนการกลุม่ 
การสอนที่ใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการที่เกิดขึน้มาก่อนการจัดการเรียนการสอนที่ ใช้

การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning)  โดยการสอนจะแตกต่างและหลากหลาย 
โดยอาจจดัสอนกลุม่ใหญ่ สอนทัง้ชัน้เรยีน หรอืสอนเป็นรายบคุคล โดยไดม้ีนกัวิชากลา่วไว ้ดงันี ้

ทิศนา แขมมณี (2560, น. 143-144) กล่าวว่า การท างานร่วมกันในกระบวนการกลุ่ม
ของคน 2 คนขึน้ไป โดยมีเป้าหมายในการท างานรว่มกนั และมีวางแผนงานด าเนินงานดว้ยกนั ซึ่ง
ต่างคนต่างมีหนา้ที่ของตนและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการท างานเพื่อน าไปสู่
เปา้หมาย การใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะของกระบวนการท างานกลุ่มที่ดี ท  าใหเ้กิดทกัษะทาง
สงัคม สามารถขยายขอบเขตของการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางขึน้ 

นนัทวรรณ แกว้โชติ (2560, น. 40) กล่าวว่า การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ท าใหผู้เ้รยีน
ได้ฝึกหน้าที่การท างานเป็นกลุ่ม เป็นผูน้  า และผูต้ามที่ดีในกลุ่ม การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
ความสามคัคี โดยผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพื่อใหง้านลลุ่วงในเวลาที่จ  ากัด โดยมี
ขนาดของกลุม่ย่อยที่มีสมาชิกประมาณ 4-5 คน 
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นอกจากนี ้6 รูปแบบของการเรียนรู ้ประกอบดว้ย Student Team Learning, Learning 
Together, Group Investigate, The Structural Approach, Complex Instruction แ ล ะ  The 
Collaborative Approach  เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่มีการพึ่งพา เกือ้กูลกัน ในกลุ่มมีการปรกึษา
และมีความใกล้ชิด สมาชิกต้องมีบทบาทหน้าที่ ในการรับผิดชอบ รวมทั้งมีการวิเคราะห์
กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างานร่วมกัน  (เดวิดสัน 
และ เมเจอร,์ 2014, น. 12-30) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือเป็นการรว่มกนัท างานเป็นกลุม่ ที่มีเป้าหมายเดียวกนั เพื่อประโยชนร์ว่มกนั ซึ่งแต่ละคนจะ
ท าหนา้ที่ต่างกันไปตามหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายและความสามารถของตนเอง 
เม่ือมารวมกลุ่มตอ้งช่วยเหลือใหส้มาชิกคนอื่นไดเ้รียนรูเ้ช่นกัน ท าใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูร้ว่มกัน 
การเขา้สงัคม การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกนั 

3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและการเรียนรู้แบบทมีเป็น
ฐาน 

3.1 งานวิจยัในประเทศ 
จากการศกึษางานวิจยัการพฒันาทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสารนัน้ ไดม้ีผูศ้กึษา ดงันี  ้
บุศรา โขมพตัร (2563, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบใชท้ีมเป็นฐาน

ต่อความสามารถการอ่าน และเจตคติต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผลวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านมีคะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนที่ระดับ .05 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.70 ซึ่งภายหลังจากที่ใช้การเรียนรูแ้บบทีม ใน
ระยะเวลา 10 สัปดาห ์พบว่าคะแนนเฉลี่ย 17.18 แสดงว่านักเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลัง
เรยีนจากการเรยีนรูแ้บบทีมไดส้งูขึน้ และเจตคติต่อการอ่านมีค่าเฉลี่ย 4.63 แสดงว่านกัเรียนมีเจต
คติที่ดีนกัเรยีนมีความสนกุเม่ือไดอ้่านภาษาองักฤษในรูปแบบทีม 

วรางคณา เคา้อน้ (2560, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใชส้ถานการณเ์ป็นฐานในการเรียนรู ้โดยการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง และมีการใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผลจากการวิจัยพบว่า คะแนนทดสอบนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนที่ระดบั .05 และรายดา้นพบว่า นกัเรยีนมีความเขา้ใจง่าย มีความคล่องแคลว่ มีคณุภาพ
ดา้นการสื่อสาร และปรมิาณการสื่อสาร และภาพรวมของความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
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อิงอร  แสนทวีสขุ (2560, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูปีที่ 2/1 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยการ
ใชบ้ทบาทสมมติ ซึ่งใชบ้ทบาทสมมติเป็นเหตุการณท์ี่มีความใกลเ้คียงกับชีวิตจริงของผูเ้รียนและ
เป็นการปรบัเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยการวิจัยจะใชรู้ปแบบการสอน
ตามปกติในชั้นเรียน และใช้เครื่องมือคือแบบฟอรม์การประเมินความสามารถดา้นการสื่อสาร
ภาษาองักฤษ ซึ่งแต่ละสปัดาหจ์ะมีความแตกต่างกนัไป ครูและผูเ้รียนจะรว่มกนัใหส้ถานการณท์ี่
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้และผลการวิจยัพบว่านกัเรยีนมีคะแนน
อยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยรอ้ยละ 82.50-85.00 จ านวน 3 คน ซึ่งอยู่ในระดบัการพฒันาที่ดี  คะแนนเฉลี่ย
รอ้ยละ 50.00-75.00 จ านวน 10 คน อยู่ในระดับพอใช้ และคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 37.50-45.00 
จ านวน 9 คน อยู่ในระดบัที่ตอ้งปรบัปรุง 

วรพล มหาแก้ว  (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการเรียนการสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชแ้นวคิดการเรียนแบบทีมที่มีต่อความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี โดยใชก้าร
เรียนการสอนแบบทีม วิเคราะหข์อ้มลู ผลวิจยัพบว่าไวยากรณภ์าษาองักฤษที่สื่อสารดว้ยแนวคิด
การเรียนรูแ้บบทีม ไดค้ะแนนการสื่อสารภาษาองักฤษหลงัการทดลองสงูกว่าระดบั 0.05 และมีค่า
อิทธิพลเฉลี่ย 0.86 หมายถึงมีค่าอิทธิพลมาก นอกจากนีน้กัเรยีนที่เรยีนดว้ยวิธีการเรยีนการสอนนี้
ไดค้ะแนนการสื่อสารภาษาองักฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และมีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 0.72,0.43 และ 0.75 ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่ามีค่าอิทธิพล
ปานกลาง ในงานวิจัยนี ้พบว่ากระบวนการสอนแบบทีมช่วยใหน้ักเรียนพฒันาทกัษะการสื่อสาร
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างดี  

อภันตรี   ศรีปาน เงิน  (2551, บทคัดย่อ ) ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดแบบทีมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะมี
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษแตกต่างกนั โดยไดส้รา้งรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษทีมีการ
เรยีนการสอนแบบทีม พบว่าผลการวิจยันัน้ นกัเรียนที่เรียนการอ่านดว้ยแนวคิดแบบทีม ไดค้ะแนน
หลังการทดลองคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 0.77 
แสดงว่ามีค่าอิทธิพลมาก คะแนนการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนที่มีระดบัสงู กลาง ต ่า โดยใช้
วิธีนี ้ได้คะแนนการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีค่าอิทธิพลเฉลี่ย 0.58,0.65 และ 0.41 ตามล าดบั แสดงว่ามี
ค่าอิทธิพลปานกลาง ประสิทธิภาพของงานวิจยัการใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นกระบวนการสอนและ
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การเรียนรูใ้นการสอนการอ่าน พบว่านักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษและพัฒนา
ทกัษะการเรยีนรูร้ว่มกนัในทีม 

3.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
รามาวาตี (2017, น. 1-13) ไดศ้ึกษาการใชเ้ทคนิค Team-Games Tournament ใน

การสอนการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเมืองอาเจะห์
เบอซาร ์โดยวิธีการวิจยัการศึกษาเป็นวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน โดยนักเรียน 24 คน ที่จะตอ้งท า
การทดสอบทัง้ก่อนและหลงัเรียน ซึ่งใหน้กัเรียนบรรยายภาพ และไดผ้ลในการทดสอบเพิ่มขึน้เป็น  
96% เป็นนกัเรียน 23 คน ที่ผ่าน และมีเพียง 4% เป็นนกัเรยีน 1 คนที่ไม่ผ่าน ดงันัน้เทคนิคTGT จึง
เป็นวิธีสู่ประสบความส าเรจ็ในหอ้งเรียน ที่สามารถไปใชก้บันกัเรยีนระดบัชัน้อื่นที่เรยีนในเรื่องการ
พดูไดอ้ีกดว้ย 

อับดุล กาฟูร มารซ์ุกี (2017) ได้ศึกษาทักษะการพูดของนักเรียนด้วยการใช้การ
รายงานปากเปล่า โดยมีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มีการใชเ้ทคนิคการพูดตัวต่อตัว และการให้
เวลาที่เพียงพอในการฝึกฝน ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียน  35.5% สามารถตอบค าถามที่ไดร้บัจาก
นกัวิจัยผ่านการสมัภาษณ ์ในการรายงานปากเปล่าผ่านกิจกรรมในชัน้เรียน โดยมีการประเมิน 3 
ครัง้โดย13.3% สามารถบรรลุเกณฑ์ขั้นต ่า รอบที่สองนักเรียนสามารถเขา้ร่วมและปฏิบติตาม
เกณฑร์ายงานปากเปล่า 51.1% และรอบสุดทา้ยที่ 75% ซึ่งงานวิจัยนีส้ามารถอนุมานไดว้่าการ
ประยกุตใ์ชร้ายงานปากเปลา่สามารถพฒันาการพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนได ้

มอูะมาเราะห ์(2013) ไดศ้กึษาการพฒันาการพดูภาษาองักฤษ โดยใชว้ิธีการท างาน
กลุ่มและการท างานแบบร่วมมือกัน (Group work and cooperative learning) ของนักเรียนใน
มหาวิทยาลยัเอกชนในอินโดนีเซียที่นกัศกึษาจ านวนมากพบเจอการพดูภาษาองักฤษที่หลากหลาย 
ซึ่งพบว่าการใชก้ารวิจัยเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาความมั่นใจในการพดูภาษาของนกัศึกษา ขึน้อยู่
กับแบบสอบถามการสมัภาษณค์วามคิดเห็นของนักศึกษา การสงัเกตในชัน้เรียน พบว่าการสอน
แบบนักศึกษามีส่วนร่วม การท าจัดกลุ่มเล็กท างาน จะสามารถท าให้ความมั่นใจในการพูด
ภาษาองักฤษไดม้ากขึน้ และคน้พบบทบาทเชิงบวก 

มาร์ซุ กี , โยฮัน เนส , และอาร์วิจาตี  (2016, น . 15-34) ได้ศึ กษาการพัฒ นา
ความสามารถในการพูดของนกัเรียนและกิจกรรมในชัน้เรียน โดยใชก้ลยทุธก์ารเล่าเรื่อง ที่มีความ
เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมประจ าวนัของผูเ้รียนEFLที่บา้นและโรงเรียน โดยมีการด าเนินการวิจัยในชัน้
เรียน 2 รอบที่มุ่งเน้นที่ความสามารถในการโต้ตอบและสื่อสารของผู้เรียน จากผลวิจัยพบว่า
ความสามารถของผูเ้รียนดีขึน้จาก 72.27% และผ่านเกณฑท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมในหอ้งเรียน
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ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือรน้ จาก 8 หรือ 36.36% ,14 หรือ 63.64% และ 18 หรือ 81.82% 
ส าหรบัเกณฑค์วามกระตือรือรน้ตามล าดับ ซึ่งการใชก้ลยุทธ์การเล่าเรื่องเชิงโตต้อบนัน้ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการพดูและกิจกรรมในชัน้เรยีนของผูเ้รยีน EFL ได ้

เดวิด นนูาน (Nunan,D, 1991) ไดศ้กึษากิจกรรมที่เนน้การสื่อสาร โดยสรุปได ้ 
ดงันี ้ผูเ้รียนไดเ้รยีนรูภ้าษาดว้ยวิธีการที่ปฏิบตัิได ้ซึ่งตอ้งเป็นสถานการณท์ี่ผูเ้รยีนตอ้งเผชิญในโลก
แห่งความจริง และงานต้องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน โดยผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนจะ
สามารถแกไ้ขในสิ่งที่ผูเ้รยีนอีกคนใชภ้าษาผิด ท าใหผู้เ้รยีนมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัมากในชัน้เรยีน 

จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศท าให้เห็นว่าการพัฒนาการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร และใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐานหรือ Team-based Learning ท า
ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทางการพูดไดด้ีขึน้ และเมื่อมีการท างานร่วมกนัในลกัษณะของทีม กลุ่ม 
ท าใหผู้เ้รียนแยกความรบัผิดชอบ หนา้ที่ของแต่ละคนได ้มีความกระตือรือรน้มากขึน้ โดยการที่
ก่อนเขา้ชัน้เรียนผูเ้รียนไดม้ีการศึกษาเนือ้เรื่องที่ผูส้อนสอนในสปัดาหน์ัน้ๆ ท าให้นักเรียนมีความ
พรอ้มในการเรียนการสอน ซึ่งผูเ้รียนที่มีความสามารถแตกต่างกนัไปเมื่อมารวมเป็นทีมก็สามารถ
ช่วยเหลือ และน าพาทีมไปสูเ่ปา้หมายได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน เพื่อด าเนินการระบุประชากรและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิจัยโดยมีการสรา้งเครื่องมือในการวิจัยเพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูล                     
การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้

1. การก าหนดประชากร และการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บและรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
งานวิจัยนีใ้ชป้ระชากรเป็นนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประเภทวิชาช่าง

อุตสาหกรรม ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม แผนกวิชาสาขาวิชาช่าง
อตุสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ที่เรยีนวิชาภาษาองักฤษฟัง-พดู  รวมทัง้หมด 170 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจยันีใ้ชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 1 แผนกวิชา

ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จ านวน 1 หอ้งเรียน 40 คน ที่ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก ใหห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ซึ่งมีจ านวนนักเรียน
คลา้ยคลงึกนั 

ระยะเวลาในการทดลอง 
การด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง

รวมทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง และใช้เวลาในการทดสอบก่อน 
และหลังเรียน จำนวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมดเป็น 16 ชั่วโมง 
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การด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยผูว้ิจัยได้

ด  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศกึษาหลกัสตูรและเนือ้หาการเรยีนรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พดู หลกัสตูร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ. 2562 และเลือกเนื ้อหาให้ตรงตามที่ก าหนดในหลักสูตรของ
วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง 

2. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร และมีการเลือก
กิจกรรมการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาที่สอน 

3. สรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจัย ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรู ้แบบทดสอบ
เพื่อวดัทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร เกณฑก์ารประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ที่ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื ้อหา 
กระบวนการ ภาษา และการวดัประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบในความถกูตอ้ง ความ
เหมาะสมความเป็นไปไดข้องแผนการเรยีนรู ้และแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้รงิ แลว้น าไปหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) เพื่อท าการตรวจสอบคณุภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
เพื่อน าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใชใ้นหอ้งเรยีนกบักลุม่ตวัอย่างได ้

5. น าแบบทดสอบวดัทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารไปทดสอบ
กับนักเรียน ตามเกณฑ์ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร ซึ่งผู้ประเมิน
ประกอบดว้ย ผูว้ิจัย อาจารยช์าวไทยที่สอนวิชาภาษาองักฤษ 1 ท่าน และอาจารยช์าวต่างชาติ 1 
ท่าน 

6. ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้และบนัทกึหลงัสอนโดยใชแ้บบ
บนัทกึหลงัสอน 

7. ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลังการ
สอนตามเกณฑป์ระเมินความสามารถดา้นการพดูชดุเดิม 

8. รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู 
9. สรุปการศึกษาค้นคว้า ทดลองวิจัย รายงานผล อภิปรายผล และให้

ขอ้เสนอแนะ  
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ตาราง 1 การด าเนินการทดลองโดยใชแ้ผนการสอนทัง้ 6 สปัดาห ์  

แผนการ
เรยีนรูท้ี่ 

ชั่วโมง
ที่ 

หวัขอ้ หนา้ที่ทางภาษา โครงสรา้งไวยากรณ ์ งานที่ปฏิบตัิ 

1 1-2 Greeting 
Introduction  

การทกัทาย  
การแนะน าตนเอง
และแนะน าคนอื่น 

- Good morning, 
How are you 
today? 
- I would like to 
introduce myself. 
- Let me introduce 
you to…. 
- It’s a pleasure to 
meet you. 

การกลา่วทกัทาย
การแนะน า
ตนเองและคนอื่น
ในสถานการณ์
จ าลอง 

2 3-4 Where are you 
going? 

การสอบถามทาง
และบอกเสน้ทาง 
Asking Direction 
and Giving 
Direction 

- Excuse me,could 
you tell me where 
the…….is? 
- Do you know 
where it is? 
-How do I get to the 
station please? 
- It’s next to the 
shopping centre. 
- It’s at the end of 
the street. 

การวาดรูป
เสน้ทางและ
แสดงบทบาท
สมมติ 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

แผนการ
เรยีนรูท้ี่ 

ชั่วโมง
ที่ 

หวัขอ้ หนา้ที่ทางภาษา โครงสรา้งไวยากรณ ์ งานที่ปฏิบตัิ 

3 5-6 What does the 
sign mean? 

การบอกใหข้อ้มลู
เก่ียวกบัปา้ย
ประกาศ 
Asking and 
Giving 
information Signs 

- Can you please 
tell me what this 
sign means? 
- Can you use your 
cell phone here? 
- It means you have 
to be careful of 
danger. 
-This sign tells you 
to…... 
- You mustn’t park 
your car here. 

เกมรูปภาพแผ่น
ปา้ย และการ
สรา้งสถานการณ์
จ าลองโดยจบั
ฉลากเลือก 

4 7-8 At the weeend 
Shopping 
centre 

การใหค้วาม
ช่วยเหลือ การถาม
ราคาและการตอบ
เก่ียวกบัการซือ้
สินคา้ 
Offering 
help,Asking & 
Answer for prices 

- May I help you? 
- What size are you 
looking for? 
- I’m looking for a 
skirt in size 2. 
- How much…..? 
- Could I pay in 
cash/by card? 
- I’d like….,please. 
- It costs 500 bath. 

รายการสินคา้
และราคาขาย
เพื่อแสดงบทบาท
สมมติการซือ้ขาย 

 
 
 

 



  34 

ตาราง 1  (ต่อ) 
 

แผนการ
เรยีนรูท้ี่ 

ชั่วโมง
ที่ 

หวัขอ้ หนา้ที่ทางภาษา โครงสรา้งไวยากรณ ์ งานที่ปฏิบตัิ 

5 9-10 What is a 
recipe of your 
meal? 

อธิบายขัน้ตอนการ
ท าอาหาร 
Explain the 
cooking process 

- What kind of food 
do we need to 
cook? 
- Could you tell me 
how to make a 
pancake? 
- First,preheat the 
oven to 180°C. 

แผนภาพขัน้ตอน
การท าอาหาร
บอก
สว่นประกอบและ
น าเสนอ 

6 11-12 At hospital การอธิบาย โตต้อบ
ค าแนะน าเรื่อง
สขุภาพ 
Asking-
answering about 
health,giving 
advice to reduce 
sickness 
symtoms 

- How long have 
you had these 
symptoms? 
- Do you have 
regular check-up? 
- I need some 
cough medicine. 
- You should take 
tablets every four 
hours. 
 

จบัฉลากเลือก
สถานการณแ์ละ
แสดงบทบาท
สมมติ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
1. แผนการจดัการเรยีนรู ้ที่ใชกิ้จกรรมการพดูเพื่อการสื่อสาร จ านวน 6 แผน 
2. แบบทดสอบวดัทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. เกณฑก์ารประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based learning)  

การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดเพือ่การส่ือสาร 
การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อการสื่อสาร ที่มีกิจกรรมทางภาษา มีขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ด าเนินการศกึษาถึงจดุประสงคข์องหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
พทุธศกัราช 2562 เรื่องสมรรถนะรายวิชา เนือ้หาในรายวิชา และผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 

1.2 ด าเนินการศกึษาเอกสาร งานวิจยั ทฤษฎี และการจดักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั 
การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 

(Team-based learning) 
1.3 ด าเนินการศกึษาเนือ้หาในหนงัสือเรยีน และหนงัสืออื่น เพื่อเป็นแนวทางใน 

การจดักิจกรรมฝึกทกัษะ และน ามาประกอบใชก้บัการเรยีนการสอน  
1.4 สรา้งแผนการจัดการเรียนรู ้ที่มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการ

สื่อสาร จ านวน 6 แผน แผนละ 2 คาบ และคาบละ 60 นาที ผูว้ิจยัไดม้าจากหลกัการ แนวคิดการ
เรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน ที่มีขัน้ตอน แบ่งไดด้งันี ้ การแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน คือ  

1.4.1 ขัน้เตรียมความพรอ้ม (Preparation)นักเรียนจะไดร้บัจุดประสงคแ์ละ
แหลง่ขอ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดเพื่อการศกึษาดว้ยตนเองก่อนเขา้หอ้งเรยีน 

1.4.2 ขั้นทดสอบความรู ้(Readiness Assurance Process)นักเรียนจะถูก
ทดสอบสิ่งที่ศึกษาดว้ยแบบทดสอบ เพื่อเป็นการประเมินความรู ้หลังจากนั้นจะแบ่งกลุ่มย่อย 
ประมาณ 6-7 คนต่อกลุ่ม เพื่อช่วยกันท าแบบทดสอบเดิม ซึ่งจะมีการปรกึษาและการอภิปรายใน
กลุม่ 

1.4.3 ขัน้ประยกุตใ์ช ้(Application) กลุ่มที่ศกึษาไดร้บัโจทยใ์หท้  าเนือ้หาจาก
ความรูท้ี่ไดร้บั โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน และโจทยจ์ะเหมือนกนัในทุกๆกลุ่ม และขัน้ตอน
สดุทา้ย คือ การน าเสนอของทีมตนเอง 
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1.4.4 ขัน้ประเมินผล (Assessment)หลงัจากไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝน ลงมือ 
ปฏิบัติหาค าตอบแลว้มีการน าความรูเ้ดิมมาใชก้ับเนือ้หาใหม่ ท าแบบทดสอบและปฏิบัติงานที่
ไดร้บัมอบหมาย 

1.5 น าแผนการจดัการเรยีนรูจ้  านวน 6 แผน ที่สรา้งส าเรจ็แลว้ เสนอที่อาจารยท์ี่ 
ปรกึษาปริญญานิพนธ ์และผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา ตรวจความเที่ยงตรงตามเนือ้หา
ที่ก าหนดเพื่อน ามาแกไ้ขและปรบัปรุง ซึ่งเกณฑใ์นการตรวจสอบ มีดงันี ้

1.5.1 มีความถกูตอ้งตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
1.5.2 เนือ้หาและกิจกรรมีความสอดคลอ้งกนั 
1.5.3 การประเมินผลตามจดุประสงคม์ีความสอดคลอ้งกนั 
1.5.4 สรุปแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชกิ้จกรรมพฒันาทกัษะการพดูเพื่อการ 

1.6  น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
ที่แกไ้ขและปรบัปรุงแลว้มาแลว้ น าไปทดลองกับนักเรียน จ านวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง น า
ผลการทดลองมาท าการแกไ้ขและปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งก่อนการน าไปใชจ้รงิ  

 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
 การสรา้งแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้วิจัยได้

ด  าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
2.1 ศึกษาเอกสารที่ท  าแบบทดสอบในหนังสือภาษาอังกฤษฟัง -พูด หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  
2.2 ศึกษาเอกสารที่ เก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบ การพัฒนาแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษแนวการสรา้งขอ้สอบ เทคนิควิธีสรา้งขอ้สอบ และการวดัและประเมินผลการใชภ้าษา
เพื่อการสื่อสาร  

2.3 สรา้งแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยแบ่ง
แบบทดสอบออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปนี ้

 ตอนที่ 1 แบบทดสอบโดยการสมัภาษณข์อ้มลูสว่นตวั จ านวน 10 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 แบบทดสอบโดยการก าหนดสถานการณ ์นกัเรยีนจบัคู่เลือกหวัขอ้ในการ

สนทนาโตต้อบ โดยการจบัฉลากเลือกสถานการณต์่างๆ 
2.4 น าแบบทดสอบที่สรา้งเสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบถึง

ความเหมาะสม ดา้นคุณภาพเนือ้หาและความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) เพื่อน ามา
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พิจารณา แก้ไขและปรับปรุง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of Item Objective 
Congruence)  

2.5 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทดลองกบันกัเรียน
ที่อยู่ระดบัชัน้เดียวกนั ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง 40 คน เพ่ือดคูวามเหมาะสมของเนือ้หา วิเคราะหห์าค่า
ความยากง่าย(p) และหาค่าอ านาจจ าแนก(r) ในแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

2.6 น าแบบทดสอบที่ไดท้ดลองกบักลุม่ตวัอย่าง 
 
3. เกณฑก์ารประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 

3.1 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินการพดู ทัง้ 5 ดา้น ดงันี ้
3.1.1 ความคลอ่งแคลว่ (Fluency) 
3.1.2 การออกเสียง (Pronunciation) 
3.1.3 ไวยากรณ ์(Grammar) 
3.1.4 ค าศพัท ์(Vocabulary) 
3.1.5 การใชก้ลยทุธใ์นการสื่อสาร (Communication Strategy) 

โดยประเมินแต่ละองคป์ระกอบ 5 ระดบั จาก 5 – 1 (มากที่สดุ - นอ้ยที่สดุ) 
3.2 น าเกณฑท์ี่สรา้งเสนอกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธท์  าการตรวจความ 

ถกูตอ้งและแกไ้ขปรบัปรุงการใหค้ะแนน โดยมีผูใ้หค้ะแนน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั อาจารยท์ี่สอนวิชา
ภาษาองักฤษ 1 ท่านและอาจารยช์าวต่างประเทศ 1 ท่านของวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง  

 
4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารโดยใช้การเรียนรู้แบบทมีเป็นฐาน (Team-based learning)  
โดยจัดท าแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) เพื่อเป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยมีการแปลค่าความหมาย ดงันี ้
4.51 – 5.00 คือ มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุ 3.51 - 4.50 คือ มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 คือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 คือ มีความพึงพอใจในระดับ
นอ้ย และ1.00 – 1.50 คือ มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยที่สดุ 

โดยมีรายการประเมินแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการพฒันาทกัษะการพดู 
ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based learning) ดงันี ้
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1. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
1.1 เนือ้หาที่เรยีนมีการเชื่อมโยงกบัชีวิตจรงิ 
1.2 เนือ้หาที่เรยีนมีความต่อเน่ืองเป็นขัน้ตอน 
1.3 เนือ้หาที่เรยีนเหมาะสมกบัระดบัชัน้ 
1.4 รูปแบบการเรยีนการสอนแตกต่างจากที่เคยเรยีน 
1.5 มีการสรุปและอภิปรายภายในกลุม่นกัเรยีนและครู 

2. ดา้นบรรยากาศการเรยีนการสอน 
2.1 นกัเรยีนมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมในทีม 
2.2 มีกิจกรรมหลากหลายในชัน้เรยีน 
2.3 นกัเรยีนเกิดการเรยีนรูจ้ากกิจกรรมที่เรยีน 
2.4 นกัเรยีนมีอิสระในการแสดงออก 
2.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรยีนมีความเป็นกนัเอง 

3. ดา้นการใชส้ื่อการเรยีนการสอน 
3.1 การใชส้ื่อและอปุกรณใ์นการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัเนือ้หาที่เรยีน 
3.2 ครูมีการจดัเตรยีมสื่อและเครื่องมือที่ใชใ้นการเรยีนการสอน 
3.3 นกัเรยีนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสื่อการเรยีนการสอน 
3.4 ครูมีการแนะน าใหน้กัเรยีนคน้ควา้ความรูจ้ากแหลง่อื่น 
3.5 นกัเรยีนไดห้าความรู ้ศกึษาความรูต้่างๆไดด้ว้ยตนเอง 

4. ดา้นรูปแบบการเรยีนเป็นทีม 
4.1 นกัเรยีนมีสว่นรว่มในการท างานเป็นทีม 
4.2 นกัเรยีนท ากิจกรรมที่หลากหลายในการเรยีนเป็นทีม 
4.3 นกัเรยีนชอบรูปแบบการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการพดู 

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 
4.4 นกัเรยีนมีความรว่มมือที่ดีในการท างานเป็นทีม 
4.5 นัก เรียนสามารถน าความ รู้จาก รูปแบบการเรียน เป็นที ม ไป ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได ้
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วิธีด าเนินการทดลอง 
1. แจง้จดุประสงคใ์นการเรยีนการสอน อธิบายการจดัการเรยีนการสอน การสอบ การวดั

และประเมินผล 
2. ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ก่อนเรียน)ของผู้เรียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีผู้วิจัย อาจารย์ที่สอนวิชา
ภาษาองักฤษ 1 ท่านและอาจารยช์าวต่างประเทศ 1 ท่านของวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง เป็นผูใ้ห้
คะแนนในการทดสอบ 

3. ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนดไว ้ทัง้หมด 12 ชั่วโมง 
4. ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(หลงัเรียน) โดยใชแ้บบวัดทักษะ

การพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน โดยผูว้ิจัย อาจารยท์ี่สอน
วิชาภาษาองักฤษ 1 ท่านและอาจารยช์าวต่างประเทศ 1 ท่าน ของวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง เป็น
ผูใ้หค้ะแนน  

5. ท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการสอนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็น
ฐาน (Team-based learning) 

6. รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  ์
เพื่อประมวลผล 

แบบแผนการวิจัย 
การรวมรวบขอ้มลูนี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบแผนการเก็บขอ้มลูแบบ One-group Pretest-Posttest 

Design (กิบบอน และเทเลอร,์ 1987, น.113) 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

 

 กลุม่   Pretest   ทดสอบ   Posttest 
 

  E     𝑇1      X      𝑇2 

E แทน กลุม่ตวัอย่างของนกัเรยีนระดบัปวช. 1 
X แทน การเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 

𝑇1 แทน ทดสอบการพดูเพื่อการสื่อสาร ก่อนการทดลอง 

𝑇2 แทน ทดสอบการพดูเพื่อการสื่อสาร หลงัการทดลอง 
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การจัดข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข้์อมูล 

1. หาค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไดม้าจากการสุ่ม โดยผู้
ประเมิน 3 ท่าน ทั้งในก่อนและหลังทดลอง เพื่อค านวณและเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูด
ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร ในแบบทดสอบวดัทกัษะนี ้จะใชส้ตูร t-test แบบ Dependent Group 

2. หาค่าความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนการสอน 
สถิติทีใ่ช้วิเคราะหข้์อมูล 

1. ใช้สถิติโดยการหาค่า t-test แบบ Dependent group โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลงัเรยีน ดา้นการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2540, น. 240) โดยใชส้ตูร ดงันี ้ 

t =
∑D

√
nΣD2 − (ΣD)2

(n − 1)

 

เม่ือ  t แทน ค่า T-test 
              D แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนผูเ้รยีน 
              N แทน จ านวนผูเ้รยีนของกลุม่ตวัอย่าง 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผลงานวิจัยนี ้เป็นการศึกษาผลของการใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based 
Learning) เพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร และศึกษาผลความพึงพอใจต่อ
การเรยีน การพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 
1 วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรูก้ารพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 6 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวดัทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3) เกณฑก์ารประเมินทกัษะ
การพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร และ 4) แบบสอบถามวดัความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน การ
พดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based learning) 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินตามขัน้ตอนและน าเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเ้รียน ก่อนและ

หลังเรียน โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จ านวน 40 คน 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดบัความพงึพอใจที่มีต่อการเรียน การพดูภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่ อสาร โดยใช้การเรียน รู้แบบทีม เป็นฐาน  (Team-based learning) ของนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จ านวน 40 คน 

 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
N  แทน  นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�  แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t  แทน  ค่าของสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาใน t-test 
df  แทน  ระดบัขัน้ของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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การวิเคราะหข้์อมูล 
1.  ทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของผูเ้รียน ก่อนและหลงัเรียน โดยใชก้าร

เรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 
2. ระดบัความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชก้าร

เรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based learning) 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเ้รียน ก่อนและ

หลังเรียน โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จ านวน 40 คน  

จากการศกึษาผลคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของผูเ้รยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน โดยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน 
ประเมินและด าเนินการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์หลงัจากนัน้น าคะแนนของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
มาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยการให้คะแนน และใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร  ์เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของผูเ้รียน โดยใชก้าร
เรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 

ซึ่งผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในตอนที่1และ
ตอนที่2 ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ซึ่งในตอนที่ 1 มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน และตอนที่ 2 
มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งรวมทัง้สองตอนจะมีคะแนนรวม 50 คะแนน จากผูใ้หค้ะแนนประเมิน 
3 ท่าน จากนัน้น าค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบ 
ใชส้ตูร t-test แบบ dependent ดงัปรากฎในตาราง 3  
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรยีบเทียบทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารของนกัเรยีน ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน   

ผลการทดลอง จ านวน
นกัเรยีน 
(N) 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

อตัราสว่น
วิกฤต 

t 

df p 

ก่อนเรยีน 40 17.50 1.536 
-87.47* 39 .000 

หลงัเรยีน 40 43.10 1.172 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูในตาราง 3 แสดงถึงทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียน 
ก่อนการเรยีนรูโ้ดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.50 เม่ือ
นักเรียนไดม้ีการเรียนรูโ้ดยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน ที่ใชร้ะยะเวลา 6 
สัปดาห์ 12 ชั่วโมง นักเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ย 43.10 โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 25.60 และจากค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานทัง้ก่อนและหลงัเรียนเท่ากับ1.536 และ1.172 ตามล าดับ เป็นผลมาจากการ
เรียน รู้โดย ใช้การเรียน รู้แบบทีม เป็นฐาน  (Team-based Learning)  ซึ่ งมี ทักษะการพูด
ภาษาองักฤษหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจที่มีต่อการเรยีน การพดูภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่ อสาร โดยใช้การเรียน รู้แบบทีม เป็นฐาน  (Team-based learning) ของนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จ านวน 40 คน 
ดังข้อมูลในตาราง 4 
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ตาราง 4 ความพงึพอใจที่มีต่อการเรยีน การพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
ทีมเป็นฐาน(Team-based learning)  

หัวข้อ �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 เนือ้หาที่เรียนมีการเช่ือมโยงกบัชีวิตจรงิ 
    1.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นขัน้ตอน 
    1.3 เนือ้หาที่เหมาะสมกบัระดบัชัน้ 
    1.4 รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างจากที่เคยเรียน 
    1.5 มีการสรุปและอภิปรายภายในกลุม่นกัเรียนและครู 

 
4.58 
4.60 
4.53 
4.48 
4.63 

 
0.50 
0.50 
0.51 
0.51 
0.49 

 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มาก 

มากที่สดุ 
ค่าเฉล่ียรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.56 0.50 มากที่สดุ 

2. ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
2.1 นกัเรียนมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมในทีม 
2.2 มีกิจกรรมหลากหลายในชัน้เรียน 
2.3 นกัเรียนเกิดการเรียนรูจ้ากกิจกรรมที่เรียน 
2.4 นกัเรียนมีอิสระในการแสดงออก 
2.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียนมีความเป็นกนัเอง 

 
4.63 
4.63 
4.63 
4.63 
4.63 

 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 

 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวมด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 4.63 0.49 มากที่สดุ 
3. ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
    3.1 การใชส้ื่อและอปุกรณใ์นการเรียนการสอนเหมาะสมกบั
เนือ้หาที่เรียน 
     3.2 ครูมีการจดัเตรียมสื่อและเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนการสอน 
     3.3 นกัเรียนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสื่อการเรียนการสอน 
       3.4 ครูมีการแนะน าใหน้กัเรียนคน้ควา้ความรูจ้ากแหลง่อื่น 
       3.5 นกัเรียนไดห้าความรู ้ศกึษาความรูต้่าง ๆ  ไดด้ว้ยตนเอง 

 
4.65 

 
4.58 
4.73 
4.55 
4.60 

 
0.48 

 
0.50 
0.45 
0.50 
0.50 

 
มากที่สดุ 

 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน 4.62 0.49 มากที่สดุ 
4. ด้านรูปแบบการเรียนเป็นทมี 
     4.1 นกัเรียนมีสว่นรว่มในการท างานเป็นทีม 
     4.2 นกัเรียนท ากิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนเป็นทีม 

 
4.50 
4.43 

 

 
0.60 
0.50 

 
มาก 
มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

หัวข้อ �̅� S.D. แปลความหมาย 
     4.3 นกัเรียนชอบรูปแบบการเรียนการสอนการพฒันาทกัษะ
การพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 
     4.4 นกัเรียนมีความรว่มมือที่ดีในการท างานเป็นทีม 
     4.5 นกัเรียนสามารถน าความรูจ้ากรูปแบบการเรียนเป็นทีมไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 
4.50 

  4.60 
4.63 

 
0.51 
0.50 
0.49 

 
มาก 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการประเมินผล 4.53 0.52 มากที่สดุ 
รวม 4.59 0.50 มากที่สดุ 

 
ที่มา : (อาภสัรา สงัขวาสี, 2564) 
 
จากตาราง 4 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู ้โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ

ทีมเป็นฐาน (Team-based learning) ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 1 แผนก
วิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จ านวน 40 คน  ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.59, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่องนีเ้ป็นการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)                     
ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่อการเรยีน โดยใช้

การเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวิจัย 

1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่  1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง ที่เรยีนวิชาภาษาองักฤษฟัง - พดู ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2564  รวม
ทัง้หมด 170 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่  1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จ านวน 1 หอ้งเรียน 40 คน ที่ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยการจบัฉลาก 
ใหห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ที่ใชกิ้จกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้หลัง

ตรวจสอบ แกไ้ขและน าไปทดลองแลว้จึงน ามาปรบัปรุง จ านวน 6 แผน 
2.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารแบบปากเปล่าจ านวน 

10 ขอ้(รายบุคคล) และ 5 ขอ้ (รายคู่โดยการจับฉลากสถานการณ์ที่ก าหนด) ซึ่งแบบทดสอบได้
ผ่านการตรวจสอบความเรยีบรอ้ยจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ 

2.3 เกณฑก์ารประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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2.4 แบบสอบถามวดัความพงึพอใจที่มีต่อการเรยีนการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการ 
สื่อสารโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based learning) จ านวน 20 ขอ้ 

3. วิธีด าเนินการทดลอง 
3.1 แจง้จุดประสงคใ์นการเรียนการสอน อธิบายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

การสอบ การวดัและประเมินผล 
3.2 ทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร(ก่อนเรยีน)ของผูเ้รียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีผู้วิจัย อาจารย์ที่สอนวิชา
ภาษาองักฤษ 1 ท่านและอาจารยช์าวต่างประเทศ 1 ท่านของวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง เป็นผูใ้ห้
คะแนนในการทดสอบ 

3.3 ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนดไว ้ทัง้หมด 12 ชั่วโมง 
3.4 ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(หลังเรียน) โดยใชแ้บบวัด

ทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ชดุเดียวกบัการทดสอบก่อนเรยีน โดยผูว้ิจยั อาจารยท์ี่
สอนวิชาภาษาองักฤษ 1 ท่านและอาจารยช์าวต่างประเทศ 1 ท่าน ของวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
เป็นผูใ้หค้ะแนน  

3.5 ท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการสอนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีม
เป็นฐาน (Team-based learning) 

3.6 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร ์เพื่อประมวลผล 

4. การจัดข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
4.1 หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคะแนนทักษะการพูดเพื่อการ

สื่อสาร ในก่อนและหลังการทดลองของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง จากแบบวัดทักษะการพูด
ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 

4.2 หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีคะแนนจากการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based learning) 
ก่อนและหลงัการทดลองจากแบบประเมินความพงึพอใจ ของผูเ้รยีนกลุม่ตวัอย่าง 

4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ในก่อน
และหลงัการทดลอง ที่ใชส้ถิติ t-test แบบ Dependent Group 

4.4 เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจต่อการเรยีนการพดูภาษาองักฤษ 
เพื่อการสื่อสาร ในก่อนและหลังการทดลอง เชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลี่ยรายข้อ รายด้าน 
เปรยีบเทียบกบัเกณฑท์ี่ผูว้ิจยัตัง้ขึน้ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพโดยใชโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) พบว่า 
นักเรียนที่ไดเ้รียนในรูปแบบการเรียนการสอนนี ้มีความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารสงูขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ความพึงพอใจของนกัเรยีนที่มีต่อการเรยีนการสอน โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 

(Team-based Learning) พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.59, S.D. = 0.03) 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทกุดา้นมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

อภปิรายผล 
งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-
Based Learning) จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลบทที่  4 นั้น สามารถอภิปรายผลได ้
ดงัต่อไปนี ้

1. เพื่ อ เป รียบ เที ยบ ทั กษ ะก าร พู ดภ าษ าอั งก ฤษขอ งนั ก เรี ยน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน 
(Team-based Learning) 

นกัเรยีนที่เรยีนโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) ม ี
ทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสารที่สงูขึน้กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งระดบั
ทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสาร ก่อนเรียนทัง้ตอนที่ 1และ 2 อยู่ในระดบัพอใช ้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
เท่ากบั 17.50 และระดบัทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในหลงัเรียนอยู่ในระดบั ดี โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 43.10 ซึ่งผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อภนัตรี ศรีปาน
เงิน (2551) วรพล มหาแกว้ (2552) บุศรา โขมพตัร (2563) ที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่องการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) อิงอร แสนทวีสุข (2559) 
วรางคณา เคา้อน้ (2560) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งผลวิจัยพบว่า
นกัเรยีนมีทกัษะการพดูภาษาองักฤษสงูขึน้ โดยเป็นผลมาจากการจดัการเรยีนรู ้ดงันี ้

การเรยีนรูแ้บบทีมเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้การรว่มมือกนัในการเรยีนรูเ้ชิง
สรา้งสรรค์ มีการท างานร่วมกับทีมเล็กๆ ร่วมท างานตามความแตกต่างแต่ละบุคคล โดยมี
เป้าหมายที่ชดัเจนภายในทีมต่างคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบและมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดี  ซึ่งพฒันาการระหว่าง
บุคคลและการพัฒนาของทีมถือเป็นการพัฒนาผูเ้รียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ.2542 ที่ว่า การศึกษาควรพัฒนาคนในทุกดา้น เพื่อผูร้บัการศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข นอกจากนีก้ารจัดการศึกษาตอ้งเนน้ความสามารถในการเรียนรูข้องผูเ้รียนและใหเ้ขา
สามารถพฒันาตนเองต่อไปได ้มีหลกัการส าคญั 4 ประการส าหรบักระบวนการเรียนรู ้เนือ้หาและ
กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัความสนใจ คือ   

1. การจัดทีมอย่างเหมาะสม แบ่งทีมย่อยตามความสามารถ (Group Formation) การ
จัดทีมควรเป็นทีมที่ถาวร จ านวน 5-7 คน โดยมีกระบวนการท างานเป็นทีม ที่นักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพและเพิ่มทักษะการเรียนรูแ้บบทีม 2.ผูเ้รียนตอ้ง
เตรียมตวัก่อนเขา้เรียน รบัผิดชอบงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (Accountable) โดยสมาชิกในทีม
จะมีส่วนรว่มท ากิจกรรม แต่ละคนรบับทบาทและหนา้ที่ที่ชดัเจนเพื่อน าไปสูจ่ดุมุ่งหมายของทีม 3. 
การมอบหมายงาน แบบฝึกหัดกลุ่มต้องส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาทีม 
(Assignment Quality) โดยมอบหมายงานที่เนน้การเรียนรูใ้นทีมที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ท างานที่มีปฏิสัมพันธ์ การระดมความคิด การร่วมกันตัดสินใจ มีทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง 
ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 4. ผู้เรียนจะได้รับการโต้กลับ 
(feedback) อย่างทนัเวลา และสม ่าเสมอ รวมถึงขอ้เสนอแนะ โดยผลจากการเรยีนรูท้ี่เกิดจากทีม  
และในทกุคาบผูว้ิจยับนัทกึผลการจดัการเรยีนรู ้หลงัจากด าเนินการสอนตามแผน  
 รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) ท า

ใหน้กัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะการพดู และมีคะแนนหลงัเรยีนที่สงูขึน้ ตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. ขั้นเตรียมความพรอ้ม (Preparation) การมอบหมายงานศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า 
เป็นการศึกษานอกหอ้งเรียน (Individual Study) นักเรียนจะไดเ้รียนรูแ้บบไม่รูต้ัวจากการที่ครูใช้
สื่อที่เป็นวีดีโอ รูปภาพ ใหน้กัเรยีนเรียนรูด้ว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความอยาก
เรียนรู ้และเกิดการคน้ควา้หาความรูส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ (เซียรฟ์อรด์และรดีเดนซ,์ 1994, น. 
371) ที่กล่าวว่าการน าเอกสารจริงที่ใชใ้นชีวิตจริง น ามาใชใ้นการเรียนการวิชาสอนภาษาองักฤษ 
จะช่วยใหผู้เ้รียนก่อเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะเก่ียวขอ้งและน าไปใชใ้น
ชีวิตจริงได ้และแนวคิดของ (โกเวอร์, ฟิลิปส ,์ และวอลเตอรส์, 1995, น. 70) ที่กล่าวว่า สื่อที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนตอ้งมีความหลากหลาย และตอ้งใชส้ื่อจริง (Authentic materials) ซึ่ง
ส่งผลดีต่อผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นสื่อที่มีอยู่จริง ดึงดูดความสนใจและจูงใจผู้เรียนได้ ส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนเกิดความมั่นใจและเขา้ใจในความหมาย 

2. ขั้นทดสอบความรู ้(Readiness Assurance Process) กระบวนการในการทดสอบ
ความรูท้ี่ศึกษาก่อนเขา้ชั้นเรียน โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียนรายบุคคล (Individual Test) 
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เพื่อทดสอบและท าใหเ้กิดความตื่นตวัต่อความพรอ้มของผูเ้รียนก่อนเขา้กลุ่ม  ในช่วงแรกของการ
สอน คือ แบบวัดความพรอ้มรายบุคคล (Readiness Assurance Test หรือ RAT) จากนั้นท า
แบบทดสอบเดิมเป็นทีม (Team Test) โดยน าแบบทดสอบเขา้ไปหารอืในกลุม่ เพื่ออภิปรายและได้
ค าตอบที่ดีจากทีม ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน หลงัจากนัน้มีการท า
ใหเ้ห็นคุณภาพการเรียนรูผ้่านการเรียนรูแ้บบทีม (Appeals process)มีการปรกึษาในทีม หากไม่
สามารถตดัสินใจได ้ค าตอบยงัไม่ชัดเจน สามารถเขียนที่มาอา้งอิงและสอบถามใหค้รูช่วย โดยมี
การใหข้อ้เสนอแนะของครู (Corrective Instruction) ไดค้วามคิดกลบัมาจากครู(feedback) หากมี
ขอ้มูลนอกเหนือในประเด็นที่ยังขัดแยง้กันในกลุ่ม และเสริมกระบวนการเรียนรูท้ี่เหมาะสม โดย
วิธีการที่เหมาะสม 

3. ขัน้ประยกุตใ์ช ้(Application) ในขัน้นีน้กัเรยีนจะไดค้  าตอบ การแกไ้ขปัญหาที่แตกต่าง
กัน ครูจะมีการเปรียบเทียบค าตอบที่ไดจ้ากแต่ละทีม พรอ้มมี feedback เพื่อแต่ละทีมสามารถ
พฒันาค าตอบและนกัเรียนมีการดูแลอย่างใกลช้ิดเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายของทีม ซึ่งการ
ท างานร่วมกันของทีมตอ้งใชท้ักษะในการสื่อสาร กระบวนการท างานที่มีปฏิสัมพันธ์ การระดม
ความคิด การรว่มกนัตดัสินใจ มีทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยแต่ละ
คนสามารถใชป้ระสบการณ์ที่มีมาแบ่งปันกับสมาชิกในทีมเพื่อเกิดความรูท้ี่หลากหลายน าไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกับ (จอหน์สนัและจอหน์สนั,1994, น. 31-32) ที่ว่า การเรียนรูแ้บบรว่มมือ
กนัหรือช่วยกันเรียนรู ้เป็นการเรียนแบบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนใน 3 ลกัษณะ โดยผูเ้รียนตอ้งมี
ความรบัผิดชอบในบทบาทและหนา้ที่ของการเรียนรู ้นอกจากนีต้อ้งช่วยใหส้มาชิกคนอื่นๆมีการ
เรียนรูพ้รอ้มกันไปดว้ย ซึ่งตอ้งใชล้ักษณะการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อประโยชน์
รว่มกัน ก่อเกิดการเรียนรูท้กัษะทางสงัคมและทกัษะของการท างานกบัผูอ้ื่นที่มีการเกื ้อกูล พึ่งพา 
ช่วยเหลือกนั 

4. ขัน้ประเมินผล (Assessment) ในภายหลงัการหาค าตอบและแกไ้ขปัญหาแลว้ พรอ้ม
ที่จะเรยีนรูใ้นบทเรยีนต่อไปแต่มีการใชว้ิธีการเดิม โดยมีการประยกุตค์วามรูเ้ดิม เทคนิค สื่อ วิธีการ
ต่างๆ เพ่ือมาใชก้บับทเรียนใหม่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (แลรี เค ไมเคิลเชน และคนอื่นๆ, 2004, 
น.86) 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน ในนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่1 การทดสอบมีผลคะแนนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากัดในการ
เรียนรูใ้นภาคเรียนที่1/2564 อนัเป็นผลมากจากโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควิด-19) ที่ท  าใหม้ีการ
เรียนผ่านระบบออนไลน์(Google Meet) นักเรียนบางคนไม่สามารถเขา้เรียนไดต้่อเน่ือง ท าให้
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ช่วงเวลาการจดัการเรยีนรูไ้ม่ตรงตามที่ก าหนด เกินคาบเรยีนหรอืใชเ้วลาอื่นในการทดสอบนกัเรยีน
รวมถึงการควบคุมในชั้นเรียนที่ยากต่อการด าเนินกิจกรรมใหต้รงตามเวลา จึงมีการปรบัเปลี่ยน
บางกิจกรรม และลดกิจกรรมบางอย่างลงเพื่อใหเ้หมาะกับสถานการณ์และความสนใจผูเ้รียน 
เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลนม์ากขึน้  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อการ
เรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบทมีเป็นฐาน (Team-based Learning) 
 จากผลการวิจยัพบว่าความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัปวช.1 ต่อการเรยีนการสอน โดยใช้

การเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) พบว่า ความพึงพอใจนั้นอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ซึ่งทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้ดา้นบรรยากาศ

การเรียนการสอน ดา้นการใชส้ื่อการเรียนการสอน ดา้นรูปแบบการเรียนเป็นทีม ซึ่งพิจารณาแลว้

อาจมาจากเหตผุล ดงันี ้

การจัดกิจกรรมในการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐานมีลักษณะของการท างานแบบกลุ่ม แต่ใน

การเรียนแบบทีมนัน้จะแตกต่างจากกลุ่ม โดยที่นักเรียนจะอยู่รว่มถึงตัง้แต่เริ่มจนจบ ท าใหผู้เ้รียน

เกิดการมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ในทีมที่ดี  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความเป็น

ประชาธิปไตย มีการแบ่งหนา้ที่ในทีม เมื่อนกัเรียนมีความคุน้เคยจึงท าใหง้านไปถึงเป้าหมาย โดย 

(แลรี เค ไมเคิลเซน และคนอื่นๆ, 2004, น. 45-49) กล่าวว่า ประโยชนข์องการจัดการเรียนรูแ้บบ

ทีมเป็นฐานที่ตอ้งอยู่ในทีมเดียวกันแบบถาวรช่วยใหบ้รรลุผลลัพธท์ี่ส  าคัญที่ไม่สามารถท าไดใ้น

กลุ่มแบบชั่วคราว ท าใหเ้กิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในทีม มีการช่วยเสริมประสบการณ์ ช่วยเหลือกัน

และกนั เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของทีม นอกจากนีง้านวิจยัของ (มอูะมาเราะห ์,2013) ไดส้รุปความ

คิดเห็นของนักเรียนว่ากิจกรรมกลุ่มมีผลดา้นทศันคติต่อตนเอง การไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มแสดงถึง การ

ยอมรบัจากกลุ่ม ท าใหเ้กิดความรูส้ึกภาคภมูิใจ ความอบอุ่น เพื่อนช่วยเพื่อน ท าใหรู้ส้ึกว่าตนเองมี

คุณค่า ท าใหเ้กิดความรูส้ึกเป็นพวก เป็นกลุ่มของตน จะร่วมมือ และสามัคคีกัน ท าใหม้ีความ

มั่นใจในการพดูภาษาองักฤษมากยิ่งขึน้ 

ดังนั้นจากที่ไดศ้ึกษา พบว่าการจัดการเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน มีประโยชนใ์นดา้นการ
ยอมรับ เห็นคุณค่าของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น และมีการแก้ปัญหาร่วมกัน สรา้งสังคม
ประชาธิปไตยในชัน้เรียนที่มีการแบ่งหนา้ที่ในการท างาน มีการน าประสบการณข์องแต่ละคนมา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูท้  าใหน้กัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อนมีความรูท้ี่มากขึน้ มีความเชื่อใจกนัและกนั การ
แสดงความคิดเห็น และการยอมรบัความคิดเห็น การท างานรว่มกนัท าใหผู้เ้รียนมีความมั่นใจและ
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เกิดทกัษะในการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างมากในการศึกษาและการประกอบอาชีพใน
อนาคต ส่งผลใหน้ักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 
(Team-based Learning) อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัพบขอ้ดีและปัญหา โดยขอ้ดีจะส่งผลดีต่องานวิจยั และปัญหาที่

ตอ้งแกไ้ขเพื่อใหก้ารวิจัยส าเร็จลลุ่วง โดยผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อครูและผูท้ี่สนใจ 
ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 เน่ืองจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (โควิด-19)  

จึงตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ์ครูควรปรบัเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมที่เกิดการ
เรยีนรูใ้นรูปแบบออนไลนม์ากขึน้ และเหมาะสมกบัเวลาและระดบัของผูเ้รยีน 

1.2 รูปแบบการสอนที่ใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)  
ระยะแรกผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับการท ากิจกรรมเป็นทีม การเรียนรูก้่อนเข้าห้องเรียนและการ
วิเคราะหร์วมกันเป็นทีม ครูผูส้อนจึงตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนในการปรบัตวั ท าความเขา้ใจกับวิธีการ
เรยีน และเสรมิแรงกระตุน้ใหผู้เ้รยีนกลา้ใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสาร 

1.3 การปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายนัน้ ครูจ าเป็นตอ้งอธิบายใหน้กัเรยีน 
ทราบถึงวิธีการที่ชดัเจน โดยมีการยกตวัอย่าง การสาธิตและถามตอบเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ  

1.4 ในสถานการณป์กติที่นกัเรยีนสามารถเขา้มาเรยีนในสถานที่ได ้ควรเปลี่ยน 
สถานที่ในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม และเป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศในการเรยีน เช่น กิจกรรมการถามตอบเสน้ทาง ควรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนในสถานที่
ที่กว้าง เช่น ในหอประชุมใหญ่ ในสนาม เป็นต้น แต่ครูผูส้อนต้องสามารถควบคุมชั้นเรียนใน
ลกัษณะกวา้งไดด้ว้ย เน่ืองจากเสียงในที่กวา้งอาจท าใหผู้เ้รยีนไม่ไดย้ินในสิ่งที่ครูก าลงัพดู และการ
ที่ผูเ้รยีนอาจสง่เสียงรบกวนชัน้เรยีนอื่น 

1.5 การจดักิจกรรมมุ่งเนน้ใหน้กัเรยีนพดู และใชภ้าษาในการสื่อสารไดแ้ละ เม่ือ 
ท ากิจกรรมครูไม่ควรแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึน้เล็กนอ้ย เน่ืองจากจะเกิดการหยุดกลางคนั ท าให้
นกัเรยีนไม่กลา้พดูและขาดความมั่นใจ 
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2. ข้อเสนอแนะของการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
2.1 การศกึษาการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใชก้าร 

เรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) ควรทดลองเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร เช่น 
1 ภาคเรยีน เพื่อผูเ้รยีนมีความคงทนในการพดูภาษาองักฤษมากขึน้ 

2.2 การศกึษาเปรยีบเทียบการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร  
โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) ควรน าไปใชก้ับการสอนรูปแบบอื่น 
เช่น การสอนรูปแบบออนไลน ์(Online Learning) วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community 
Language Learning) การเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative Learning) กิจกรรมการแก้ปัญหา 
(Problem-solving Activities) เพื่อเปรียบเทียบและเป็นแหล่งขอ้มลูคน้ควา้ว่ารูปแบบการสอนใด
สามารถพฒันาทกัษะการพดูไดด้ีที่สดุ และน าประโยชนไ์ปใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 

2.3 น ารูปแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปใชก้บันกัเรยีนระดบัชัน้ต่างๆ และในรายวิชา 
อื่น เช่น ภาษาไทย,สงัคมศกึษา,คณิตศาสตร,์วิทยาศาสตร ์หรอืในรายวิชาของแผนก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

1. นางผสุดี อศัวชยัสวุิกรม  

ครูช านาญการ  วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง 

2. นายกิตติพงษ ์ช่อทองดี 

ครู วิทยาลยัเทคนคิกาญจนาภิเษกมหานคร 

3. นางสาวภทัรธีรา แสนสงั  

ครู วิทยาลยัเทคนคิกาญจนาภิเษกมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือเก็บข้อมูลการทดลอง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด      
ระดับ ปวช. 1 

  
Part 1 
คำช้ีแจง   แบบทดสอบการตอบคำถาม โดยทดสอบกับผู้เรียนรายบุคคล 
 

            1.  What is your name? 
 2.  How are you today? 
 3.  How do you go to school? 
 4.  What subject do you like the most? 
 5.  How many people are there in your family? 
 6.  Could you show me the way to Donmueang Train station? 

 7.  Do you like shopping alone or with friends? 
 8.  What is your favorite brand of clothing? 
          9.  What is your favourite food? 
          10. Where is the nearest pharmacy?         

 

 
Part 2 
คำชี้แจง  แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบเป็นทีม โดยนักเรียนจับฉลากเลือกหัวข้อสถานการณ์จำลอง 
และเลือกบทบาทของตนเองเป็นใครในสถานการณ์นั้น 

Situation 1: Introducing yourself and school friends 
สถานการณ์ที่ 1:   การแนะนำตนเองและเพื่อนในโรงเรียน 
(A): You are a new student who has transferred to the Vocational Level 2 of the 
Electrician Department. You came to college but could not find the classroom. 
Therefore you asked student (B) for directions. 
(B): You came to college on the first day of school and met new student( A) , 
Therefore greeting and helping the new student (A) by answering questions to the 
department and classroom. 
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Situation 2:  Asking directions 
สถานการณ์ที่ 2:  การสอบถามเส้นทาง 
(A): The student walked in front of the college and a foreigner walked over too to 
ask for directions to the nearest airport. Students give directions by allowing 
foreigners to cross the bridge to the other side. And to get on a minibus or 
motorcycle taxi by telling them where to get off. It takes about 5 minutes, then the 
foreigner says thank you. Then you answered that is fine,with pleasure. 
(B): You are the foreigner traveling to Thailand, but has a 5pm flight to Phuket, and 
don’t know how to go to the airport. However, you found some students and asked 
for directions to the airport. After receiving the information, then you say thank you. 
 
Situation 3:  Tell the meaning of signs 
สถานการณ์ที่ 3:  การบอกความหมายของป้ายสญัลักษณ์ 
(A): You are a new student who has just entered the electrician department. But 
there were many warning signs in the department, so you asked student (B) who met 
in front of the college about the meaning of signs. (The teacher has 3 badges) 
(B): You are an electrician department student. You walked with the new student 
and answered questions about the meaning of the sign in the department. 
 
Situation 4:  Buying-selling clothes 
สถานการณ์ที่ 4:  การซือ้-ขายเสื้อผ้า  
(A): You went to buy 2 T-shirts at a department store in Bangkok. With 1,000 baht in 
cash, you told the staff that you wanted a green and pink L-size T-shirt and asked 
the price. 
(B): You are a sales staff of clothing store at a department store in Bangkok. There 
were customers who came to buy T-shirts. You greeted customers and asked what 
color,size he/she want.And told the customer about the price in the store, there are 
T-shirts of all colors and sizes, priced at 399 baht each. 
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Situation 5:  Asking about symptoms. 
สถานการณ์ที่ 5:  การสอบถามอาการเบ้ืองต้น 
(A): You are a foreigner traveling to Thailand. When you get off the plane, You had a 
headache and vomited. Therefore you went to the medical clinic in the airport. You 
told the nurse to know the symptoms. And said thank you when you received the 
medicine. 
(B): You are a nurse in an airport medical clinic. You saw a foreign patient coming in 
and asked for the symptoms and told to take a rest. Give a medicine to relieve 
headache and vomiting. And told the reason that it was because he/she spent too 
long on the plane and therefore was not comfortable. 
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แผนการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   สอนสัปดาห์ที่ 1 
ชื่อหน่วย การทักทาย(Greeting) การแนะนำ(Introduction)  จำนวน 2 ชั่วโมง 
1. เน้ือหา    
 การทกัทายและการแนะนำตัว (Greeting and Introduction) 
2. Language Focus  
 - Formal Greeting     การทกัทายแบบเป็นทางการ 
   - Informal Greeting     การทกัทายแบบไม่เป็นทางการ 
3. จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1. สามารถสนทนาโตต้อบสื่อสารในการทักทายได้ 
2. สามารถสนทนาโตต้อบสื่อสารในการแนะนำตวัได ้

4. สาระสำคัญ 
 การรู้และเข้าใจการทักทาย (Greeting) ในภาษาอังกฤษ การโต้ตอบ พูดแนะนำตนเองและ
คนอื่นได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณต์่างๆในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษากับผู้ที่อาวุโสกว่า 
เจ้านาย หรือคนที่ไม่คุ้นเคย และการทักทายแบบไม่เป็นทางการ (Informal Greeting) ใชก้ับเพื่อน
หรือคนใกล้ชิดและการตอบรับการทักทายที่มรีะดับเดียวกันกับคำทักทาย 
5. สื่อและอุปกรณ ์
 1. Powerpoint 
 2. แถบบนัทกึเสียง 
 3. สื่อ Youtube 
 4. ใบงานที่ 1 Speaking 1 Greeting   
 5. ใบงานที่ 2 Speaking 2 Introduction   
 6. แบบทดสอบ Conversations 
6. การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ใบงานที่ 1 Speaking 1 Greeting   
 2. ใบงานที่ 2 Speaking 2 Introduction   
 3. แบบทดสอบ Conversations 
 4. ผงัมโนทศัน ์
 5. สังเกตการทำกิจกรรมแบบทีม การมีส่วนรว่มในชั้นเรียน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ครู นักเรียน 
1. ข้ันเตรียมความพร้อม 
(Preparation) 
(5 นาที) 

1. ครูใหน้กัเรยีนศกึษานอก
หอ้งเรยีนเก่ียวกบัการทกัทาย
อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การแนะน าตวัที่
ถกูตอ้งตามลิงคย์ทูปูที่ครูให ้
https://www.youtube.com/ 
watch?v=sp3xU5WvRjA 

1. นกัเรยีนศกึษาการพดู
ทกัทายและการแนะน าตวั
และฝึกพดูตาม 

2. ข้ันทดสอบความรู้ 
(Readiness Assurance 
Process) 
(5 นาที) 

2. ใหน้กัเรยีนน าสิ่งที่ไปศกึษา
นอกหอ้งเรยีนมาพดูคยุ
แลกเปลี่ยนกบัเพื่อน ระหว่าง
นีค้รูจะถามนกัเรยีน หวัหนา้
แต่ละทีมรายงานผลเพื่อนใน
ชัน้เรยีนไดศ้กึษาแลว้ 

2. นกัเรยีนพดูคยุกบัเพื่อน
เก่ียวกบัสิ่งที่ไดศ้กึษา 

2.1 การท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนรายบุคคล 
(Individual Test) 
(10) 

3. ครูน าภาพคนสนทนาจาก
เว็บไซต ์และถามถึงความ
ถกูตอ้งของประโยคและบท
สนทนา 
ครู : Hello A, How are you 
today? 
A  : Hello ครู, I’m fine thank 
you and you? 
ครู : I’m fine, thank you. A 
this is my friend, B.  B,this 
is A. 
A : Hello B, I’m__(
ชื่อ)__,nice to meet you. 
B : Hello A, I’m__(

3. นกัเรยีนดภูาพคนสนทนา
และตอบค าถามเป็นประโยค
การพดูที่ถกูตอ้ง 
4. นกัเรยีนวิเคราะหธ์รรม
เนียมการทกัทาย มารยาท
การถามกลบั การแนะน าตวั 
และการแนะน าบคุคลใหรู้จ้กั
กนัตามหลกั 
5. นกัเรยีนอธิบายหลกัในการ
ทกัทายและแนะน า เช่น  การ
แนะน าผูท้ี่มีอายนุอ้ยใหรู้จ้กั
กบัผูใ้หญ่, การตอ้งเอ่ยชื่อของ
บคุคลที่มีต  าแหน่งสงูกวา่ก่อน
, ถา้เป็นการแนะน ากลุม่ให้
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ชื่อ)__,nice to meet you too.   
4. ครูใหน้กัเรยีนอธิบายหลกั
ในการทกัทายและแนะน าตวั
ที่ถกูตอ้ง 

รูจ้กับคุคล ควรแนะน ากลุม่
ก่อน, ควรใชน้ า้เสียงและ
ถอ้ยค าที่สภุาพอ่อนโยน 

 
 

2.2 การท าแบบทดสอบ
เดิมเป็นทมี (Team Test) 
(20 นาที) 

5. นกัเรยีนแต่ละคนจบัฉลาก
เขา้ทีมโดยครูมีสลากสี 6 สี 
(ทีมละ 6-7 คน จ านวน 6 
กลุม่) 
ใหแ้ต่ละทีมรว่มกนัท างาน
ผ่านGoogle slide 
6. ครูใหน้กัเรยีนแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ต่ละคนที่ไดจ้ากการ
วิเคราะหบ์ทสนทนา จากภาพ
สนทนาและเขียนหลกัการ
สนทนาที่ถกูตอ้งตามธรรม
เนียม มารยาท การถามกลบั 
การแนะน าตนเอง นกัเรยีน
สามารถหาขอ้มลูเพิ่มเติมจาก
อินเทอรเ์น็ตและเขียนอา้งอิง 
7. ครูจะใหข้อ้เสนอแนะ และ
feedback แต่ละทีม 

6. นกัเรยีนจบัฉลากเขา้ทีม 
7. นกัเรยีนแลกเปลี่ยนความรู ้
แสดงความคิดเห็นแต่ละคน 
และคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติม
จากเว็บไซต ์
8. นกัเรยีนรว่มกนัเขียนขอ้มลู
ที่ไดห้ารอืในทีม 

2.3 ข้ันประยุกตใ์ช้ 
(Application) (1) 
(20 นาที) 

8. ครูแจกใบงานที่ 1 
Speaking 1 Greeting  ให้
นกัเรยีนดวูีดีโอในยทูปูที่มีการ
ทกัทายและบทสนทนา In the 
office และBob&Juanita 
และท าแบบฝึกหดั 
9. ใหน้กัเรยีนไดแ้ลกเปลี่ยน

9. นกัเรยีนในแต่ละทีม
วิเคราะห ์และสรุปรว่มกนัถึง
บทสนทนาและตอบค าถามใน
แบบฝึกหดั  
10. แต่ละทีมระดมสมองเพื่อ
หาค าตอบที่ถกูที่สดุของทีม
โดยครูใหข้อ้เสนอแนะแต่ละ
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ความรูใ้นทีม และหาค าตอบที่
ดีที่สดุในทีมและเขียนความรู้
ที่ไดล้งใน Google slide  
10. ครูใหแ้ต่ละทีมน าสิ่งที่ได้
เขียนมาเปรยีบเทียบ สรุป
ความรูท้ี่ไดจ้ากการดคูลปิ  
11. ครูถามเก่ียวกบัประเด็น
การสนทนาที่นกัเรยีนไดด้ ูตวั
ละคร ระดบัการใชภ้าษา 
สถานที่ฯ 

ทีม 
11. นกัเรยีนรว่มกนัตอบ
ค าถามและเฉลยค าตอบไป
พรอ้มกนั และพดูถึงขอ้สงัเกต
บทสนทนา 
12. นกัเรยีนจดบนัทกึสิ่งที่ได้
จากการที่ครูน าslide ของแต่
ละทีมน าเสนอ  

2.3 ข้ันประยุกตใ์ช้ 
(Application) (2) 
(30 นาที) 

12. ครูแต่ละทีมสง่ตวัแทนจบั
สลากเลือกสถานการณท์ี่ครู
ก าหนด และล าดบัการแสดง
ออกแบบบทและการแสดง
บทบาทสมมติตามความคิด
แต่ละทีม โดยมีสถานการณท์ี่
ก าหนด 
13. นกัเรยีนแต่ละทีมน า
โครงสรา้งประโยคการพดู
ทกัทาย แนะน าตนเองและคน
อื่น และการกลา่วลามาเขียน
เป็นบทสนทนาและแสดง
บทบาทสมมติ (Role 
playing) 
14. ครูถามทีมสงัเกตการณ ์
และสุม่เลือกตวัแทนแตล่ะทีม 
จ านวน 1 คน แสดงความ
คิดเห็น และเขียนสรุปคะแนน
ที่แต่ละกลุม่ไดใ้หไ้ว ้

13. แต่ละทีมระดมสมองการ
แสดงบทบาทสมมติจาก
สถานการณท์ี่ไดร้บั 
14. นกัเรยีนทีมที่ยงัไม่แสดง
ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณแ์ละให้
คะแนน(จาก10 คะแนน)  โดย
สงัเกตเรื่องประโยคที่ใช ้การ
ออกเสียงที่ถกูตอ้ง ความ
คลอ่งแคลว่และต่อเน่ืองใน
การพดู ท่าทางการแสดงออก
ของทีมอื่น 
15. นกัเรยีนคดัเลือกตวัแทน
ของทีมเพื่อแสดงความคิดเห็น 
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15. ครูตดัสินทีมที่ชนะและ
สรุปการแสดงและประโยคที่
ใช ้(เปิดโอกาสใหน้กัเรยีน
ซกัถามขอ้สงสยั) 

2.4 ข้ันประเมินผล 
(Assessment) 
(30 นาที) 

16. ใบงานที่ 2 Speaking 2 
Introduction  ผลดักนัถาม
ตอบและจดบนัทกึในสิ่งที่ถาม
ตอบ 
17. ครูใหน้กัเรยีนท า
แบบทดสอบ Conversations
โดยการสุม่ถามบทสนทนาทีม
ละ 5 ขอ้ 
16. ครูใหน้กัเรยีนสรุปความรู้
เป็นผงัมโนทศันใ์นรูปแบบ
ของแต่ละทีมและน าเสนอ 

16. นกัเรยีนท าใบงาน 
17. นกัเรยีนท าแบบทดสอบ 
18. นกัเรยีนช่วยกนัน าเสนอ
เป็นผงัมโนทศันแ์ละรบัฟัง
ขอ้คิดเห็น 
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ใบงานหน่วยที ่1  
การทกัทาย(Greeting) การแนะน า(Introduction) 

Level: Vocational certificate I  Topic: Greeting Introduction 
Speaking 1 Greeting  (LISTENING 1: Listen to the conversation and practice with your friends.) 

 
 

การถามว่า สบายดีหรือ เป็นอย่างไรบ้าง การตอบรับ 

How do you do? 

How are you? (ค ำถำมท่ีเป็นทำงกำร) 

How are you today?  

How are you this morning? 

How are you this afternoon? 

How are you this evening? 

How are you doing ?  

How is everything ?  

How is it going ? 

How are things with you? 

How have you been? (เป็นอย่ำงไรบำ้ง 

ใชส้  ำหรบัถำมกรณีท่ีไม่ไดพ้บกนันำน) 

Note ** How do you do? 

เป็นการทกัทายเมือ่เจอกนัครัง้แรก และไม่ใช่ค าถาม 

How do you do?  

I’m very well, thank you. (กำรตอบรบัท่ีเป็นทำงกำร) 

I’m fine, thank you. (กำรตอบรบัท่ีเป็นทำงกำร) 

I’m doing good.  

I’m okay. 

Great, thank you.  

Good, thanks. 

Alright, thanks. 

Pretty good, thank you.  

Not too bad, thanks. 
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Greeting 
Direction : Practice these conversation orally and work in team (Dialogue 1-4) 
Conversation A : In the office (Youtube) 
Bob : Good morning, Mrs. Juanita 
Juanita : Good morning, Dan. 
Bob : How are you this morning? 
Juanita : Not too bad, thank you. And you? 
Bob : Fine, thanks. 
Juanita : Lovely day, isn’t it? 
Bob : Yes,it is. 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

Hello, Bob 

Not too bad, thank 
you. And you? 

Hello, Juanita 

How are you this 
morning? 
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Direction: Write the correct words/sentences in the dialogue with your team. 
Dialogue 1 
Dan : _______________1_____________,______________2_______________. 
Pim : Good afternoon, Dan. How is everything? 
Dan : I’m doing good. And you? 
Pim : _______________3_________________,____________4_____________. 
Dialogue 2 
Jane : Hello, Joy. 
Joy : __________1__________,__________2____________,_______3_______. 
Jane : Great. 
Joy : _______________________________? 
Jane : Oh!. I really had a best weekend. 
Dialogue 3 
Joseph : Hi, Helen. How’s it going? 
Helen : Great, thanks.And you? 
Joseph : ______________._______________________________? 
Helen : To the college. I’ve got an English exam today! 
Joseph : ______________.I’ll see you later then. Good Luck! 
Helen : Thanks. See you later. 
Dialogue 4 
Mr.Tom : Good moning, Mrs.Diana. 
Mrs.Diana : Good moning, Mr.Tom. __________________________? 
Mr.Tom : Pretty good, thank you, and you? 
Mrs.Diana : ______________________.Mr.Tom, this is my husband Jone. 
        Jone this is Mr.Tom,my colleagie. 
Mr.Tom : ______________________________________. 
Jone : Pleased to meet you too. 
Mrs.Diana : Well, see you soon Mr.Tom,it was nice to see you. 
Mr.Tom : __________________________.______________________________. 
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Speaking 2 Introduction   

 
 

 
 
 
 
 
 

Speaking 1 Use the statement to introduce yourself to five of your friends, ask their 
names, and write their names in the table below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การแนะน าตวัเอง 
I would like to introduce myself, 

I don’t believe we’ve met before, 

I don’t think we’ve actually met formally yet, 

ช่ือตนเอง 
My name is… 

I’m… 

Ex. A: Hello, I would like to introduce myself.               3.   A:………….………………………………… 

B: My name is Suchat, what is your name?   B:…………………………………………….. 

1. A:………….………………………………….          4.   A:…………………………………………….. 

             B:……………………………………………..                    B:…………………………………………….. 

2. A:………….………………………………….              5.  A:…………………………………………….. 

              B:……………………………………………..                   B:…………………………………………….. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบทมีเป็นฐาน  
(Team-based Learning) ในการเรียนการสอน  

ค าชีแ้จง  ใหผู้เ้รียนท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของผูเ้รียนที่มีต่อการใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐานที่น ามาใชใ้นชัน้เรียน 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไป 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. รหสัประจ าตวันกัเรียน………………………………… 
3. ทีม…………………………………………………… 

ตอนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
เกณฑก์ารประเมิน  ระดบั 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
ระดบั 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดบั 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยที่สดุ 

รายการการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้       

1.1 เนือ้หาที่เรียนมีการเชื่อมโยงกบัชีวิตจริง       
1.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นขัน้ตอน       

1.3 เนือ้หาที่เรียนเหมาะสมกบัระดบัชัน้       

1.4 รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างจากที่เคยเรียน       
1.5 มีการสรุปและอภิปรายภายในกลุม่นกัเรียนและครู       
2. ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน       

2.1 นกัเรียนมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมในทีม       
2.2 มีกิจกรรมหลากหลายในชัน้เรียน       

2.3 นกัเรียนเกิดการเรียนรูจ้ากกิจกรรมที่เรียน       
2.4 นกัเรียนมีอิสระในการแสดงออก       

2.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียนมีความเป็นกนัเอง       
3. ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน       
3.1 การใชส้ื่อและอปุกรณใ์นการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเนือ้หาที่เรียน       

3.2 ครูมีการจดัเตรียมสื่อและเครื่องมือที่ใชใ้นการเรียนการสอน       

3.3 นกัเรียนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสื่อการเรียนการสอน       
3.4 ครูมีการแนะน าใหน้กัเรียนคน้ควา้ความรูจ้ากแหล่งอ่ืน       

3.5 นกัเรียนไดห้าความรู ้ศกึษาความรูต้่างๆไดด้ว้ยตนเอง       
4. ด้านรูปแบบการเรียนเป็นทมี       

4.1 นกัเรียนมีส่วนรว่มในการท างานเป็นทีม       

4.2  นกัเรียนท ากิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนเป็นทีม       
4.3 นกัเรียนชอบรูปแบบการเรียนการสอนการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบทีมเป็นฐาน 

      

4.4 นกัเรียนมีความรว่มมือที่ดีในการท างานเป็นทีม       
4.5 นกัเรียนสามารถน าความรูจ้ากรูปแบบการเรียนเป็นทีมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้       

 
ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
คุณภาพของเคร่ืองมือการทดลอง 
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ตาราง 5 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู ้

รายการประเมิน 
คะแนนการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แปรผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. แผนมีองคป์ระกอบครบถว้นและมี
ความสมัพนัธ ์

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. เ นื ้ อ ห า ที่ ใ ช้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จดุประสงค ์

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. มีการล าดับการน าเสนอเนื ้อหา
จากง่ายไปยาก 
4. กิจกรรมสอดคลอ้งกับเนือ้หาและ
วตัถปุระสงค ์
5. กิจกรรมหลากหลายและเหมาะสม
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดจ้รงิ 
6. เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมกับ
ระดบัชัน้ 
7. กิจกรรมการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 
8. กิจกรรมและสื่อการสอนมีความ
หลากหลาย 

+1 
 

+1 
 
+1 

 
 
 
 
 
 

+1 
 

+1 
 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
+1 

 
 
 
 
 
 

+1 
 

+1 
 
 
 

+1 
 

+1 
 

0 
 
0 
 
 
 
 
 
 

+1 
 

0 
 
 
 

+1 
 

1.00 
 

0.67 
 

0.67 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 

0.67 
 
 
 

1.00 
 

ใชไ้ด ้
 

ใชไ้ด ้
 

ใชไ้ด ้
 
 
 
 
 
 

ใชไ้ด ้
 

ใชไ้ด ้
 
 
 

ใชไ้ด ้

9. มีเครื่องมือวดัผลหลายประเภท +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. มีเกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน  +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

ที่มา : (อาภสัรา สงัขวาสี. 2564) 
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ตาราง 6 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 

รายการประเมิน 
คะแนนการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แปรผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
จดุประสงค ์

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ลกัษณะวิชา 
3. ความสอดคลอ้งเหมาะสมของการ
ใชภ้าษา ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
4. ความสอดคล้องเหมาะสมของ
เนือ้หา 
5. ความสอดคล้องเหมาะสมของ
รูปแบบ 
6. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัย
ผูเ้รยีน 
7. ความสอดคล้องเหมาะสมตาม
ความสนใจของผูเ้รยีน 
8. ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ปัญ หาและสภาพการเรียน รู้ใน
ปัจจบุนั 
9. ความสอดคลอ้งเหมาะสมในการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ผูเ้รยีน 
10. ความสอดคลอ้งสามารถน าไปใช้
ไดจ้รงิ 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

 

+1 
 
 
 
 

+1 
 
 

+1 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

 

+1 
 
 
 
 

+1 
 
 

+1 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

 

1.00 
 
 
 
 

1.00 
 
 

1.00 

ใชไ้ด ้
 
 

ใชไ้ด ้
 
 

ใชไ้ด ้
 
 
 

ใชไ้ด ้
 
 

ใชไ้ด ้
 

ใชไ้ด ้
 
 

ใชไ้ด ้
 
 
 
 

ใชไ้ด ้
 
 

ใชไ้ด ้

 

ที่มา : (อาภสัรา สงัขวาสี. 2564) 
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ตาราง 7 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบการพดู
ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 

ขอ้สอบ IOC p r 
ตอนที่ 1    

1 1.00 .43 .14 
2 1.00 .78 .28 
3 1.00 .33 .39 
4 1.00 .55 .65 
5 1.00 .63 .29 
6 1.00 .53 .54 
7 1.00 .78 .40 
8 1.00 .58 .66 
9 1.00 .65 .48 

10 1.00 .55 .43 
ตอนที่ 2    

1 1.00 .55 .31 
2 1.00 .48 .31 
3 1.00 .50 .56 
4 1.00 .60 .26 
5 1.00 .55 .43 

ไดค้่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั = 0.80 

 

ที่มา : (อาภสัรา สงัขวาสี. 2564) 
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ตาราง 8 แสดงคะแนนที่ไดเ้ปรยีบเทียบความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีน ก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning) เพื่อ
พฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยประกอบดว้ยตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และคะแนน
รวม 

ลำดับ
ท่ี 

คะแนนตอนท่ี 1 ผลต่าง คะแนนตอนท่ี 2  ผลต่าง 

รวมคะแนนทั้ง 2 
ตอน  ผลต่าง 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 8 20 12 10 20 10 18 40 22 

2 8 21 13 8 22 14 16 43 27 

3 9 22 13 8 21 13 17 43 26 

4 9 21 12 9 22 13 18 43 25 

5 9 21 12 9 21 12 18 42 24 

6 7 22 15 8 22 14 15 44 29 

7 9 22 13 8 23 15 17 45 28 

8 7 22 15 9 22 13 16 44 28 

9 9 22 13 9 23 14 18 45 27 

10 9 21 12 10 21 11 19 42 23 

11 8 22 14 9 22 13 17 44 27 

12 8 22 14 8 21 13 16 43 27 

13 8 21 13 8 22 14 16 43 27 

14 7 21 14 9 21 12 16 42 26 

15 7 22 15 9 22 13 16 44 28 

16 9 21 12 11 21 10 20 42 22 

17 8 20 12 10 22 12 18 42 24 

18 8 21 13 11 23 12 19 44 25 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ลำดับ
ท่ี 

คะแนนตอนท่ี 1 ผลต่าง คะแนนตอนท่ี 2  ผลต่าง 

รวมคะแนนทั้ง 2 
ตอน  ผลต่าง 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

19 9 22 13 10 22 12 19 44 25 

20 10 21 11 10 22 12 20 43 23 

21 9 21 12 10 23 13 19 44 25 

22 9 23 14 9 22 13 18 45 27 

23 8 21 13 10 22 12 18 43 25 

24 9 22 13 9 21 12 18 43 25 

25 7 21 14 10 22 12 17 43 26 

26 9 22 13 9 22 13 18 44 26 

27 9 23 14 10 22 12 19 45 26 

28 9 22 13 10 23 13 19 45 26 

29 8 20 12 9 21 12 17 41 24 

30 7 22 15 10 21 11 17 43 26 

31 9 21 12 10 21 11 19 42 23 

32 9 21 12 10 22 12 19 43 24 

33 9 21 12 9 22 13 18 43 25 

34 8 22 14 8 22 14 16 44 28 

35 10 21 11 9 22 13 19 43 24 

36 9 21 12 3 21 18 12 42 30 

37 8 21 13 8 22 14 16 43 27 

38 8 20 12 9 21 12 17 41 24 

 



  88 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ลำดับที ่ คะแนนตอนท่ี 1 ผลต่าง คะแนนตอนท่ี 2  ผลต่าง 

รวมคะแนนทั้ง 2 
ตอน  ผลต่าง 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

39 8 21 13 9 21 12 17 42 25 

40 8 21 13 10 22 12 18 43 25 

รวม 336 854 518 364 870 506 700 1724 1024 

ค่าเฉลี่ย 8.40 21.35 12.95 9.10 21.75 12.65 17.50 43.10 25.60 

S.D. 0.81 0.73  1.29 0.70  1.53 1.17  

                                                                                                                        

ที่มา : (อาภสัรา สงัขวาสี, 2564) 
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ตาราง 9 ความพงึพอใจที่มีต่อการเรยีน การพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ
ทีมเป็นฐาน(Team-based learning)  

หัวข้อ �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    1.1 เน้ือหาที่เรียนมีการเชื่อมโยงกับชีวติจริง 
    1.2 เน้ือหาที่เรียนมีความต่อเน่ืองเป็นข้ันตอน 
    1.3 เน้ือหาที่เหมาะสมกับระดับชั้น 
    1.4 รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างจากที่เคยเรียน 
    1.5 มกีารสรุปและอภิปรายภายในกลุ่มนักเรยีนและครู 

 
4.58 
4.60 
4.53 
4.48 
4.63 

 
0.50 
0.50 
0.51 
0.51 
0.49 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.56 0.50 มากที่สุด 
2. ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 

2.1 นักเรียนมีส่วนรว่มในการทำกิจกรรมในทีม 
2.2 มีกิจกรรมหลากหลายในชั้นเรียน 
2.3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกจิกรรมที่เรียน 
2.4 นักเรียนมีอิสระในการแสดงออก 
2.5 ความสัมพันธร์ะหว่างครูกับนักเรียนมีความเป็น

กันเอง 

 
4.63 
4.63 
4.63 
4.63 
4.63 

 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมดา้นบรรยากาศการเรยีนการสอน 4.63 0.49 มากที่สุด 
หัวข้อ �̅� S.D. แปลความหมาย 

3. ด้านการใช้สื่อการเรยีนการสอน 
    3.1 การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาที่เรียน 
    3.2 ครูมีการจัดเตรียมสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน
การสอน 
    3.3 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอน 
     3.4 ครูมีการแนะนำให้นักเรียนค้นคว้าความรู้จากแหล่งอื่น 

 3.5 นักเรียนได้หาความรู้ ศึกษาความรูต้่าง ๆ  ไดด้้วยตนเอง 
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มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมดา้นการใชส้ื่อการเรียนการสอน 4.62 0.49 มากที่สุด 
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4. ด้านรูปแบบการเรียนเป็นทีม 
     4.1 นักเรียนมีส่วนรว่มในการทำงานเป็นทีม 
     4.2 นักเรียนทำกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนเป็นทีม 
     4.3 นักเรียนชอบรูปแบบการเรียนการสอนการพัฒนา   
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้การเรียนรู้แบบทีม
เป็นฐาน 
     4.4 นักเรียนมีความร่วมมือทีด่ีในการทำงานเป็นทีม 
     4.5 นักเรียนสามารถนำความรู้จากรูปแบบการเรียนเป็น
ทีมไปใช้ในชีวิตประจำวนัได้ 
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ค่าเฉลี่ยรวมดา้นการประเมินผล 4.53 0.52 มากที่สุด 
รวม 4.59 0.50 มากที่สุด 

 

ที่มา : (อาภสัรา สงัขวาสี, 2564) 
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล อาภสัรา  สงัขวาส ี
วัน เดือน ปี เกิด 17 กรกฎาคม 2533 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา  
จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
พ.ศ. 2564  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการ
เรยีนรู ้วิทยาการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   
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