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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  2) 

เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 3)เปรียบเทียบผลคะแนนการสอบปฏิบติักบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 4) เพื่อศึกษาผลการประเมินการสอนแบบเน้นการส่ือสารและการสอนแบบทีม และ 5) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้รียน กลุ่มเป้าหมาย คือ 1)  ครู จ านวน 4 คน คดัเลือกโดยความสมคัรใจเป็นครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษชาวไทยและครูต่างชาติ 2) ผู ้เ รียนของวิทยาลัยเทคนิคระยอง จ านวน 35 คน ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ปีท่ี  2 วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้น
วางแผน 2) ขั้นปฏิบติัการ 3)ขั้นสังเกตและ 4) ขั้นสะทอ้นผล มาเป็นกระบวนการในการท าวจิยัเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั มี 5 ฉบบัคือ 1)แผนการจดัการเรียนรู้ 2)แบบทดสอบความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ 3) 
แบบประเมินความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษด้วยวิธีสัมภาษณ์ (การสอบปฏิบัติ)  4) แบบ
ประเมินผลการสอนแบบเน้นการส่ือสารและการสอนแบบทีม และ 5)แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้รียน   

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.16/84.43ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ 80/80 ผูเ้รียนท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและการสอบภาคปฏิบติัสูงกวา่เกณฑร้์อนละ 70 ผลการประเมินการสอนของ
คณะกรรมการประเมินการจดัการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

ค าส าคัญ : ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ  วธีิการสอนแบบเนน้การส่ือสาร  การสอนแบบทีม 

 
 
 



Abstract 
 The purposes of this research were to 1) create and evaluate efficiency of the lesson plan, 

2) compare pre and post-test scores, 3) compare post-test scores with the set criteria, 4) to study evaluation 
results of CLT and Team Teaching approach, and 5) to study satisfaction of learners. The subjects were 1) 
4 Thai and foreign instructors selected on voluntary basis, 2) 35 learners of Rayong Technical College 
studying in year2 of Vocational Certificate level. This research is the action research consisting of 4 steps;  
1) Planning, 2) Operating, 3) Observing, and 4) Evaluating. The tools used in this research were 1) lesson 
plan, 2) English communication test, 3) Interview evaluation form with rubric score, 4) CLT and Team 
Teaching instruction evaluation form, and 5) Satisfactory evaluation of learners.  

The research results revealed that the constructed lesson plan had efficiency at 85.16/84.43, which 
was higher than the set criteria at 80/80, the post-test scores of learners learned through the lesson plan were 
higher than the pre-test scores and  the interview evaluation scores were higher the set criteria at 70%. 
Moreover, the evaluation results of CLT and Team Teaching approach by the committees and the 
satisfactory evaluation of learners were at the highest level.  
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1. บทน า 
             การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู ้คนในประเทศต่าง ๆ ต้อง
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัมากข้ึน ความเขา้ใจใน
ภาษาต่างประเทศ จึงกลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด
ของคนในยุคปัจจุบนัน้ี  รัฐบาลไทยไดต้ระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้
ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก จึงได้มี
นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ โดยประกาศให้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ  ทั้งน้ี เป้าหมาย
หน่ึง ท่ีจะขับ เค ล่ือนเศรษฐกิจไทยให้ก้าว สู่  
‘ประเทศไทย 4.0’ ได้อย่างแท้จริงคือ โครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก (อีอี
ซี)  
 บุคลากรไทยมีความจ าเป็นจะตอ้งพฒันา
ระดบัทกัษะความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 
ให้สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบั แรงงานจากชาติ
อาเซียนอ่ืนๆ เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เขา้มาลงทุน
ในไทยเพิ่มข้ึนอีกดว้ย (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2557) 
 ก า ร จ ะ บ ร ร ลุ ผ ล ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ดี นั้น การจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษควรค านึงถึงธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ภาษา โดย กระบวนการเรียนการ
สอนควรมีลกัษณะตามธรรมชาติในการส่ือสาร
ในชีวติจริง มากกวา่การมุ่งเนน้การสอนไวยากรณ์  
ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียน
ได้ฝึกทกัษะการส่ือสารให้มากท่ีสุด เพื่อฝึกฝน
การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะไดใ้ช้จริง

ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงแนวทางหน่ึงในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดดงักล่าว คือ  
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) (ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มมป.) ซ่ึง
เป็นแนวคิดในการสอนภาษาท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ สามารถสอนด้วยวิธีการและเทคนิคท่ี
หลากหลาย โดยมีแนวคิดวา่หนา้ท่ีหลกัของภาษา
คือการส่ือสารและการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ภาษาดว้ย
การมีส่วนร่วมในการส่ือสารในสถานการณ์จริง 
ทกัษะท่ีสัมพนัธ์และเป็นจากการเรียนดว้ยวิธีน้ีคือ 
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วนความรู้ดา้น
ไวยากรณ์นั้น ยงัคงมีความส าคัญ เพียงแต่การ
สอนจะเน้นในบริบทของการส่ือสารให้เข้าใจ
ความหมายมากกว่าการเน้นให้ความรู้ไวยากรณ์
เฉพาะเร่ืองโดยสอนแยกส่วนต่างหากจากบริบท 
(Jack C. Richards, 2006) 
 การสอนแบบทีมหรือ Team Teaching 
เป็นการท างาน ร่วมกนัของครูผูส้อน ตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไปร่วมกันออกแบบบทเรียน เร่ิมตั้ งแต่การ
วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา การ วิเคราะห์หัวข้อ
หลกั การวิเคราะห์หัวขอ้รอง การวิเคราะห์ระดบั
ความรู้และทกัษะ การวิเคราะห์จุดประสงค์ การ
สร้างเน้ือหา การกก าหนดวิธีการสอน การสร้าง
ส่ือการสอน การสร้างแบบประเมินผล การ
วางแผนการสอน ท างานร่วมกัน และความ
รับผิดชอบ ในการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่ม
เดียวกนัครบทั้งกระบวนการ ผูส้อนอาจ เลือกวิธี
สอนใด ๆ ก็ไดต้ามความเหมาะสมกบัเน้ือหาของ
การเรียน  การสอนแบบทีมจะประกอบไปด้วย
หัวหน้าทีม (Team Leader) ผูร่้วมทีม ได้แก่ ครู/
อาจารย์อาวุโส  (Senior Teacher) ครู /อาจารย์

https://www.mmthailand.com/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A24-0/


ประจ า  (Master Teacher) และครู/อาจารย์ช่วย
สอน (Co-operative Teacher) การสอนเป็นคณะ
นั้นมีประโยชน์ หากจะน ามาใช้ในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู ้สอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน โดยน าเอาศักยภาพของ 
ผู้ สอนแต่ละคนออกมาใช้ให้มากท่ีสุด (York-
Barr,J. et al, 2007)  
 วทิยาลยัเทคนิคระยองซ่ึงเป็นสถานศึกษา
หน่ึงท่ีส าคญัในการผลิตก าลงัคนในเขต EEC จึง
ต้องตระหนักถึงความต้องการและจ าเป็นของ
สถานการณ์ทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจละสังคม 
ดงักล่าวมาขา้งตน้ และพฒันาให้กา้วทนัต่อความ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว   จึง ส่ง เสริมการ เ รียน
ภาษาองักฤษโดยมีครูต่างชาติสอนในชั้นเรียน ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย แต่การด าเนินการยงัประสบ
ปัญหาหลายประการ เช่น การส่ือสารระหว่าง
ผูเ้รียนกบัครูต่างชาติ ความช านาญในการถ่ายทอด
ความรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูต่างชาติ 
การควบคุมคุณภาพการสอน เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงได้
น าวิธีการสอนแบบทีม (Team Teaching Method) 
โดยให้ครูผูส้อนภาษาองักฤษชาวไทยร่วมในทีม
การสอนดว้ย เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีกล่าวมานั้น เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการพฒันาทรัพยากร
บุคคลอนัเป็นผลผลิตของวิทยาลยัเทคนิคระยอง 
ผู ้วิจ ัยซ่ึงปฏิบัติงานเป็นรองผู ้อ  านวยการฝ่าย
วิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตระหนักถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาขีด
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของ
ผูเ้รียนวิทยาลยัเทคนิคระยอง จึงให้ความสนใจ
และศึกษาหาแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู ้เ รียนอย่าง
สูงสุดและเพื่อรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (EEC) ซ่ึงจะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอ
แนวนโยบาย แผนงานโครงการเพี่อเตรียมความ
พร้อมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
ครู และคุณภาพผูเ้รียน ตลอดจนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อไป  

2. วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้ง

วตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
1. เพื่อพฒันาความสามารถในการ 

ส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียนวิทยาลยัเทคนิค
ระยอง โดย 

1.1 สร้างและหาประสิทธิภาพของ 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้การส่ือสาร 

1.2 เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนในการส่ือสารภาษาองักฤษ 

1.3 เปรียบเทียบผลคะแนนการใช ้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารจากกิจกรรมการ
สัมภาษณ์(การสอบปฏิบติั)กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

2. เพื่อศึกษาผลการประเมินการสอน 
แบบเน้นการส่ือสาร(Communicative Language 
Teaching : CLT) และการสอนแบบทีมแบบทีม
โดยใช้แผนการจัดการ เ รียน รู้  การ ส่ือสาร
ภาษาองักฤษเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
วทิยาลยัเทคนิคระยอง  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ี 
มีต่อการด าเนินโครงการพฒันาความสามารถใน                   
การส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ
เ น้ น ก า ร ส่ื อ ส า ร ( Communicative Language 
Teaching : CLT) และการสอนแบบทีมแก่ผูเ้รียน
วทิยาลยัเทคนิคระยอง 
3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
    ปรากฏตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
Researchผูว้จิยัไดน้ าเอาหลกัและขั้นตอนตาม
แนวคิดของเคมมิสและแมค็แทก็การ์ด (Kimmis 
and Mctaggart, 2000) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ 
1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบติัการ 3)ขั้นสังเกตและ 
4) ขั้นสะทอ้นผล มาเป็นกระบวนการในการท า
วจิยั 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายในการท าวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 1)  ครู 
จ านวน 4 คน คัดเลือกโดยการสอบถามความ
สมคัรใจจากครูผูส้อนภาษาองักฤษชาวไทย ท่ีเคย
ผา่นการอบรมการสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การ
ส่ื อส า ร (Communicative Language Teaching : 
CLT) และได้สอนด้วยวิธีดังกล่าวในชั้ นเรียน
จ านวนสองคน และคดัเลือกครูต่างชาติจ านวน
สองคนโดยพิจารณาจากความสามารถและ
ประสบการณ์ 2) ผู ้เ รียนของวิทยาลัยเทคนิค
ระยอง จ านวน 35 คน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี  2 แผนกอิเลคทรอนิคส์ กลุ่ม 
7 และ 8   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มี 5 ฉบบัคือ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 4  

หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลา หน่วยละ 4 ชัว่โมง 
2. แบบทดสอบความสามารถในการ 

ส่ือสารภาษาองักฤษ จ านวน 40 ขอ้  
3.   แบบประเมินความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาองักฤษด้วยวิธีสัมภาษณ์ (การสอบ
ปฏิบติั) 

4. แบบประเมินผลการสอนแบบเนน้ 
การส่ือสารและการสอนแบบทีมให้เหมาะสมกบั
บริบทของวทิยาลยัเทคนิคระยอง จ านวน 16 ขอ้  

5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนของคณะผูส้อนตาม
โครงการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นการ
ส่ื อส า ร (Communicative Language Teaching : 
CLT) แ ล ะ ก า ร ส อ น แ บ บ ที ม แ ก่ ผู ้ เ รี ย น
วทิยาลยัเทคนิคระยอง จ านวน 12 ขอ้ 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

1. การหาคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้ 
และแบบประเมินความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษดว้ยวธีิสัมภาษณ์ 
 1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเก่ียวกบัการสอน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ บ บ เ น้ น ก า ร ส่ื อ ส า ร
(Communicative Language Teaching : CLT) และ
การสอนแบบทีม  
 1.2 ร่างหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบ เน้น ก า ร ส่ื อส า ร ( Communicative 
Language Teaching : CLT) และร่างแบบประเมิน

ผูเ้รียนมี
ความสามารถ
ในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ แนวทางในการ
จดัการเรียนการ

สอนท่ี

สอดคลอ้งกบั
บริบทของ

วิทยาลยัเทคนิค

ระยอง 
ความพึงพอใจ
ต่อการด าเนิน

โครงการของ
ผูเ้รียน 

 โครงการพฒันาความสามารถใน 
การส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
วิทยาลยัเทคนิคระยอง ดว้ยการสอน 
แบบเนน้การส่ือสาร (CLT)และ 
การสอนแบบทีม (Team teaching)  

 
 

ภาพท่ี 1 



ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษดว้ยวิธี
สัมภาษณ์ 

 1.3 น าแบบวเิคราะห์ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ความตรง
เชิงเน้ือหา แล้วน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) ซ่ึงพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้ งแต่ 
0.67 – 1.00 แสดงว่า แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้าง
ข้ึนมีความสอดคลอ้งกนั  

1.4  ป รับป รุงแก้ไ ขแบบวิ เ ค ร าะ ห์
เอกสารตามค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญก่อน
น าไปใช ้ 

2. การหาคุณภาพแบบทดสอบ 
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้
ด าเนินการสร้างดงัน้ี 
    2 .1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษจาก
เอกสารเก่ียวกับการวดัผลประเมินผลและการ
สร้างขอ้สอบ 
                 2.2 ศึกษาหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและจุดประสงค์การ
เรียนรู้แต่ละหน่วยในแผนการจดัการเรียนรู้   
 2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ 
จ าแนกตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
                2.4 สร้างแบบทดสอบความสามารถใน
การส่ือสารภาษาองักฤษโดยใหค้รอบคลุมเน้ือหา
สาระและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้   
 2.5  น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางการ
สอนภาษาองักฤษและด้านการวดัผล จ านวน  5 
ท่ านเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้  โดยใช้  ค่ าดัชนีความ

สอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และลกัษณะพฤติกรรมในการวดัซ่ึง
พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 
แสดงวา่แบบทดสอบความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ มีความสอดคลอ้งกนั  
           2.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน   40 ข้อไป
ทดสอบกับผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเคย
เรียนเน้ือหาวิชาดงักล่าวมาก่อนแลว้ เป็นผูเ้รียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ปีท่ี 3 สาขาวชิาช่าง
ไฟฟ้า กลุ่ม 1และ2  จ านวน  30 คน 
           2.7 น ากระดาษค าตอบท่ีไดจ้ากการสอบมา
ตรวจให้คะแนน ขอ้สอบท่ีตอบถูกให้  1 คะแนน
ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 
ตวัเลือก ให้ 0 คะแนน จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้า
วิเคราะห์โดยการค านวณด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้สอบหาค่าความยาก
ง่ าย   (p)   และค่ าอ าน าจจ า แนก   (r)  ของ
แบบทดสอบโดยใช้เทคนิค  25 % ของ จุง เตห์ 
ฟาน แล้วคัดเ ลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่าย
ระหว่าง 0.20–0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้ งแต่ 
0.20 ข้ึนไป จ านวน 40 ขอ้   ไดค้่า P=0.47-0.77 ค่า 
R=0.27-0.73   

2.8  น าแบบทดสอบไปทดสอบกบัผูเ้รียน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30  คน เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้ สูตร KR – 
20  ของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และ
องัคณา  สายยศ.  2543 : 198) ไดค้่าความเช่ือมัน่  
0.91 
             2.9 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาองักฤษไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 



3. การสร้างและหาคุณภาพแบบ 
ประเมินผลการสอนแบบเน้นการส่ือสารและ
การสอนแบบทีมและแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
คณะผูส้อนตามโครงการพฒันาความสามารถใน
การส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ
เ น้ น ก า ร ส่ื อ ส า ร (Communicative Language 
Teaching : CLT) และการสอนแบบทีม 
 3.1 ศึ ก ษ า เ อ กส า ร แล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินผลการสอน
และแบบวดัความพึงพอใจ 
             3.2 สร้างแบบประ เ มินผลการสอน
จ านวน 16 ขอ้ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้รียน  จ  านวน 12 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประม าณค ่า  (Rating Scale) 5 ร ะ ด บั  ข อ ง
ล ิเ คอร์ท  (Likert) โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี   

5    หมายถึง    เหมาะสม/ พึงพอใจมากท่ีสุด 
4    หมายถึง    เหมาะสม/ พึงพอใจมาก 
3    หมายถึง    เหมาะสม/ พึงพอใจปานกลาง 
2    หมายถึง    เหมาะสม/ พึงพอใจนอ้ย 
1    หมายถึง   เหมาะสม/ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 3.3 น าแบบประเมินผลการสอนและ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีสร้างข้ึน
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจนของภาษา จากนั้น
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า 
แบบประ เ มินทั้ งสองฉบับ มีค่ าดัช นีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้ งแต่ 0.80 – 1.00 แสดงว่า  
แบบประเมินดังกล่าวมีความสอดคล้องของ
ขอ้ความกบัองคป์ระกอบ  

             3.4 น าแบบประเมินทั้งสองฉบบัท่ี
ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
ไปทดลองใช ้ (Try-out) ก บัผู เ้ รี ยน ที ่ไม ่ใ ช่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบวดัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา () ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าความ
เช่ือมัน่แบบประเมินผลการสอน 0.81 และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 0.86  
      3.5 น าแบบประเมินผลการสอนไป
ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการสอน จ านวน 15 
ท่านท าการประเมิน และน าแบบประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จขอ ง ผู ้ เ รี ย น ไป ให้ ผู ้ เ รี ย น ท่ี เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายประเมินความพึงพอใจ หลงัส้ินสุด
โครงการ 
 3 . 6  น า ค ะ แ นน ที ่ไ ด ้จ า ก ก า ร
ประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยโดยก าหนด
เกณฑ์การประเมิน ด งั น้ี (กาญจนา  วฒัาย ุ. 
2548 : 166)  
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสม/พงึพอใจมากท่ีสุด   
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  เหมาะสม/ พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  เหมาะสม/ พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  เหมาะสม/ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

5.ผลการวจัิย 
5.1 ผลการพฒันาความสามารถในการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนวิทยาลยัเทคนิคระยอง
แยกออกเป็น 
         5.1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการ
สอนแบบเนน้การส่ือสาร ปรากฏผลดงัน้ี 

1) การทดสอบหาประสิทธิภาพ 
โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้การ 



ส่ือสารท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพกับ ผูเ้รียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จ านวน 30 คน ท่ีย ังไม่ เคยเรียนด้วย
แผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการส่ือสารน้ีมา
ก่อน แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน าไปใช้กบั
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ เป็นเวลา  
16 ชั่วโมง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ค่า E1 โดยน า
คะแนนท่ี ได้แบบประเมินการท างานกลุ่ม และ
แบบฝึกหัดรายหน่วยของนักเรียนทุกคนมาคิด
เป็น คะแนนเฉล่ียและร้อยละและด าเนินการการ
วิเคราะห์ค่า E2 โดยน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของ นักเรียนทุกคนมาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียและ
คิดเป็นร้อยละผลปรากฏดงัตารางท่ี3 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 
ต า ร า ง ท่ี  1 แ ส ด ง ผลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้น
การส่ือสารตามเกณฑ์ 80/80 จากการทดสอบหา
ประสิทธิภาพ (Tryout) กบัผูเ้รียนจ านวน 30 คน  
แบบฝึกหดั 
ระหว่างเรียน 

แบบทดสอบ 
หลงัเรียน 

เกณฑ์ ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย 

160 134.57 40 33.23 80/80 84.10/83.08 

จากตารางท่ี  1 พบว่าคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน E1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
134.57 ค ะ แนน  แ ล ะ ผ ล ค ะ แนน ท่ี ไ ด้ จ า ก
แบบทดสอบหลงัเรียน E2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 33.23 
คะแนน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80 

2) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเ รียน รู้ ท่ีน าไปใช้กับผู ้เ รี ยน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 
2  

ต า ร า ง ท่ี  2 แ ส ด ง ผล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้น
การส่ือสารตามเกณฑ์ 80/80 จากการน าไปใชก้บั
ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน  
แบบฝึกหดั 
ระหว่างเรียน 

แบบทดสอบ 
หลงัเรียน 

เกณฑ์ ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย 

160 136.26 40 33.77 80/80 85.16/84.43 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่คะแนนท่ีไดจ้ากการ

ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน E1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั

136.26 ค ะ แนน  แ ล ะ ผ ล ค ะ แนน ท่ี ไ ด้ จ า ก

แบบทดสอบหลงัเรียน E2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 33.77 

คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ 80/80 

สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ

ส่ือสารท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ  

5.1.2 ผลเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เ รี ยน รู้ แบบ เน้นก า ร ส่ื อส า รภ าษาอัง กฤษ 
ปรากฏผลตามตาราง 3 ดงัน้ี 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้
แบบเนน้การส่ือสารภาษาองักฤษ 

การทดสอบ 
คะแนน
เต็ม 

 

ค่าเฉล่ีย 

(X ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 (S.D.) 

t 

 

p 

ก่อนเรียน 40 13.46 1.50   

    39.58              0.00** 
หลงัเรียน 40 33.77 2.55   

 



 จากตาราง 3 แสดงวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
เรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่   แผนการจดัการเรียนรู้
แบบเน้นการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนช่วย
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการส่ือสารภาษาองักฤษให้
สูงข้ึน   

              5.1.3 ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนการ
ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารจากการสัมภาษณ์
หลงัเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการ
ส่ื อส า ร  กับ เ กณฑ์ ท่ี ก าหนดไว้ ร้ อ ย ละ  70 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4   

ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนการใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารจากการสัมภาษณ์                   
หลงัเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการ
ส่ือสาร กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 70   

รายการ 
ค่าเฉล่ีย 

( X ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 

ค่าเฉล่ียคิด
เป็นร้อยละ 

ของคะแนน
เตม็ 

คะแนนจาก
การสมัภาษณ์ 
(สอบปฏิบติั)  

 

25.17 

 

1.79 

 

83.90 

 จากตาราง  4 พบว่าคะแนนการใช้

ภาษาองักฤษในการส่ือสารจากการสัมภาษณ์หลงั

เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ

ส่ือสารสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และอยู่ในระดบัดี

มาก แสดงว่า แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน

ช่วยพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ                  

               5.2 ผลการประเมินการสอนแบบเน้น

การส่ือสาร(Communicative Language Teaching 

: CLT) และการสอนแบบทีมแบบทีมโดยใช้

แผนการจดัการเรียนรู้ การส่ือสารภาษาองักฤษท่ี

เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยเทคนิคระยอง 

พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน

การจดัการเรียนการสอน มีความคิดเห็นต่อแบบ

เ น้ น ก า ร ส่ื อ ส า ร ( Communicative Language 

Teaching : CLT) แ ล ะ ก า รสอนแบบ ที ม ใ น

ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.53, S.D. = 

0.63) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการ พบวา่ รายการท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุดสามล าดบัแรกในระดบัมากท่ีสุด 

คือ แผนการจดัการเรียนรู้สามารถพฒันานกัเรียน

ในดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการและ เจตคติ ( x  

= 4.80, S.D. = 0.45) กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา  ( x  = 4.73, 

S.D. = 0.49)   และกิจกรรมการเรียนรู้มีความ

หลากหลาย เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของ

นักเรียน  ( x  = 4.67, S.D. = 0.45)  และอันดับ

สุดทา้ยคือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้เหมาะสมกบัวยั

และพฒันาการของนกัเรียนและประเมินผลได ้  มี

ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.27, S.D. 

= 0.65) แสดงวา่ คณะกรรมการประเมินการสอน

ฯ  มีความคิดเห็นวา่การสอนแบบเนน้การส่ือสาร

( Communicative Language Teaching : (CLT) 

และการสอนแบบทีมแบบทีมโดยใช้แผนการ

จดัการเรียนรู้ การส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเหมาะสม

กบับริบทของวทิยาลยัเทคนิคระยอง 



5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน
ท่ีมีต่อการด าเนินโครงการพฒันาความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน
แบบเน้นการส่ือสาร(Communicative Language 
Teaching : CLT) และการสอนแบบทีมแก่ผูเ้รียน
วิทยาลยัเทคนิคระยองพบว่า ความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นการ
ส่ื อส า ร (Communicative Language Teaching : 
CLT) และการสอนแบบทีมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ท่ี สุด  ( x  = 4 .56, S.D. = 0.61)  เ ม่ือ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดสามล าดับแรกในระดับมากท่ีสุด คือ จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย( x  = 
4.71, S.D. = 0.52) ส่งเสริมและพฒันาทกัษะดา้น
ต่างๆ ของนกัเรียน ( x  = 4.66, S.D. = 0.48)   และ 
ความรู้ความสามารถดีในรายวิชาท่ีสอน ( x  = 
4.63, S.D. = 0.60)  และอันดับสุดท้ายคือ เปิด
โอกาสให้นักเรียนตอบค าถามระหว่างการเรียน
การสอน   เสนอความรู้และแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ( x  
= 4.43, S.D. = 0.65) แสดงว่าผู ้เ รียนมีความพึง
พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ส อน แบบ เ น้ น ก า ร ส่ื อ ส า ร
( Communicative Language Teaching : (CLT) 
และการสอนแบบทีมแบบทีมในระดบัมากท่ีสุด 
6. อภิปรายผลการวจัิย 
จากผลการศึกษาการพฒันาความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียนวิทยาลยัเทคนิค
ระยองด้วยวิธีการสอนแบบเน้นการส่ือสาร
(Communicative Language Teaching : CLT) และ
การสอนแบบทีมสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี         
             6.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการ
ส่ือสารท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.16/84.43 ซ่ึง

สู งกว่า เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ คือ  80/80 นั่น คือ
แผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้การส่ือสารท่ีสร้าง
ข้ึนส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ระหว่ า ง เ รี ยน  โดยรวม ร้อยละ  85.16 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยรวมร้อยละ 
84.43 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัและคณะครูในทีมการ
สอนกลุ่มเป้าหมาย ไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้
แบบเน้นการส่ือสาร ผ่านกระบวนการขั้นตอน
การสร้างอยา่งเป็นระบบ และมีวธีิการท่ีเหมาะสม 
โดยเร่ิมตั้งแต่การเลือกและเรียบเรียงหน่วยการ
เรียน วเิคราะห์ หลกัสูตรและหน่วยการเรียนอย่าง
ละเอียด ศึกษาคู่มือ เอกสารการจดัการเรียนรู้และ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง และได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรอง แก้ไข ตรวจสอบและประเมินจาก
ผู ้เ ช่ี ยวชาญ  ในทุกขั้ นตอนมีการตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 
มีจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ เน้ือหา 
ชดัเจน มีความ สมบูรณ์ ทนัสมยั ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการและแนวคิดการเนน้การส่ือสารท่ีเนน้การ
ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัหลกัการจดักิจกรรมแบบเน้นการส่ือสารของ 
Jack C. Richards (2006 )  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ธุวพร ตนัตระกูล (2557) ท่ีศึกษา
ผลการใชแ้บบฝึกบทสนทนาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในการพัฒนาความสามารถในการพูด
ภ าษ าอัง กฤษขอ งนั ก ศึ กษ ามหา วิ ท ย า ลั ย                  
ศรีปทุมพบว่า หลงัการทดลองนกัศึกษาสามารถ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ดีข้ึน โดยมี
ความสามารถในการพูดเพื่อการส่ือสารหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.05 



        6.2  ผลเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้
แบบเน้นการส่ือสารภาษาองักฤษ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บ
การเรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้น
การส่ือสารภาษาองักฤษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า   แผนการ
จดัการเรียนรู้แบบเน้นการส่ือสารภาษาองักฤษท่ี
สร้างข้ึนช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการส่ือสาร
ภาษาองักฤษให้สูงข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลกัษณะ
ของการจัดกิจกรรมในชั้ นเรียนได้เน้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์หลากหลายรูปแบบระหวา่งผูส้อนกบั
ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนด้วยกัน ในลกัษณะงาน
เด่ียว การจับคู่ และการท างานกลุ่มเพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนได้ฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
แนว คิ ดของ  Jack C. Richards (2 0 0 6 )  แล ะ
สอดคล้องกบัขอ้คน้พบจากงานวิจยัของ 1ชุติมา 
ส ว่ า ง ภพ  (2555) ซ่ึ ง พัฒน า ทัก ษ ะ ก า รพู ด
ภาษาองักฤษโดยใช้เกมส่ือสาร ส าหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึกษาปีท่ี 6  และใช้ แบบประเมิน
ทกัษะการพูดทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้พบว่า 
สามารถพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนให้ดียิ่งข้ึน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีคิด
เป็นร้อยละ 87.54 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นัก เ รียนหลัง เ รียนสูงกว่า ก่อนเ รียนอย่ า ง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารจากการสัมภาษณ์หลงั
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ
ส่ือสาร กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 70 พบว่า
คะแนนการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารจากการ
สัมภาษณ์หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นการส่ือสารสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และ

อยูใ่นระดบัดีมาก แสดงวา่ แผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีสร้างข้ึนช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนไดรั้บการสอน
จากคณะครูท่ีร่วมมือกนัสอนแบบทีม    สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Melissa C. Leavitt (2006)  ท่ีกล่าว
ว่าการสอนแบบทีมซ่ึงมีผูส้อนตั้งแต่สองคนข้ึน
ไปในชั้ นเรียนจะช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนตวั อยากมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียน และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน
มากข้ึน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ Minor, 
Denise E. (2011) ท่ีคน้พบว่าผูเ้รียนพอใจกับการ
เรียนโดยมีผูส้อนเป็นทีมเน่ืองจากท าให้มีโอกาส
ไดเ้รียนกบัผูส้อนท่ีมีลีลา ลกัษณะการสอนรวมถึง
ส าเนียงท่ีแตกต่างกนั ผูเ้รียนไดป้ระโยชน์ในการ
เรียนรู้จากจุดแข็งหรือความเช่ียวชาญท่ีแตกต่าง
กันของผู ้สอนแต่ละคน และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปรวี อ่อนสะอาด (2556) ซ่ึงศึกษา
เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียน
การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กบัการ
สอนปกติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ
ผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 
(TAI) สูงกวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 6.4 ผลการประเมินการสอนแบบเน้นการ
ส่ื อส า ร (Communicative Language Teaching : 
CLT) และการสอนแบบทีมแบบทีมโดยใช้
แผนการจัดการเ รียนรู้ แบบเน้นการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ พบว่า คณะกรรมการประเมินการ
จดัการเรียนการสอน มีความคิดเห็นต่อการจดัการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ เ น้ น ก า ร ส่ื อ ส า ร



(Communicative Language Teaching : CLT) และ
การสอนแบบทีมในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด
แสดงว่า คณะกรรมการประเมินการสอนฯ  มี
ความคิดเห็นว่าการสอนแบบเน้นการส่ือสาร
( Communicative Language Teaching : (CLT) 
และการสอนแบบทีมแบบทีมโดยใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้ การส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเหมาะสม
กับบ ริบทของวิทยาลัย เทคนิคระยอง  ทั้ ง น้ี
เ น่ืองจาก คณะครูในทีมการสอนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตร จดัท าแผนการสอน ส่ือการ
เ รียนรู้  ออกแบบกิจกรรม ใบงาน ตลอดจน
เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลร่วมกนั ในการ
จดัการเรียนการสอนได้แบ่งหน้าท่ีกันสอนตาม
ความถนดัและเช่ียวชาญซ่ึงสอดคลอ้งกบั Cathryn 
Lavery (2011) ท่ีกล่าวว่าการสอนแบบทีมโดย
ผูส้อนร่วมมือกนัอยา่งเป็นระบบจะเป็นประโยชน์
ทั้งแก่ผูส้อนเองในการเติมเต็มให้แก่กันในด้าน
ความรู้และประสบการณ์และเป็นประโยชน์แก่
ผูเ้รียนในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Danelle 
Buick (2016) ท่ีพบว่า ผู ้สอนจะมีความรู้ความ
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึนในหลกัสูตรท่ีสอน และจึง
ส่งผลต่อคุณภาพการสอนและการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียนท่ีตอ้งใช้
ความรู้แบบบูรณาการ และย ังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Wylie (2011) ท่ีพบวา่ความร่วมมือ
กนัของคณะครูผูส้อนมีประสิทธิภาพสูงกวา่ในแง่
ของการพฒันาวิชาชีพ เม่ือเทียบกบัการฝึกอบรม
แบบทัว่ไป  
 6.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู ้ เ รี ยน ท่ี มี ต่ อก า รด า เ นิน โครงก า รพัฒนา
ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้

วิธีการสอนแบบเน้นการส่ือสาร(Communicative 
Language Teaching : CLT) และการสอนแบบทีม
แก่ผูเ้รียนวิทยาลยัเทคนิคระยองพบว่า ผูเ้รียนพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นการ
ส่ื อส า ร (Communicative Language Teaching : 
CLT) และการสอนแบบทีมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะ การจัด
กิจกรรมการสอนแบบเน้นการส่ือสารและการ
สอนแบบทีม เน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบติัการใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 
มากกวา่การเรียนรู้ไวยากรณ์ ในบรรยากาศท่ีผ่อน
คลาย ผ่านการท ากิจกรรมเช่น การแสดงบทบาท
สมมุติหรือเกมต่าง ๆ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ชุติมา สวา่งภพ (2555) 1) ซ่ึงพฒันาทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษโดยใช้เกมส่ือสาร ส าหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6  เกมท าให้นักเรียนเรียน
ด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศไม่ตึงเครียด 
นกัเรียนส่วนมากตั้งใจร่วมกิจกรรม กระตือรือร้น
ในการเรียนภาษาองักฤษ และมีความมัน่ใจมาก 
ข้ึนในการพูดภาษาองักฤษ นอกจากน้ีการสอน
แบบทีมยงัช่วยกระตุน้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ของ
ผูเ้รียนมากข้ึนจากการท่ีผูส้อนแบ่งหน้าท่ีกันทั้ง
ในขั้นการวางแผนการสอนและในการจดักิจกก
รมในชั้นเรียน และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ตามความถนดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ V. 
Yanamandram และ G. Noble (2006) ท่ีศึกษาการ
สอนแบบทีมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
รายวิ ช า ว า รส ารและก าร ส่ื อส าร เ บ้ื อ งต้น 
มหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์ พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่
พึงพอใจกับการสอนแบบทีม เน่ืองจากช่วยให้
ผูเ้รียนมีความสนใจต่อบทเรียนมากข้ึนและผูส้อน



ได้ใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคลในการสอน
เฉพาะเร่ือง และพฒันาการสอนดว้ยวธีิการใหม่ ๆ        
7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน
การสอนแบบทีม คือ ตารางเวลาการท างานท่ี
ตรงกนั หรือภาระงานนอกเหนือจากงานสอนท่ี
อาจท าให้ความร่วมมือในทีมไม่ เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ การจะน าการสอนแบบทีม
ไปปฏิบัติ จึงควรมีการวางแผนตั้ งแต่การจัด
ตารางสอนของคณะผูส้อน การท าความเข้าใจ
ร่วมกันของคณะผู ้สอนในทีมเดียวกัน ความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินการเม่ือผู ้สอนคนใดไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามก าหนด เช่นการจัด
สอนแทน เป็นต้น ซ่ึงการจดัการเรียนการสอน
แบบทีมย ังสามารถใช้เ ป็นแนวทางส าหรับ
สถานศึกษาในการสร้างบรรยากาศการเรียน การ
สอนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบการปฏิบัติงานกลุ่ม 
นอกเหนือจากบทเรียนและ เน้ือหาทางวิชาการ 
เพื่อกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียนและน ามาซ่ึง
ผลสัมฤท ธ์ิ ในการ เ รียน รู้  อา ทิ เ ช่น  การจัด
สภาพแวดลอ้ม ภายในห้องเรียนแบบนัง่รวมกลุ่ม 
จดัสรรเวลาในแต่ละคาบเรียนเพื่อเปิดโอกาสใน
นักศึกษาได้แลกเปล่ียน ติดตามความก้าวหน้า 
ของงานแต่ละกลุ่ม การจดั กิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
เพื่อให้ นักศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
ทกัษะและการเรียนรู้เป็นทีม มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู ้เ รียน และพัฒนาทักษะ การ
ท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่โลกการท างานในอนาคต 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 

        ควรมีการศึกษาผลจากการสอนแบบทีมเพื่อ

น ารูปแบบท่ีประสบผลส าเร็จมาใช้เป็นรูปแบบ

ในการพัฒนาก ารบ ริหารจัดก า รชั้ น เ รี ยน

ภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบของ Mini English 

Program (MEP) โดยใช้กระบวนการในการสอน

แบบทีม(Team Teaching) โดยทีมหรือคณะผูส้อน

ประกอบด้วยครูผูส้อนจากหลายหลายสาขาวิชา 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูเ้รียน และเป็นการพฒันาครูผูส้อนอีก

ทางหน่ึงดว้ยจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

8. เอกสารอ้างองิ  
กาญจนา  วฒัาย.ุ  (2548).  การวจัิยเพ่ือพฒันา
คุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ธนพรการพิมพ.์ 
 

ชุติมา สวา่งภพ (2555) การพฒันาทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษโดยใช้เกมส่ือสารส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่6. สืบคน้จาก https://www.tci-
thaijo.org/index.php/bruj/article/download/9710
9/75621[10 เมษายน 2560] 

ธุวพร ตนัตระกูล (2557) การพฒันาทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั โดยใช้บทฝึกการ
สนทนาภาษาองักฤษ. สืบคน้จาก
https://www.spu.ac.th/tlc/files/2014/05/Tuwapor
n-Tantrakul_55.pdf [10 เมษายน 2560] 
 

ปรว ีอ่อนสะอาด. (2556). การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เร่ืองการวดัของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนการ
สอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กบัการสอน



ตามปกติ. การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
มธัยมศึกษา. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
   
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). 
รายงานการประชุมทางวชิาการ คร้ังที ่1 ประจ าปี 
2557. สืบคน้จาก 
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookVie
w/1351 [15 เมษายน 2560]  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
(ม มป .) . คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ น ว ใ ห ม่ . สื บ ค้ น จ า ก 
english.obec.go.th/english/2013/index.php/th/20
12-08-08-10-26-5/74-cefr [15 เมษายน 2560] 
 

ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  (2543).  เทคนิค 
การวดัผลการเรียนรู้.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
สุวริิยสาส์น. 
Cathryn Lavery (2011) Team-Teaching the 
Management and Supervision of Special 
Offenders: An Alternative Approach to 
College Instruction of Controversial Issues in 
Our Correctional System. Available:  
https://www.acjs-mws.org/uploads/ 
2/7/7/3/27735317/mws_speaks_vol_1_issue_1.p
df. [25 April 2017] 
 
Danelle Buick (2016) Interdisciplinary Team 
Teaching to Support Twenty-First Century 
Learning Skills.  Journal of Initial Teacher 
Inquiry (2016). Volume 2. Available: 

http://hdl.handle.net/10092/1283. [25 April 
2017] 
 
Kemmis, S., & McTaggart, R. (2000). 
Participatory action research. In N. K. Denzin, 
& Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative 
Research (pp. 567-605). Thousand Oaks, CA: 
Sage.  
 
Melissa C. Leavitt (2006). Team Teaching: 
Benefits and Challenges. Available:  
https://web.stanford.edu/dept/CTL/Newsletter/te
amteaching.pdf [25 April 2017] 
 
Minor, Denise E. (2011) Team Teaching 
Beginning Spanish at a University: A 
Democratic Model. L2 Journal, Volume 3 
(2011), pp. 50-62. Available:  
http://repositories.cdlib.org/uccllt/l2/vol3/iss1/art
3 [25 April 2017] 
      
Richards, C., Jack. (2006). Communicative  
Language Teaching Today. Cambridge:  
Cambridge University Press. 
 
Wylie, C. (2011). Opportunities for teacher 
collaborative practices in a self-managed 
school system: The New Zealand experience. 
Available: 
http://www.nzcer.org.nz/system/files/opportuniti
es-for-teachercollaborative-practices.pdf [25 
April 2017] 

http://www.nzcer.org.nz/system/files/opportunities-for-teachercollaborative-practices.pdf
http://www.nzcer.org.nz/system/files/opportunities-for-teachercollaborative-practices.pdf


 
 
Yanamandram, V. and Noble, G.,. (2006). 
Student Experiences and Perceptions of 
Team-Teaching in a Large Undergraduate 
Class. Journal of University Teaching & 
Learning Practice, 3(1), 2006. Available: 
http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol3/iss1/6. [25 April 
2017] 
York-Barr, J., Ghere, G., & Sommerness, J. 
(2007). Collaborative teaching to increase ELL 
student learning: A three-Year urban elementary 
case study. Journal of Education for Students 
Placed at Risk, 12(3), p. 317. 


