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บทคัดย'อ  

ภาษาอังกฤษเปGนภาษาสากลของโลก (International Language) ที่องค>การสหประชาชาติกำหนด และยังเปGน

ภาษาสากลที่มีผูLใชLทั่วโลกเปGนจำนวนมากที่สุด ภาษาอังกฤษไดLถูกใชLเปGนเครื่องมือในการติดตRอสื่อสารของคนทั่วโลก 

ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและจำเปGนที่ผูLคนทั่วโลกควรเรียนรูLและพัฒนาตนเองเพื่อใหLพรLอมรับตRอสถานการณ>

ปUจจุบัน โดยเฉพาะอยRางยิ่งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเปGนผูLที ่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค>เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการใชLภาษาอังกฤษในแงRมุมของการจัดการเรียน

การสอนโดยเฉพาะในรูปแบบการจัดการเรียนรูLแบบรRวมมือกัน (Cooperative learning model) เพื่อสRงเสริมใหLผูLเรียนมี

ความสนใจที่จะเรียนรูLและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอันจะสRงใหLเกิดผลสัมฤทธิ์ในการใชLภาษาอังกฤษของผูLเรียน 

 

คำสำคัญ:  การเรียนรูLแบบรRวมมือกัน,  ทักษะการใชLภาษาอังกฤษ 

 
Abstract 
 

English is the international language of the world as determined by the United Nations and  English 
is also the most spoken language in the world.  English is used as a tool for connecting between of people 
every parts of the world. Therefore, English is important and essential for people, that should learn and 
develop themselves to be ready for the current situation. Especially youth, students, who will be the role in 
driving the country in the future. The purpose of this academic paper to mention about the guidelines for the 
developing English language skills in terms of teaching and learning, especially focusing on the cooperative 
learning model to encourage students should be interested in the learning and developing of English language 
skills to enhance the learning outcome of English of the students. 
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บทนำ 

ในโลกปUจจุบันผูLคนทั่วโลกสามารถติดตRอสื่อสารกันไดLอยRางงRายดายผRานชRองทางตRาง ๆ ทั้งการเดินทางโดย

ยานพาหนะเล็กใหญRที่สามารถไปถึงกันไดLอยRางสะดวกรวดเร็ว หรือการใชLอุปกรณ>สื่อสารไรLสาย เชRน คอมพิวเตอร> 

โทรศัพท>มือถือ แตRสิ่งสำคัญที่ทำใหLผูLคนในทุกมุมโลกสามารถสื่อสารกันไดLอยRางเขLาใจ คือ ภาษา และภาษาที่มีการใชLมาก

ในการติดตRอสื่อสาร หนึ่งในนั้นคือ ภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต>ของเอทโนล็อก (Ethnologue, 2020) เว็บไซต>ที่ใหLขLอมูล

สถิติเกี่ยวกับภาษาที่มีการใชLในแตRละป_ รายงานวRาภาษาอังกฤษเปGนภาษาที่มีผูLใชLมากที่สุดในโลก รองลงมาคือภาษาจีน 

ภาษาฮินดู และภาษาสเปน ตามลำดับ และถึงแมLวRาภาษาอังกฤษเปGนภาษาที่มีความสำคัญและใชLกันอยRางแพรRหลาย แตR

ผลสำรวจของสถาบันจัดอันดับทักษะการใชLภาษาอังกฤษ Education First หรือ EF ในป_ 2020 พบวRาทักษะการใชL
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ภาษาอังกฤษของคนไทยอยูRในอันดับที่ 89 จากผลสำรวจใน 100 ประเทศ มีคะแนนทักษะการใชLภาษาอังกฤษอยูRที่ 419

จาก 700 คะแนนเต็ม ซึ่งอยูRในระดับต่ำมาก (Very low Proficiency) และอยูRในอันดับที่ 7 จาก 8 ประเทศในแถบ

อาเซียน อยูRในอันดับรองจากสิงคโปร> ฟiลิปปiนส> มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา ตามลำดับ โดยมีประเทศ

พมRาอยูRในอันดับที่ 8 (Education First, 2021) ดังนั้นจึงเปGนความจำเปGนที่คนไทยควรเรียนรูLและพัฒนาทักษะการใชL

ภาษาอังกฤษเพื่อใหLเทRาทันและเขLาถึงขLอมูลการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกไดL โดยเฉพาะอยRางยิ่งการพัฒนา

ทักษะการใชLภาษาอังกฤษใหLกับเยาวชนที่กำลังจะไปเปGนอนาคตใหLประเทศตRอไป 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 : ระดับคะแนนทักษะการใชLภาษาอังกฤษของประเทศในกลุRมประเทศในทวีปเอเชียป_ 2020 

                  ที่มา: https://www.ef.co.th/epi/downloads/ 

 

ทักษะการใช<ภาษาอังกฤษในยุค Disruption 

ในยุคที่เรียกวRา Disruption ซึ่งเปGนยุคแหRงการพัฒนาสิ่งใหมR และมองหาโอกาสใหมRๆ โดยมีดิจิทัล (Digital) 

เขLามามีสRวนเกี่ยวขLองเปGนอยRางมาก เปGนยุคที่เรียกไดLวRาเปGนยุคไรLพรมแดน ผูLคนไมRวRาจะอยูRพื้นที่ใด มุมใดของโลกสามารถ

ที่จะติดตRอสื่อสารกันไดL และสิ่งที่หนึ่งที่เปGนสื่อกลางในการติตตRอระหวRางกัน นอกเหนือไปจากเทคโนโลยี หรือ อุปกรณ>

สื่อสาร เชRน โทรศัพท> คอมพิวเตอร> นั้นก็คือ ภาษา โดยเฉพาะอยRางยิ่งภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงเปGนความจำเปGนที่คนไทย

จะตLองปรับตัวและพัฒนาทักษะการใชLภาษาอังกฤษ เพื ่อติดตามขLอมูลขRาวสารและสรLางโอกาสใหLกับตัวเองในยุค 
Disruption  

ทักษะการใชLภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใชL ไดLแกR การพูด การอRาน การเขียน 

และการฟUง ซึ่งแบRงความสามารถของทักษะเปGน 5 ระดับ ไดLแกR ระดับที่ 1 บุคคลสามารถใชLภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อ
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สื่อสารเขLาใจไดLในเบื้องตLน ระดับที่ 2 บุคคลสามารถทำความเขLาใจสาระสำคัญของเนื้อหาตRาง ๆ ไดL ระดับที่ 3 บุคคล 

สามารถใชLภาษาอังกฤษเพื่อติดตRอสัมพันธ>ไดLอยRางถูกหลักไวยากรณ> ระดับที่ 4 บุคคลสามารถเขLาใจสำนวนในรูปแบบ 

ตRาง ๆ ประยุกต>ใชLไดLอยRางถูกตLองและเหมาะสม และระดับที่ 5 บุคคลมีความเชี่ยวชาญในการใชLภาษาอังกฤษอยRางลึกซึ้ง

ใน เชิงเนื้อหาใกลLเคียงกับเจLาของภาษา สามารถประยุกต>โวหารทุกรูปแบบไดLอยRางคลRองแคลRว ถูกตLองและสละสลวย 

ตลอดจนเชี่ยวชาญศัพท>เฉพาะทางในสาขาวิชาของตนอยRางลึกซึ้ง ดLวยเหตุนี้การสอนภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษาใน

ยุคปUจจุบัน จึงควรมีเป}าหมายใหLผูLเรียนสามารถมีทักษะการใชLภาษาอังกฤษเพื่อติดตRอสื่อสารไดLอยRางถูกตLองเหมาะสม 

(ณภัทร วุฒิวงศา, 2557)  

ปAญหาในการพัฒนาทักษะการใช<ภาษาอังกฤษของผู<เรียนในประเทศไทย 

 จากผลการจัดอันดับทักษะการใชLภาษาอังกฤษของสถาบันจัดอันดับทักษะการใชLภาษาอังกฤษ Education First 

(EF) โดยการใชLแบบทดสอบที่กำหนดโดย Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

ในป_ 2020 รายงานวRา คนไทยมีคะแนนทักษะการใชLภาษาอังกฤษอยูRที่ 419 จาก 700 คะแนนเต็ม ซึ่งอยูRในระดับต่ำมาก 

(Very Low Proficiency) จากการแบRงเปGน 5 ระดับ คือ Very high, High, Moderate, Low และ Very low ตามลำดับ 

และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National educational Test หรือ O-NET) ปรากฏ

วRา คะแนนทักษะการใชLภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 6 ทั่วประเทศ ในป_การศึกษา 2560 มีคะแนน

เฉลี่ย 28.31 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหRงชาติ (องค>การมหาชน), 2560) ซึ่งถือวRาอยูR

ในอยูRในเกณฑ>ต่ำ แสดงใหLเห็นวRาประเทศไทยควรตLองมีการพัฒนาทักษะการใชLภาษาอังกฤษใหLกับนักเรียนไทยอยRาง

เรRงดRวนเพื่อสรLางความเขLมแข็งดLานภาษาใหLพรLอมรับกับสังคมโลกที่มีการใชLภาษาอังกฤษในการติดตRอสื่อสารระหวRางกัน 

ณัฏฐ>นรี ฤทธิรัตน> และ ธญัภา ชิระมณี (2557) กลRาววRา “ประเทศไทยไดLตระหนักถึงความสำคัญของการใชL

ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดLจากการจัดการศึกษาของชาติไดLกำหนดใหLมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง

ดLานการฟUง การพูด การอRาน และ การเขียน โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดLกำหนดใหLมีตั้งแตR

ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แตRอยRางไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็มีปUญหามาโดยตลอดสRงผลใหL

นักเรียนไมRสามารถใชLภาษาอังกฤษไดLอยRางถูกตLอง จนกระทั่งเขLาสูRการเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ยังคงเกิดปUญหาเนื่องจาก

ความสามารถในการใชLภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูRในเกณฑ>ต่ำกวRามาตรฐาน” (หนLา 2840) ซึ่งสอดคลLองกับผล

การศึกษาของณัฐญา (2561) ที่ไดLศึกษาปUญหาและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานไทย : 

กรณีศึกษาบริษัท บิซิเนส ออนไลน> จากัด (มหาชน) พบวRาปUญหาพนักงานทุกคนมีปUญหาการพูดภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เกิด

จากการไมRไดLใชLภาษาอังกฤษในการพูดในชีวิตประจำวัน การไมRมีความมั่นใจในการใชLภาษาอังกฤษ การไมRรูLศัพท> การไมRรูL

ไวยากรณ> ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานอยูRในระดับเริ่มตLน คือ ไมRสามารถสื่อสารเปGนเรื่องราว พูดไดL

เปGนคำใชLภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารไดLเฉพาะคำศัพท>ที่คุLนเคยเทRานั้น 

การจัดการเรียนรู<แบบร'วมมือกัน (Cooperative  Learning) 

เจคอป (Jacob, 2004) ไดLใหLความหมายของการเรียนรูLแบบรRวมมือกัน คือ การใชLการเรียนการสอนแบบกลุRม

ยRอยเพื่อใหLนักเรียนทำงานรRวมกันเพื่อเพิ่มการเรียนรูLของตนเอง 
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Alice F.Artzt and C.M. Newman ไดLใหLความหมายของการเรียนรูLแบบรRวมมือกัน ซึ่งสรุปไดLวRา เปGนการ

เรียนรูLที่ผูLเรียนเรียนรRวมกัน เปGนกลุRมเล็ก ๆ เพื่อเรียนรูL การแกLปUญหารRวมกัน เพื่อใหLกลุRมประสบผลสำเร็จหรือบรรลุ

เป}าหมายรRวมกัน โดยสมาชิกในกลุRมเปGนสRวนหนึ่งที่จะทำใหLกลุRมประสบผลสำเร็จหรือลLมเหลว การที่สมาชิกจะบรรลุ

เป}าหมายรRวมกันนั้น ทุกคนตLองปรึกษาหารือกันและกัน ชRวยเหลือกันใหLเกิดการเรียนรูLในการแกLปUญหา ครูมีบทบาทเปGนผูL

คอยใหLความชRวยเหลือ จัดหา และชี้แนะแหลRงคLนควLาขLอมูล ซึ ่งผู LเรียนเปGนผูLคLนควLาเอง ซึ ่งตัวผู LเรียนจะเปGนผูLที ่มี

ความสำคัญในการที่จะทำใหLเพื่อนในกลุRมเขLาใจในเนื้อหาที่เรียน (F.Artzt and C.M. Newman, 1999 อLางฉัตรชนก, 

2554) 

 Slavin, Robert E. ไดLกลRาวไวLวRา การเรียนรูLแบบรRวมมือกัน เปGนการเรียนที่ผู Lเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรูL 

ความคิดกัน โดยผูLเรียนจะมีการโตLตอบกันภายในกลุRม รRวมมือกันทำงานเพื่อนำไปสูRเป}าหมายและความสำเร็จรRวมกันของ

กลุRม (Robert E., 1995 อLางตาม ฉัตรชนก, 2554) 

 สุวิทย> มูลคํา และอรทยั มลูคาํ (2545) กลRาววRา การเรียนรูLแบบรRวมมือกัน เปGนกระบวนการเรียนรูLที่จัดใหLผูLเรียน

ไดLรRวมมือและชRวยเหลือกันในการเรียนรูLโดยแบRงกลุRมผูLเรียนที่มีความสามารถตRางกันออกเปGนกลุRมเล็ก ๆ ซึ่งเปGนลักษณะ

การรวมกลุRมอยRางมีโครงสรLางที่ชัดเจนมี การทำงานรRวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชRวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน มีความรับผิดชอบรRวมกันทั้งในสRวนของตนและสRวนรวม เพื่อใหLตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุRมประสบ

ความสำเร็จตามเป}าหมายที่กำหนดไวL (สุวิทย> และอรทัย, 2545 อLางตาม ฉัตรชนก, 2554) 

พิมพันธ> เดชะคุปต> (2544) กลRาววRา การจัดการเรียนรูLแบบรRวมมือกัน นับวRาเปGนการจัดการเรียนการสอนที่เนLน

ผูLเรียนเปGนสำคัญ โดยใชLกระบวนการกลุRมใหLผูLเรียนไดLมีโอกาสทำงานรRวมกันเพื่อผลประโยชน>และเกิดความสำเร็จรRวมกัน

ของกลุRม ซึ่งการเรียนแบบรRวมมือมิใชRเปGนเพียงจัดใหLผูLเรียนทำงานเปGนกลุRม เชRน ทำรายงาน ทำกิจกรรมประดิษฐ>หรือสรLาง

ชิ้นงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแลLว ผูLสอนทำหนLาที่สรุปความรูLดLวยตนเองเทRานั้น แตRผูLสอนจะตLองพยายาม

ใชLกลยุทธ>วิธีใหLผูLเรียนไดLใชLกระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทำกิจกรรมตRาง ๆ จัดระบบความรูLสรุปเปGนองค>ความรูL

ดLวยตนเองเปGนหลักการสำคัญ 

ดังนั้นบทความนี้จึงตLองการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะการใชLภาษาอังกฤษของผLูเรียนโดยใชLมุRงเนLนการ

ใชLการเรียนรูLแบบรRวมมือกันเพื่อใหLผูLสอนสามารถนำไปใชLเปGนทฤษฎีสูRการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนไดLอยRางเปGนรูปธรรม เพื่อ

สRงเสริมใหLผูLเรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญ คือ 1) การใชLกลยุทธ>การสรLาง

แรงจูงใจในการเรียนภาษาตRางประเทศ โดยอLางอิงจากบทความวิชาการของภัทร (2557) 2) การใชLการเรียนรูLแบบรRวมมือ

กันดLวยวิธีการสอนแบบทีม คูR เดี่ยว โดยอLางอิงผลการวิจัยของธีรศักดิ์ และ พชรนันท> (2559) และ 3) แนวทางการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษดLวยวิธีการเรียนรูLแบบรRวมมือกัน ดังรายละเอียดตRอไปนี ้

1) การใช<กลยุทธQการสร<างแรงจูงใจในการเรียนภาษาต'างประเทศ 

ณภัทร (2557) เสนอกลยุทธ>การสรLางแรงจูงใจในการเรียนภาษาตRางประเทศตามแนวคิดของ Dörnyei ดังนี้ 

รูปแบบแรงจูงใจ ในการเรียนภาษาตRางประเทศที่มีประสิทธิภาพ มี 3 ระดับ คือ ระดับภาษา ระดับผูLเรียน และ

ระดับสถานการณ>ในการเรียน  
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1. ระดับภาษา (Language Level) หมายถึง ทัศนคติของผูLเรียนที่มีตRอวัฒนธรรมของเจLาของภาษา และ

ความสำเร็จของตนในอนาคตในการใชLภาษานั้น กลRาวคือ ผูLเรียนตLองการเรียนเพื่อสื่อสารกับชาวตRางชาติ เพื่อความสำเร็จ

ในอาชีพของตนในอนาคต 

2. ระดับผูLเรียน (Learner Level) หมายถึง ความสำเร็จและความมั่นใจในตัวเองของผูLเรียน อาทิ การรับรูL

ความสามารถในการใชLภาษาที ่สองของตนเอง (Perceived L2 Competence) ความเชื ่อในศักยภาพของตน (Self-

Efficacy) คุณลักษณะที ่เปGนสาเหตุของความสำเร็จหรือลLมเหลวจากประสบการณ>ที ่ผ Rานมาของผู Lเร ียน (Causal 

Attributions) และความวิตกกังวลในการใชLภาษา (Language use Anxiety) สิ่งเหลRานี้ลLวนมีอิทธิพลตRอสภาวะ ทาง

อารมณ>ของผLูเรียนไดLทั้งสิ้น ซึ่งมีการวิจัยใหLผลสอดคลLองกับแนวคิดนี้ เชRน การศึกษาของณัฏฐ>นรี และ ธญัภา (2557) 

พบวRาปUญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ คือ นักศึกษามีความกังวลและความกลัวเมื่อตLองพูด

ภาษาอังกฤษ มีปUญหาดLานคำศัพท> ขาดการฝ�กฝนกับอาจารย> และตLองนึกเปGนภาษาไทยกRอนเสมอเมื ่อตLองพูด

ภาษาอังกฤษ 

3. ระดับสถานการณ>ในการเรียน (Learning Situation Level) หมายถึง สถานการณ>ที่เกี่ยวกับการเรียน

การ สอนในหLองเรียน แบRงเปGน 3 องค>ประกอบ ไดLแกR 

3.1 องค>ประกอบแรงจูงใจดLานเนื้อหารายวิชา (Course-Specific Motivational Component) เปGน

การจัดการหลักสูตรและเนื้อหาวิชาใหLนRาสนใจ มีความเหมาะสมและสนองความตLองการของ

ผูLเรียน เชRน เนื้อหาไมRงRายหรือยากเกินไป แตRเหมาะกับพื้นความรLูของนักศึกษา และควรมีความ

ทLาทายพอสมควร  

3.2 องค>ประกอบแรงจูงใจดLานครูผูLสอน (Teacher-Specific Motivational Components) 

เกี่ยวขLองกับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของครูผูLสอน เชRน วิธีการสอน การมอบหมายงาน การ

สรLางบรรยากาศในหLองเรียน การใหLขLอมูลยLอนกลับของผูLสอน  

3.3 องค>ประกอบแรงจูงใจดLานกลุRมผูLเรียน (Group-Specific Motivational Components) เปGน

การสRงเสริมใหL ผูLเรียนมีเป}าหมายในการเรียนอยRางชัดเจน ทำงานเปGนกลุRม โดยมีการใหLคำชมเชย 

มีผลการวิจัยพบวRา การจัดการเรียนการสอน แบบรRวมมือทำใหLผูLเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูL

กับเพื่อน และมีความรับผิดชอบรRวมกัน ทำใหLผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ณภัทร วุฒิวงศา (2557) เสนอกลยุทธ>การเรียนรู LภาษาตRางประเทศตามแนวคิดของ Oxford (1990) โดย

แบRงเปGน 2 ลักษณะ คือ กลยุทธ>ทางตรง (Direct Strategies) และกลยุทธ>ทางอLอม (Indirect Strategies) ดังรายละเอียด

ตRอไปนี ้

1. กลยุทธ>ทางตรง (Direct Strategies) หมายถึง การใหLนักศึกษาใชLกระบวนการคิดโดยตรงที่เกี่ยวกับภาษา ซึ่ง

ประกอบดLวย 3 กลยุทธ>ยRอย ไดLแกR  

1.1 กลยุทธ>ดLานความจำ (Memory Strategies) เปGนการเรียนภาษาที่ชRวยผLูเรียนจำขLอความหรือ

คำศัพท>ใหมR ดLวยวิธีการจัดประเภท การใชLภาพ การออกเสียงซำ้ๆ การทบทวน การใชLสัญลักษณ> หรือ

การวาดแผนภูมิ เปGนตLน 

1.2 กลยุทธ>ดLานการรูLคิด (Cognitive Strategies) เปGนการฝ�กฝน การวิเคราะห>โครงสรLางของคำและ

ประโยค วิธีการรับและสRงขLอมูล การจับใจความสำคัญ และการสรุปความทำใหLผูLเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูLที่มีอยูRกับความรูLใหมRเพือ่ใหLผูLเรียนเขLาใจสิ่งที่เรียนไดLดีขึ้น 
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1.3 กลยุทธ>ดLานการทดแทน (Compensation Strategies) เปGนวิธีการเดาอยRางมีหลักการ เชRน การ

เลือกใชL คำศัพท>ทีม่ีความหมายใกลLเคียงกับคำศพัท>ใหมRทีผ่Lูเรียน  

2. กลยุทธ>ทางอLอม (Indirect Strategies) หมายถึง กระบวนการที่ชRวยสRงเสริมการเรียนรูLภาษาทางอLอม 

ประกอบดLวยกลยุทธ>ยRอย 3 ประการ คือ  

2.1 กลยุทธ>ดLานอภิปUญญา (Metacognitive Strategies) เปGนวิธีการเรียนเพื่อชRวยใหLผูLเรียนเขLาใจใน 

กระบวนการคิดและการเรียนรูLดLวยตนเอง เชRน การตั้งใจเรียน การรูLจักจัดการและวางแผนการเรียน 

และการประเมินการเรียนรLูดLวยตนเอง  

2.2 กลยุทธ>ดLานอารมณ>ความรูLสึก (Affective Strategies) เปGนวิธีที่ชRวยพัฒนาความมั่นใจในตัวผูLเรียน 

ซึ่งเปGนกลยุทธ>การเรียนภาษาที่รวมถึงทัศนคติ แรงจูงใจ และคRานิยมที่มีอิทธิพลตRอการเรียนภาษา  

2.3 กลยุทธ>ดLานสังคม (Social Strategies) เปGน การสRงเสริมวิธีการเรียนโดยการถามคำถาม และการ

เรียนรูLการทำงานรRวมกับผLูอืน่ 

จากกลยุทธ>ในการเรียนรูLภาษาตRางประเทศของผูLเรียน สามารถสรุปเปGนรูปแบบดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 กลยุทธ>และรูปแบบการเรียนรูLภาษาตRางประเทศของผูLเรียน 

กลยุทธQ รูปแบบการเรียนรู< 

กลยุทธQทางตรง  

• กลยุทธ>ดLานความจำ  การจัดประเภท การใชLภาพ การออกเสียงซ้ำๆ การใชLสัญลักษณ> 

• กลยุทธ>ดLานการรูLคิด  การวิเคราะห>โครงสรLางของคำและประโยค การจับใจความสำคัญ การสรุปความ 

• กลยุทธ>ดLานการทดแทน  การเลือกใชLคำศัพท>ที่มีความหมายใกลLเคียงกับคำศัพท>ที่ผูLเรียนยังไมRรูLความหมาย 

กลยุทธQทางอ<อม  

• กลยุทธ>ดLานอภิปUญญา  การตั้งใจเรียน การรูLจักจัดการและวางแผนการเรียน 

• กลยุทธ>ดLานอารมณ> 

ความรูLสึก  

การสรLางทัศนคติ แรงจูงใจ และคRานิยมตRอการเรียน 

• กลยุทธ>ดLานสังคม   การถามคำถาม การทำงานรRวมกับผูLอื่น 

ที่มา : ดัดแปลงจากณภัทร วุฒิวงศา(2557) 

2) การใช<การเรียนรู<แบบร'วมมือกันด<วยวิธีการสอนแบบทีม คู' เดี่ยว (Team-Pair-Solo) 

มหาวิทยาลัยหญิง Shreemati Nathibai Damodar Thackersey ประเทศอินเดีย ไดLใหLความหมายของการสอน

แบบ ทีม-คูR-เดี่ยว วRาเปGนกลยุทธ>การเรียนรูLแบบมีสRวนรRวม ซึ่งผูLเรียนจะถูกจัดกลุRมเปGนทีมเพื่อทำงานหรือปUญหาใหLเสร็จ 

อันดับแรก คือ แกLปUญหาเปGนทีม จากนั้น แยกเปGนคูR และสุดทLาย คือ แกLปUญหาทีละคน กลยุทธ>ทีม-คูR-เดี่ยว มีวัตถุประสงค>
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เพื่อชRวยใหLนักเรียนเรียนรูLทักษะการแกLปUญหา ในกลยุทธ>นี้นักเรียนเรียนรูLที่จะทำงานเปGนกลุRมและเปGนรายบุคคล ขLอดีของ

กลยุทธ>ทีม-คูR-เดี่ยว คือ ทำใหLชั้นเรียนมีการโตLตอบ (interactive) ผูLเรียนมีสRวนรRวมอยRางแข็งขันในกระบวนการเรียนการ

สอน ชRวยในการพัฒนาทักษะทางสังคมเมื่อผูLเรียนมีการสื่อสารชRวยเหลือและเรียนรูLจากกันและกันและผูLเรียนไดLเรียนรูLที่

จะคิดจากมุมมองที่แตกตRางฟUงมุมมองของผูLอื่นและแสดงความคิดเห็นอยRางมั่นใจ (SNDT, 2020) 

 ธีระศักดิ์ สินชัย และ พชรนันฺท> สายัญห>เกณะ (2559) ไดLอธิบายวRา การเรียนรูLแบบรRวมมือกันที่ใชLวิธีการสอน

แบบทีม คูR เดี่ยว เปGนวิธีการที่เนLนใหLผูLเรียนแกLปUญหาและทำงานรRวมกันเปGนกลุRม แบRงออกเปGน 3 ขั้นตอน ไดLแกR ในขั้นทีม 

มีสมาชิก 4-6 คน ตRอจากนั้นในขั้นคูRเปGนขั ้นที ่แยกออกจากขั้นทีม โดยการจับคูR แลLวทำการแกLปUญหาเพื่อใหLบรรลุ

วัตถุประสงค>ไปดLวยกัน ขั้นสุดทLาย คือ ขั้นเดี่ยว หรือ รายบุคคล เปGนขั้นที่ผูLเรียนเรียนรูLดLวยตนเอง  

 คาเกน (Kagan, 1997) กลRาววRาวิธีการสอนแบบทีม คูR เดี่ยว ชRวยใหLผูLเรียนเรียนรูLทักษะการแกLปUญหา มีทักษะ

ทางสังคม มีปฏิสัมพันธ> ชRวยเหลือซึ่งกันและกัน และกระตุLนหรือเรLาความสนใจผRายนกระบวนการทำงานกลุRม ทำงานเปGน

คูR และทำงานเปGนรายบุคคล ดังนั้นวิธีการสอนแบบ ทีม คูR เดี่ยว เปGนวิธีการที่มีประโยชน>ในการพัฒนาผูLเรียน คือ ชRวย

พัฒนาทักษะทางสังคม รวบรวมองค>ความรูLของผูLเรียน และสรLางผูLเรียนแตRละคนใหLมีความรับผิดชอบตRอการทำงาน อีกทั้ง

ชRวยใหLผูLเรียนไดLฝ�กพูดภาษาอังกฤษผRานกระบวนการเปGนกลุRม เปGนคูRและเดี่ยวดLวยความสามารถของผูLเรียนแตRละคน ทำใหL

เกิดทักษะและเขLาใจในบริบทของกระบวนการทำงานกลุRมรRวมกัน (Kagan, 1997, อLางตาม ธีระศักดิ์ และ พชรนันฺท>, 

2559) 

3) แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด<วยวิธีการเรียนรู<แบบร'วมมือกัน 
ServetÇelik, KübraAytın and EsraBayram (2012) ศึกษาความคิดเห็นของครูสอนภาษาอังกฤษชาวตุรกีใน

หลักสูตร English as a Foreign Language (EFL) ตRอการใชLการเรียนรูLแบบรRวมมือกันในหLองเรียนภาษาตRางประเทศ 

พบวRาครูผูLสอนเชื่อวRาการเรียนรูLแบบรRวมมือกันมีประโยชน>ตRอการสอน สามารถสรLางความมั่นใจและการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นใหLกับผูLเรียนมากขึ้น แตRก็ยังมีขLอเสียปรียบบางประการ เชRน ผูLสอนไมRสามารถควบคุมใหLมีการพูดภาษาอังกฤษไดL

ตลอดระยะเวลาในหLองเรียน ผูLเรียนจะพูดภาษาอังกฤษเฉพาะในชRวงที่ผูLสอนอยูRใกลLเทRานั้น และทัศนคติของผูLเรียนชาว

ตุรกีมีผลตRอการประยุกต>ใชLการเรียนรูLแบบรRวมมือกัน  

ขLอดีของการเรียนรูLแบบรRวมมือตRอการพัฒนาภาษาอังกกษ จากความเห็นของ Gillies (2007) โดยกลRาววRา การ

ฝ�กการพูด (speaking) เปGนกลุRมจะชRวยใหLนักเรียนสำรวจโครงสรLางตRาง ๆ ของภาษา สามารถพัฒนารูปแบบความคิดใหมR 

Crandall (1999) ชี้ใหLเห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนรูLภาษาแบบมีสRวนรRวมในการลดความวิตกกังวลของผูLเรียน และ

สามารถเสริมสรLางทัศนคติเชิงบวกที่มีตRอการเรียนรูLภาษาและการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง Candy (1991) มี

ความเห็นวRา บรรยากาศการเรียนรูLที่ยืดหยุRนสรLางขึ้นจากความรRวมมือกันไมRใชRจากการแขRงขัน ทั้งนี้ขLอเสียของการเรียนรูL

แบบรRวมมือกันถูกกลRาวถึงโดย Thornton (1999) ซึ่งใหLความเห็นวRานักเรียนทุกคนอาจไมRไดLมีสRวนรRวมอยRางเทRาเทียมกัน

ในกิจกรรมการทำงานรRวมกัน Pica (1994) ชี ้ใหLเห็นวRานักเรียนมีโอกาสนLอยที ่จะใหLความสนใจกับโครงสรLางของ

ภาษาตRางประเทศ หากผูLเรียนรูLสึกวRาครูไมRไดLมีสRวนเกี่ยวขLองการการสอน และจะกลับไปใชLภาษาแมRเมื่อผูLสอนไมRอยูRในชRวง

การไดL (Gillies,2007, Crandall,1999, Candy, 1991, Thornton, 1999 และ Pica,1994 อLางตาม ServetÇelik และ

คณะ, 2012) 

อภิรักษ> โต�ะตาหยง และ อริยา คูหา (2554) ศึกษาผลของการเรียนแบบรRวมมือแบบบูรณาการการอRานและการ

เขียน (Cooperative Integrated Reading and composition หรือ CIRC) ที่มีตRอผลสัมฤทธิ์ดLานการอRานและการเขียน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา และผลสัมฤทธิ์ดLานการอRานและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดLรับ

การสอนแบบปกติ และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดLานการอRานและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดLรับการสอน
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แบบการเรียนแบบรRวมมือโดยใชLเทคนิคบูรณาการ ผลการวิจัยพบวRาผลสัมฤทธิ์ทางดLานการอRานและการเขียนของนักเรียน

ที่เรียนแบบการเรียนแบบรRวมมือแบบบูรณาการการอRานและการเขียน (CIRC) สงูกวRาการเรยีนแบบปกตอิยRางมนียัสำคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .01  

Yan Zhang (2010) ไดLศึกษาการเรียนการสอนภาษาตRางประเทศแบบมีสRวนรRวม โดยการเรียนการสอน

ภาษาตRางประเทศแบบมีสRวนรRวมมีผลเปGนไปในเชิงบวก เมื่อเทียบกับการสอนภาษาแบบดั้งเดิม การเรียนรูLภาษาแบบ

รRวมมือนั้น มีขLอไดLเปรียบอยRางมาก โดยการเรียนรูLภาษาแบบมีสRวนรRวมชRวยใหLนักเรียนมีความรูLดLานวิชาการ และมีทักษะ

ทางสังคม และแสดงใหLเห็นวRาการเรียนแบบรRวมมือมีประโยชน>ตRอการเรียนภาษาในหลาย ๆ ดLาน การเรียนภาษาแบบมี

สRวนรRวมไดLรับการยอมรับอยRางกวLางขวางในหLองเรียนภาษามากมาย และ Yan Zhang ไดLเปรียบเทียบระหวRางการเรียนรูL

ภาษาแบบรRวมมือกับการสอนภาษาแบบดั้งเดิม ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหว'างการเรียนรู<ภาษาแบบร'วมมือกัน (COOPERATIVE LANGUAGE 

                LEARNING) กับการสอนภาษาแบบดั้งเดิม (TRADITIONAL LANGUAGE TEACHING) 

 Traditional language teaching Cooperative language learning 
ความเปGนอิสระ(Independence) ไมRม ีหรือ เปGนไปในทิศทางลบ เปGนไปในทิศทางบวก 

บทบาทของผูLเรียน (Learner 
roles) 

ผูLตั้งรับ ผูLปฏิบัติ 

 

ผูLเขLารRวมใชLงาน ผูLเรียนรูLดLวยตนเอง 

บทบาทอาจารย> (Teacher 
roles) 
 

ศูนย>กลางของหLองเรียน ผูLควบคุมการ

สอน เปGนผูLตัดสินผูLเรียนถูกหรือผิด เปGน

แหลRงความชRวยเหลือ ใหLขLอเสนอแนะ 

เสริมแรงและสนับสนุน 

ผูLจัดงานและที่ปรึกษาดLานการทำงาน

เปGนกลุRมผูLอำนวยความสะดวกในการ

ติดตRอสื่อสารประสานงานเพื่อสอน

ทักษะการทำงานรRวมกัน 

วัสดุ (Materials) 

 

ชุดอุปกรณ>ที่สมบูรณ>สำหรับนักเรียนแตR

ละคน 

มีการจัดวัสดุตามวัตถุประสงค>ของ

บทเรียน หนึ่งกลุRมจะแบRงปUนชุดวัสดุ 

ประเภทของกิจกรรม (Types of 
activities) 

ทวนสอบ และ ตรวจสอบความรูLในการฝ�ก

ปฏิบัต ิเชRน การใชLวลี หรือ ประโยค การ

สวมบทบาท การแปลการฟUง ฯลฯ 

สRวนใหญRทำงานกลุRมเพื่อดึงดูดผูLเรียน

ในการสื่อสารที่เกี่ยวขLองกับ

กระบวนการ เชRน การแบRงปUนขLอมูล 

การเจรจาตRอรองของ และการมี

ปฏิสัมพันธ> 

ปฏิสัมพันธ> (Interaction) ปฏิสัมพันธ>นLอยระหวRางนักเรียนกับ

นักเรียน สRวนใหญRปฏิสัมพันธ>ระหวRางครู

กับนักเรียน 

เนLนปฏิสัมพันธ>ในหมูRนักเรียน 

ปฏิสัมพันธ>ระหวRางครูกับนักเรียน

เล็กนLอย 

การจัดหLอง (Room 
arrangement) 

แยกโต�ะหรือนักเรียนวางเปGนคูR กลุRมเล็ก ๆ ที่ทำงานรRวมกัน 

ความคาดหวังของนักเรียน
(Student expectations) 
 

มีสRวนสำคัญในการประเมินความกLาวหนLา

ของตัวเองและความพยายามของตัวเองที่

มีตRอการเรียนรูL  มผีูLชนะหรือผูLแพL 

สมาชิกทุกคนมีสRวนรRวมใน

ความสำเร็จของกลุRม และมีผูLทีม่ีสRวน

ทำใหLคืบหนLาหรือมีสRวนชนะ 
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ความสัมพันธ>ระหวRางครูกับ

นักเรียน (Teacher-student 
relationship) 

เหนือกวRา หรือ ต่ำกวRา ใหLความรRวมมือและเทRาเทียมกัน 

ที่มา : Yan Zhang (2010) 

 

บทสรุป 

 จากความสำคัญและความจำเปGนของการใชLภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นในปUจจุบันในทุกๆระดับ ทั้งระดับประเทศที่มี

การเดินทางเขLามาในประเทศของผูLคนจากทั่วโลก ระดับภูมิภาคที่ประเทศไทยไดLเขLารRวมเปGนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

และระดับโลกที่มีการติดตRอสื่อสารระหวRางกัน ทำใหLคนไทยตLองตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และตLองปรับตัว

เรียนรูL พัฒนาตนเองใหLมีความสามารถในการใชLภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน>ในการดำเนินชีวิตและ

ประกอบอาชีพ สถาบันการศึกษาถือเปGนหนRวยงานที่มีสRวนสำคัญที่จะเตรียมความพรLอมดLานภาษาอังกฤษใหLกับนักเรียน 

นักศึกษา ผูLสอน คือ บุคคลที่มีสRวนสำคัญอยRางยิ่งยวดในการที่พัฒนาทักษะการใชLภาษาใหLกับผูLเรียน โดยสรLางแรงจูงใจ 

กระตุLนใหLผูLเรียนมีความตั้งใจ มีกำลังใจ และมีทัศนคติที่ดีตRอการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ การนำรูปแบบการจัดการ

เรียนรูLที่เหมาะสมมาใชLกับการจัดการเรียนการสอนเปGนเครื่องมือสำคัญที่จะทำใหLผูLเรียนมีความสนใจ ความมั่นใจในการใชL

ภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสูRการประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค>ในการพัฒนาทักษะการใชLภาษาอังกฤษใหLกับ

ผูLเรียน และ การจัดการเรียนรูLแบบรRวมมือกัน จะเปGนอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใชLในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ใหLกับผูLเรียนไดLอยRางมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ทLายที่สุดการใชLวิธีหรือรูปแบบที่เหมาะสม

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสRงเสริมการพัฒนาทักษะการใชLภาษาอังกฤษ อาจเปGนสRวนหนึ่งที่ทำใหLทักษะภาษาอังกฤษ

ของคนไทยโดยเฉพาะอยRางยิ่งเยาวชนใหLดีขึ้น กLาวสูRประเทศที่มีประชากรมีทักษะการใชLภาษาอังกฤษที่ดตีRอไป 
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