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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว : กรณีศึกษาของโรงเรียนบ้านขอนแตก
ตำ�บลขอนแตก อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบทีม คู่ เดี่ยว ต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้วิธีการเรียนรู้ดังกล่าวในการพัฒนาทักษะการพูดภาษา
อังกฤษ กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขอนแตก ตำ�บลขอนแตก อำ�เภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 25 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ ี
การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว จำ�นวน 4 แผน แบบประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบบสังเกตการสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทางสถิติ t-test (dependent sample)
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ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ (1) นักเรียนกลุม่ ทดลองทีใ่ ช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธกี ารสอน
แบบ ทีม คู่ เดีย่ ว มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดย
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (2) นักเรียน
กลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือที่
เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่าวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว เป็น
วิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่าน
กระบวนการทำ�งานกลุ่ม เป็นคู่ และเป็นรายบุคคล กิจกรรมที่ใช้ในวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ระบุข้าง
ต้นส่งผลให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึน้ และมีความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนรู้ดังกล่าว
คำ�สำ�คัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ, วิธีการสอนแบบทีมคู่เดี่ยว
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Abstract
The purposes of this study were to study the effectiveness of using a cooperative
learning strategy based on a team-pair-solo technique to enhance students’ speaking
skills, and to investigate the students’ satisfaction with the use of the teaching technique
mentioned. The sample group, selected by means of a purposive sampling technique,
comprised 25 Matthayomsuksa 1 English students taking an English course during the
second semester of the academic year 2015 at Bankhontaek School, Sangkha District,
Surin Province. The instruments used in this research consisted of 4 five-hour lesson
plans, a students’ English speaking skills assessment form, an English speaking skills
test, observation check lists, and a questionnaire about students’ satisfaction. The
obtained data were analyzed with the use of means, standard deviation and t-test
(dependent samples).
The findings were as follows: (1) The students’ overall English speaking ability
was significantly higher after learning with the use of the cooperative learning strategy
based on the team-pair-solo technique, at a 0.05 level, indicating that the teaching
strategy was effective in enhancing students’ speaking skills.(2)The students’ overall
satisfaction with their improvement in English speaking through the use of the cooperative learning strategy based on the team-pair- solo technique was at a high level.
The findings revealed that a cooperative learning strategy based on a teampair-solo technique was an effective method to help students improve their English
speaking skills through working in groups, in pairs, and individually. Moreover, the
students were highly satisfied with the technique used while learning to improve their
speaking skills.
Keywords: English Language Skills, Cooperative Learning Strategy, Team Pair Solo
Technique
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บทนำ�
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นทักษะการสื่อสาร โดยใช้หลักสื่อสารด้วยการพูด
และการเขียนดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) กล่าวว่าการพูดเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่ง ผู้พูดสามารถ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจได้ นอกจากนี้การพูดยังสามารถช่วยให้แลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมาก กองวิจัยทางการศึกษา (2546) รายงานว่าปัจจุบัน
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นมีปัญหาในการพูด ไม่กล้าที่จะพูด เพราะขาดความมั่นใจ
ในการใช้ภาษา สาเหตุหนึ่งมาจากวิธีการสอนของผู้สอนที่ขาดเทคนิคที่จะช่วยให้นักเรียนกล้าพูดและ
พูดได้อย่างถูกต้อง ผูส้ อนยังคงยึดหลักการสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการแปลทำ�ให้นกั เรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย และขาดโอกาสที่จะได้ฝึกพูดเพื่อการสื่อสารทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้
ผู้สอนบางคนยังคงมีความเชื่อว่า ถ้าเน้นการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแล้วนักเรียนจะไม่มี
ความแม่นยำ�ในเรื่องไวยากรณ์ทำ�ให้ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ จากปัญหาด้านการพูดที่กล่าวมานั้น
กรมวิชาการ (2551) จึงได้กำ�หนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะตัวชี้วัดในด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ต้องสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด
อ่าน และเขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น ตีความ นำ�เสนอข้อมูล
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
การพูดเป็นทักษะในการผลิตภาษาประกอบด้วยทักษะการพูดและทักษะการเขียน (productive
skills) และเป็นทักษะทางภาษาทีส่ �ำ คัญในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเพือ่ ทำ�ให้ผเู้ รียนเป็นผูส้ อื่ สารทีด่ ี การพูด
คือการใช้อาการกิริยาทางภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น ฮาร์มเมอร์ (Harmer : 2001, 269) กล่าวว่า ความ
สามารถในการพูดอย่างคล่องแคล่วไม่ใช่ความรูท้ างภาษาแต่เป็นความสามารถผลิตข้อมูลและภาษาเมือ่
ผู้เรียนได้เข้าร่วมการอภิปราย จุดประสงค์ของการพูดอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การชักชวน
ผูค้ นหรือการจำ�แนกข้อมูล อย่างไรก็ตามความสามารถในการพูดก็ยงั เป็นทักษะทีม่ คี วามซับซ้อนในการ
สื่อสารในงานวิจัยของ คำ�สิม แสงสุวรรณ (2547) กล่าวว่า ในระบบการศึกษาของประเทศไทย ได้ระบุ
ว่านักเรียนในโรงเรียนชนบทมีปญ
ั หาและความลำ�บากในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาปัญหา
ดังกล่าวจากการสังเกตในกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังจะกล่าวต่อไปนี้
ในปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบว่า ตามที่ วิริยาจิตตรา (Wiriyachitra : 2001)
กล่าวว่า นักเรียนส่วนมากยังไม่ตระหนักถึงความสำ�คัญของภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนไม่มีโอกาส
ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำ�ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ เบือ่ และไม่เกิดความเพลิดเพลินในสิง่ ที่
เรียนรู้ เพราะบรรยากาศในห้องเรียนเน้นที่ตำ�ราเรียนมากเกินไป ปัญหานี้ส่งผลต่อบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนที่ไม่อำ�นวยต่อการเรียนรู้สำ�หรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศ สำ�หรับด้านครูผู้สอน
ครูสอนภาษาอังกฤษบางคนไม่ได้จบสาขาการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงและไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชัน้ เรียน โดยเน้นการสอนทีเ่ นือ้ หาและโครงสร้างทาง
ภาษามากกว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในด้านสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่นิยมใช้สื่อสภาพ
จริง (Authentic material) ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน ซึ่งจะเน้นการเรียน
เฉพาะคำ�ศัพท์จากหนังสือและในด้านเทคนิควิธกี ารสอน ครูมคี วามจำ�กัดในด้านเทคนิคและวิธกี ารสอน
เทคนิคการสอนไม่หลากหลาย ดังนัน้ ในห้องเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ครูควรประยุกต์
ใช้เทคนิคทีม่ คี วามหลากหลายเพือ่ เสริมสร้างให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละสนุกสนานกับวิธกี ารสอนของครู
จากปัญหาดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนการสอนภาษาเป้าหมาย ผู้เรียน
ขาดแรงจูงและความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนบ้านขอนแตก นักเรียนส่วนมากใช้ภาษากูย (ภาษาส่วย) ซึ่งเป็นภาษาถิ่นประจำ�
จังหวัดสุรินทร์ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลในชีวิตประจำ�วัน เมื่อนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียนมักใช้ภาษากูยและภาษาไทยในการพูดและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู สำ�หรับภาษาอังกฤษ
นักเรียนไม่ค่อยใช้ในการสื่อสาร ทำ�ให้นักเรียนมีความวิตกกังกลและประหม่าในการพูดสื่อสารกับครู
ไม่มีความมั่นใจการพูด ไม่กล้าที่จะออกเสียงและแสดงออกในการพูดสื่อสารในชั้นเรียน ดังนั้นส่งผล
ให้นกั เรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูใ่ นเกณฑ์ระดับตาํ่ ซึง่ สอดคล้องกับผลการประเมิน
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Testing, O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขอนแตก ปีการศึกษา 2557
จากรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขอนแตก พบว่า ผลการประเมินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Testing, O-NET) มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 34.92 และรายวิชาภาษา
อังกฤษ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.66 เมื่อพิจารณาแนวโน้มระดับคุณภาพรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่า ผล
การประเมินคุณภาพของผู้เรียนไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ของสำ�นักงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ และเมื่อพิจารณาในด้านสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.2
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ต 1.3 นำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน
เรือ่ งต่างๆ โดยการพูดและการเขียน ปรากฏผลว่าความสามารถในการพูดและการเขียนเพือ่ การสือ่ สาร
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับตํ่าและอยู่ในลำ�ดับท้ายในโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน
มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษลดน้อยลง และจากการสังเกตในชั้นเรียน นักเรียน
ส่วนมากขาดทักษะในการพูดสื่อสาร ไม่กล้าที่จะพูดกับครู มีความกังวลในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพูดนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูน้อยมาก
เมือ่ พิจารณาถึงความสำ�คัญของความสามารถในการพูดของผูเ้ รียนภาษาอังกฤษและปัญหาทีเ่ กิด
ในห้องเรียนเพือ่ นำ�มาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาเป้าหมาย
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อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนโดยพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างความรู้ของผู้เรียน ในด้านเทคนิคและ
วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียนเพื่อ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถประสบความสำ�เร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ สื่อการ
เรียนการสอนก็เป็นเทคนิควิธกี ารสอนประเภทหนึง่ ทีป่ ระยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ามารถ
พัฒนาความสามารถในด้านภาษาของผู้เรียนซึ่งเทคนิควิธีการสอนและสื่อจะกล่าวดังนี้
กระบวนการทำ�งานกลุ่มเป็นเทคนิคของวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นการช่วยแก้ปัญหาใน
กระบวนการเรียนการสอน เพราะผู้เรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาระหว่าง
การเรียนรู้ ครูผู้สอนส่วนมากได้พิจารณาวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและกระบวนทำ�งานกลุ่มเป็นวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาในการเรียน การทำ�งานภายในกลุ่ม เหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจนำ�วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว (Team Pair
Solo)มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษนักเรียน
วิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว เป็นวิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมืออีกวิธกี ารหนึง่ เน้นให้ผเู้ รียนแก้ปญ
ั หา
และทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ในขั้นทีม มีสมาชิก4-6 คน ต่อจากนั้นในขั้นคู่
เป็นขัน้ ทีแ่ ยกจากขัน้ ทีมโดยการจับคู่ แล้วทำ�การแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้บรรลุจดุ ประสงค์ไปด้วยกัน ขัน้ ทีส่ าม
เป็นขั้นเดี่ยวหรือเป็นรายบุคคล เป็นขั้นที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่ คาเกน (Kagan : 1997) กล่าว
วิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว ช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูท้ กั ษะการแก้ไขปัญหามีทกั ษะทางสังคม มีปฏิสมั พันธ์
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และกระตุน้ หรือเร้าความสนใจผ่านกระบวนการทำ�งานกลุม่ ทำ�งานเป็นคู่ และ
ทำ�งานเป็นรายบุคคล ดังนั้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
คือ ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม รวบรวมองค์ความรู้ของผู้เรียน และสร้างผู้เรียนแต่ละคนให้มีความรับ
ผิดชอบต่อการทำ�งาน อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเป็นกลุ่ม เป็นคู่และ
เดีย่ ว ด้วยความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละคนทำ�ให้เกิดทักษะและเข้าใจในบริบทด้วยกระบวนการทำ�งาน
กลุ่มร่วมกัน
จากการศึกษางานวิจยั ทีห่ ลากหลายในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านวิธกี ารเรียน
รู้แบบร่วมมือและวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว เยนิ ซุลาสตรี (Yeni Sulastri : 2009) ได้ศึกษา การ
เสริมสร้างการพูดภาษาอังกฤษผ่านการพูดอภิปรายบทความความโดยใช้วิธีการสอนแบบทีม คู่ เดี่ยว
ในโรงเรียนมัธยมโอเลห์ ผลการศึกษาว่า วิธีการสอนทีม คู่ เดี่ยว เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดสำ�หรับผู้เรียน ช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมระหว่างผู้เรียน และ
ช่วยสอนให้ผู้เรียนแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารอภิปรายงานภายในกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฮินดายันติ (Hidayanti : 2011) ศึกษา การใช้วิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจในชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียน สเมต อิฮ์สานูล ฟิกรี มาเกแลง พบว่า วิธีการสอน
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แบบ ทีม คู่ เดี่ยว เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมี
ความสนุกสนานในการอ่านและมีความรู้อิสระในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยมีค่า
ทางสถิติอยู่ในระดับสูง
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและค้นคว้าข้อมูล พบว่า ในต่างประเทศได้น�ำ เอาวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการอ่าน ของ เวนนี วิดี แอสตุติ
(Wenny Widi Astuti : 2011) ทำ�การศึกษาการพัฒนาการอ่านเพือ่ ความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้วธิ กี าร
สอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว และ เวนี เวอราวาติ (Veni Verawati : 2012) การพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ ความ
เข้าใจของนักเรียนจากบทความเขียนบรรยาย และการพัฒนาทักษะการเขียน อิกกา เคอร์นอิ ะวะติ (Ika
Kurniawati : 2012) ทำ�การศึกษาผลการใช้เกมการเดารูปภาพในวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยวเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนการบรรยายของนักเรียน
สำ�หรับประเทศไทย ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า วิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว นักการศึกษาหรือผู้วิจัย
ทางการสอนภาษาอังกฤษนำ�มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนยังมี
จำ�นวนน้อย แต่พบงานวิจัยในต่างประเทศของ เยนิ ซูลาสตรี (Yeni Sulastri : 2009) ที่ใช้วิธีการสอน
แบบ ทีม คู่ เดี่ยว เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนพูดอภิปรายและมีความมั่นใจในการพูด ดั้งนั้น ผลการศึกษา
ดังกล่าว วิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาในการเรียนรู้ เน้นการ
ทำ�งานเป็นกลุ่มและทำ�ให้ผู้เรียนไม่วิตกกังวลในการเรียนรู้เพราะผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
ภายในกลุ่ม เป็นคู่และสร้างความมั่นใจในการพูด การอ่านและการเขียนยิ่งขึ้น
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น โดยพิจารณาถึงความสำ�คัญของปัญหา ความสำ�คัญของทักษะการพูด วิธี
การเรียนรู้แบบร่วมมือและวิธีการสอนแบบทีม คู่ เดี่ยว วิธีการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นวิธีการที่มีประโยชน์
ที่มีประประสิทธิภาพในห้องเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยเชื่อว่าการใช้วิธีการสอน
แบบทีม คู่ เดี่ยว ที่เป็นเทคนิคการสอนของวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
การพูดของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพูดและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาเป้าหมาย
การแสดงความคิดและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้บทเรียนที่ครูสร้างขึ้นมาในห้องเรียนเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้สนใจและศึกษาวิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว (Team Pair Solo)
ในห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
2. เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
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นักเรียนที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
สมมติฐานของการวิจัย
1. การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ค้นคว้าครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายทับขอน อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 จำ�นวน 145 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
		 1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขอน
แตก อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 จำ�นวน 1 ห้องเรียน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 25 คน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 3 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
2. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาใกล้เคียงกับชีวิตประจำ�วันของนักเรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551โดยศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนบ้านขอนแตก โครงสร้าง
รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอนวิชาภาอังกฤษ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านขอนแตก ประกอบด้วยเนื้อหา การใช้คำ�ขอโทษ
การบอกทิศทาง การใช้โทรศัพท์และ การบอกอาการเจ็บป่วย ในการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
3. ตัวแปรในการวิจัย
		 3.1 ตัวแปรอิสระคือ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว
		 3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
			 3.2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
			 3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ค้นคว้าครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายทับขอน อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์
เขต 3 จำ�นวน 145 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขอนแตก
อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ ทีล่ งทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 จำ�นวน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 25 คน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซึ่ง
ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 โดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธี
การสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว (Team Pair Solo) จำ�นวน 4 แผน ประกอบด้วยเนื้อหา Apology, Giving
a direction, Making a phone call และ Sickness & Illness แผนละ 5 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking skills Test) เป็นแบบทดสอบ
ที่ใช้วัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยมี 4 ตัว
เลือก จำ�นวน 40 ข้อ ประกอบด้วยเนื้อหา Apology, Giving a direction, Making a phone call
และ Sickness & Illness
3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการพูดภาษา
อังกฤษในการประเมิน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ คำ�ศัพท์ การออกเสียง ความคล่องในการพูด ไวยากรณ์
และเวลาผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษจากงานวิจยั ของ รัตนชัย เอีย่ มพิทกั ษ์พร
(2545) และประเทือง ใจหาญ (2546)
4. แบบสังเกตการสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียน เป็นเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลของผูเ้ รียน
จากการสัมภาษณ์นักเรียนมีจำ�นวน 7 ข้อ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured
interview) ผูว้ จิ ยั ได้สร้างชุดคำ�ถามไว้ลว่ งหน้าและมีการถามเป็นกันเองกับผูถ้ กู สัมภาษณ์ และการเขียน
แสดงความคิดเห็นของนักเรียน มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพูดภาษาอังกฤษและด้านการใช้เทคนิคการ
สอนผู้วิจัยได้ประยุกต์จากงานวิจัยของอิกกา เคอร์นิอะวะติ(Ika Kurniawati : 2012) และงานวิจัย
บัณฑิต ปันศิริ (Bundith Punsiri : 2011)
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5. แบบวัดความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วม
มือทีเ่ น้นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว โดยจัดทำ�เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยมีค่าแปลความหมายดังนี้
4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจมาก
2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดำ�เนินการวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
(English Speaking Skills Test) ก่อนเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 40 ข้อ ประกอบ
ด้วยเนื้อหา Apology, Giving a direction, Making a phone call และ Sickness & Illness แล้ว
นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลคะแนน
2. ปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้ซึ่งแต่ละแผนใช้เวลา 5 ชั่วโมง
ผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว แบ่ง
ขั้นการสอนได้ 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เป็นการเข้ากลุ่มใหญ่มีสมาชิก 4-6 คนใช้เวลาการสอน 3 ชั่วโมง โดย
นักเรียนได้รับหัวข้องาน ใบงานและใบความรู้จากครู ดำ�เนินกิจกรรมที่ครูอธิบายในใบงาน ซึ่งผู้เรียน
จะทำ�การแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนบทสนทนา ฝึกพูดและฝึกซ้อม
การแสดง ประกอบด้วยกิจกรรมละครสั้น (Skits) โดยมีครูเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ จากนั้น
ออกมานำ�เสนอหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ 2 เป็นขั้นจับคู่ มี 2 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เมื่อผู้เรียนได้แก้ไขปัญหา
หรือดำ�เนินเสร็จสิ้นในขั้นทีมอย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้เรียนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคู่ (Partners) ผู้เรียนจะได้
รับหัวข้องานทีใ่ กล้เคียงเนือ้ หาทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำ�วันเหมือนในขัน้ ทีมและผูเ้ รียนก็ด�ำ เนินการทำ�งานเพือ่
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เช่น การฝึกพูด การฝึกเขียนบทสนทนาสั้นๆ การฝึกแต่งประโยคและการ
ฝึกซ้อมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) กิจกรรมการลอกเลียนแบบ
(Simulation) กิจกรรมการสร้างบทละคร (Scripted Play) เป็นต้น โดยมีครูเป็นผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ�และช่วย
เหลือ จากนัน้ ก็ออกมานำ�เสนอหน้าชัน้ เรียนและขัน้ สุดท้าย เป็นขัน้ เดีย่ ว ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง เมือ่ ผูเ้ รียน
ดำ�เนินกิจกรรมในขัน้ คูเ่ สร็จสิน้ ผูเ้ รียนก็จะถูกแยกออกจากคูข่ องตนเอง โดยให้ด�ำ เนินการเป็นรายบุคคล
ซึง่ ผูเ้ รียนจะถูกทำ�การทดสอบจากครูให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง เช่น การพูด การอ่านและการแสดง
หน้าชัน้ เรียน เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการทดสอบผูเ้ รียนจะใกล้เคียงกันในขัน้ ทีมและคู่ ประกอบด้วยกิจกรรมการ
แสดงทีไ่ ม่ได้เตรียมมาก่อน (Improvisation) และ กิจกรรมการพูดตามบทละครทีค่ รูสร้างไว้ (Exploiting
Scripted Play) นักเรียนทั้งหมดมีเวลาในการเรียนการสอน 20 ชั่วโมง รวม 4 แผน
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3. หลังจากสิน้ สุดการเรียนการสอนทัง้ 4 แผน ผูว้ จิ ยั จะทำ�การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
โดยใช้ แบบสังเกตการสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียน (การสัมภาษณ์นกั เรียน การเขียนแสดงความคิด
เห็นของนักเรียน) และแบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน
แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลคะแนน
4. หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 แผน นักเรียนทั้ง 25 คน ในห้องเรียนเป้า
หมายผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนทำ�แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน (English Speaking Skills
Test) อีกครั้ง
5. หลังจากจัดการเรียนการสอนครบทัง้ 4 แผนแล้ว นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีล่ งทะเบียน
เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านขอนแตก สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 3 ผูว้ จิ ยั ทำ�การศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว เพือ่ แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลและ
อภิปรายการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Skills
Test) โดยหาค่าเฉลีย่ ร้อยละส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนน โดยใช้คา่ t – test
(Dependent Samples)
2. วิเคราะห์คะแนนจากการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างเรียนโดย
ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว มาเทียบเกณฑ์ผ่านที่ตั้งไว้ มีคะแนน
อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทั้ง 4 แผน โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายดังนี้
คะแนน 12-20 หมายถึง ดี
คะแนน 10-11.9 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0-9.9 หมายถึง ปรับปรุง
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียน โดย
การสัมภาษณ์นักเรียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
4. เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว (หลังเรียนจบทั้ง 4 แผน) โดยหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของคะแนน
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ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนจากการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สังเกตได้จากผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ( X
= 14.36, S.D = 3.58) และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 30.12, S.D = 3.33) ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนจากการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดียว
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จำ�นวนคน (N)
ก่อนเรียน
หลังเรียน

25
25

คะแนน ค่าเฉลี่ย
เต็ม (40)
122
14.36
427
30.12

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.58
3.33

t
-13.46
9.18

2. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างเรียนโดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดียว นักเรียนมีคะแนนทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X = 16.83 และ S.D = 1.33) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายแผนพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อยู่ในระดับดี ( X = 16.04 และ S.D = 1.56) แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 อยู่ในระดับดี ( X = 17.08 และ S.D = 1.22) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 อยู่ในระดับดี
( X = 17.12 และ S.D = 0.92) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 อยู่ในระดับดี ( X = 17.08 และ S.D =
1.22) ดังนั้น แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่
เดี่ยว ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างระหว่าง
เรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว
แผนการจัดการ
เรียนรู้

ระดับ
คะแนนหลังเรียน (20)
ทักษะ
คะแนน
การพูดภาษา คะแนน
( X ) (S.D)
( X ) (S.D)
รวม
อังกฤษ
รวม
คะแนนก่อนเรียน (20)

ระดับ
ทักษะ
การพูดภาษา
อังกฤษ

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1

99

3.69 1.20

ปรับปรุง

401

16.04 1.56

ดี

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2

113

4.52 1.44

ปรับปรุง

427

17.08 1.22

ดี

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3

115

4.60 1.60

ปรับปรุง

428

17.12 0.92

ดี

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 4

122

4.88 1.98

ปรับปรุง

427

17.08 1.22

ดี

107.75 4.31 2.06

ปรับปรุง

420.75 16.83 1.33

ดี

โดยรวม

3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียน โดย
การสัมภาษณ์นักเรียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษตามระดับ มีการปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคิดแก้ไขปัญหาเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกันโดยผ่านกระบวนการทำ�งานเป็นกลุ่ม เป็นคู่และเป็นรายบุคคล จากการ
สัมภาษณ์ผู้เรียนในห้องเรียนที่ทำ�การทดลองซึ่งมีคำ�ถามอยู่ 7 ข้อ และการเขียนแสดงความคิดเห็น มี
2 ข้อ สรุปได้ว่า ผู้เรียนชอบวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว เพราะเป็นวิธี
การทีม่ ปี ระสิทธิภาพส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาทักษะการพูดและสร้างความมัน่ ใจในการพูด และ
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการทำ�งานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจหลังจากการใช้วีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว เพื่อพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ ( X = 4.38) เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้านดังตาราง 3
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ด้านที่ประเมิน
เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผล
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอน
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.29
4.36
4.42
4.38
4.48
4.38

S.D
1.02
1.28
0.31
0.34
0.36
0.22

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้นำ�ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละข้อ ดังนี้
1. ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
จากการวิจัย วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดียว ที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยได้นำ�ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นวิธีการสอนที่
มีประสิทธิภาพ เน้นการทำ�งานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างแรงจูงใจในแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียนสูงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เยนิ ซูลาสตรี (Yeni Sulastri :2009) ได้ศกึ ษาการเสริมสร้างผูเ้ รียนในการพูดอภิปรายโดยใช้วธิ กี าร
สอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยวในโรงเรียนมัธยมศึกษาโอเลฮ์ พบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการพูด
โดยให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น ทัศนคติและความรูส้ กึ ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว ครูควรสร้างให้ผเู้ รียน
มีความมัน่ ใจและกระตือรือร้นในการเรียนรูแ้ ละมีความสุขในการทำ�กิจกรรม ดังนัน้ วิธกี ารสอนแบบทีม
คู่ เดีย่ วเป็นหนึง่ ในวิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนมีความกล้าและมัน่ ใจในการพูดอภิปราย
และบรรยายเนื้อหาได้โดยให้ผู้เรียนทำ�งานเป็นกลุ่ม เป็นคู่และเดี่ยว เวนิ เวราวาตี (Veni Verawati :
2012) ทำ�การศึกษา การพัฒนาทักษะอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความพรรณนาผ่านวิธีการสอนแบบ
ทีม คู่ เดี่ยวพบว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความพรรณนาของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบทีม
คู่ เดียวดีกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 วิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดียว เป็นวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปฏิสัมพันธ์แลก
เปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกัน ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อิคบอล ไฟซอล แรมเบ (Iqbal Faisal Rambe : 2010) ทำ�การศึกษา การพัฒนาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนในการอ่านเพือ่ ความเข้าใจผ่านวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว พบว่าวิธี
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การเรียนรู้ ทีม คู่ เดี่ยว เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียน แอนนิสา นูรูล อิลมิ (Annisa Nurul: 2012) ทำ�การศึกษาการพัฒนาทักษะ
การพูดผ่านวิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว โรงเรียน
SMKN พบว่าผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาผ่านการใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ทำ�ให้ผเู้ รียนมีความมัน่ ใจทีจ่ ะ
พูดภาษาอังกฤษและมีโอกาสในการใช้ภาษาในหลากหลายสถานการณ์ อิวาน โมริซโิ อ (Ivan Mauricio:
2011) ศึกษาบทบาทกลวิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือในการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียน จอร์จ วอชิงตัน พบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น นักเรียน
มีความคล่องในการพูด การออกเสียงได้ถูกต้องโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาดิน ฟิตริแอนซายะ
มาอุลานิ (Adin Fitriansyah Maulani : 2012) ศึกษา การพัฒนาการสร้างแรงจูงใจในการพูดผ่านการ
ใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นปีที่ 2 โรงเรียน มาดราซาฮ์ อาลิยะฮ์ เนเจอริโยกยะคาราต้า 2 พบว่า
การใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน นักเรียนมีความมัน่ ใจในการพูดและไม่เบือ่ ในการเรียน
รู้และ วิคตอเรีย ขมิ้นเขียว (2549:48-51) ทำ�การศึกษาการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการฟัง-พูดและทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับต้น พบว่า วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีทีเน้นให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหา ทำ�งานเป็นกลุ่ม และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
การฟัง-พูดได้อย่างดีในหลายวิธี และผู้เรียนได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มและ
ในชั้นเรียน จากนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการพูด ทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว พบว่าหลังเรียนรู้
ด้วยรูปแบบดังกล่าวผู้เรียนมีความสามารถในการพูด การอ่านและการเขียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีความมั่นใจ
มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างทำ�งานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
นัน้ พบว่ามีนกั การศึกษาและนักวิจยั ได้น�ำ เอาวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดีย่ ว มาพัฒนาทักษะการพูดภาษา
อังกฤษไม่มาก แต่พบงานวิจัยที่ใช้วิธีการสอนแบบทีม คู่ เดี่ยว มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้วิจัย ได้สนใจและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขอนแตก ตำ�บลขอน
แตก อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่ง
พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึน้ โดยมีคา่ เฉลีย่ X = 16.83 อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องจาก นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนได้ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาไปด้วยกันผ่านกระบวนการทำ�งานกลุม่ การทำ�งานคู่ และการทำ�งานเป็นรายบุคคล โดยมีกจิ กรรม
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมละครสั้น (Skits) กิจกรรม
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บทบาทสมมุติ (Role plays) และกิจกรรมท่องบทพูดตามบทละครเป็นต้น ซึง่ นักเรียนได้ฝกึ อ่านบทความ
ฝึกออกเสียง ฝึกเขียนบทสนทนา ฝึกซ้อมการพูดและออกมาพูดนำ�เสนอผลงานหน้าชั้นเรียนดังนั้นวิธี
การสอนนี้ เป็นวิธีการที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบความสำ�เร็จใน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการทำ�งานกลุ่ม การมีมนุษย์สัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์สื่อสารและการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีขนั้ ตอนโดยผ่านกระบวนการทำ�งานกลุม่ อย่างสร้างสรรค์ เมือ่ นักเรียนมีความมัน่ ใจ
ยิ่งขึ้นก็สามารถทำ�งานด้วยตนเองหรือทำ�งานเป็นรายบุคคล เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการพูดภาษา
อังกฤษของนักเรียน สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีเ่ น้นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่
เดีย่ ว นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพูดภาษาอังกฤษในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 4.38 โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ผูว้ จิ ยั ทำ�การศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ยังไม่พบงานวิจัยดังกล่าวมากนัก ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาความ
พึงพอใจต่อการเรียนดังนี้ เกศรา อินทะนนท์ (2556) ศึกษา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือแบบ TGT พบว่า นักเรียนมีทกั ษะการพูดภาษา
อังกฤษภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT แตกต่างจากก่อนได้รับการจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือแบบ TGT อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.01 โดยที่คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน มีความความก้าวหน้าในการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น และความมีความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGTกล่าวได้ว่า พบความพึงพอใจในระดับเดียวกัน โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเหมือนกันแต่แตกต่างที่เทคนิคที่นำ�มาใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ปวีณา สุวรรณปักษ์ (2557) ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
โดยใช้แผนการสอนแบบสถานการณ์จำ�ลอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนก
การโรงแรมและการท่องเทีย่ ววิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้แผนการสอนแบบสถานการณ์จ�ำ ลองอยูใ่ นระดับดี กล่าวได้วา่
พบความพึงพอใจในระดับเดียวแต่ใช้วิธีการสอนแตกต่างกัน ชุติมา สว่างภพ (2555) ศึกษา การพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสาร สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจดีและพฤติกรรมนักเรียนพบว่า เกมทำ�ให้นกั เรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศไม่
ตึงเครียด นักเรียนส่วนมากตั้งใจร่วมกิจกรรม กระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจ
มากขึน้ ในการพูดภาษาอังกฤษ กล่าวว่าได้พบความพึงพอใจในระดับเดียวกันแต่เกมการสือ่ สารทำ�ให้ผู้
เรียนมีพฤติกรรมดีมาก มีความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษรมัยาภรณ์ สุขเกษม (2556) ศึกษา ผลการ
จัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารทีเ่ น้นการฟัง-พูดและการเสริมแรงบวก
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่เน้นการฟัง-พูด และการเสริมแรงบวกมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
นับได้ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้คนละวิธีและได้ผลคนละระดับ
กล่าวสรุปได้ว่า มีหลายเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการพูดภาษา
อังกฤษของนักเรียนทำ�ให้เกิดความพึงพอใจในระดับมากหรือดีขึ้นไป วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้น
วิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว เป็นอีกเทคนิคการสอนหนึ่งที่ทำ�ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพูด
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดียว (Team
Pair Solo) ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ดี กล่าวคือ วิธีการสอนนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
ต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมคิดแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้
โดยผ่านการทำ�งานเป็นกลุ่ม เป็นคู่และทำ�งานเป็นรายบุคคล อีกทั้งทำ�ให้นักเรียนมีความมั่นใจในการ
พูด ผู้เรียนได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม อีกทั้งผู้เรียนยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม่ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงพฤติกรรมในทางที่
ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ การสังเกตพฤติกรรมด้านการพูดภาษา
อังกฤษของนักเรียน พบว่า กิจกรรมการละครสั้น (Skits) และ กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role plays)
เป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการพูด คือ นักเรียนได้ฝกึ อ่าน
ฝึกออกเสียง ฝึกสร้างบทสนทนาและฝึกซ้อมทักษะการพูดกับเพือ่ นสมาชิกในกลุม่ อย่างสนุกสนานและ
มีความสุข ทำ�ให้นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียนได้ดี
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว และในระดับอื่นๆ
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว และในระดับอื่นๆ
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