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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
      เสริมสรางทักษะการสื่อสาร และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน เร่ือง สัทอักษร 

      ภาษาจีนเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
The Result of Organizing Learning Activities with Collaborative Instruction Model by Student 
Team Achievement Division to Enhance Communication and Participation Skill in learning 
Chinese Language Course in “Basic Chinese Phonetic Alphabet” For Students in Grade 7 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เสรมิสรางทักษะการสื่อสาร และการมี
สวนรวมในการจัดการเรยีนรูในรายวิชาภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ดําเนินการวิจัย 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) จัดทําแผนการจดัการเรียนรูเทคนิค STAD ในรายวิชา
ภาษาจีน 2) แบงกลุมนักเรยีนทํากิจกรรมโดยในกลุมจะมี คนเกง คนปานกลาง คนออน กลุมละ 5 คน 3) ข้ันกิจกรรม
การเรยีนรูภาษาจีน โดยใชเทคนิคการสอนดวย เทคนิค STAD 4) ข้ันประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร 
และการมีสวนรวมในการจดัการเรยีนรู รายวิชาภาษาจีน 5) ข้ันยกยอง ชมเชย นักเรียนรายวิชาภาษาจีน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ไดรับการสอนโดยการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สูงกวาเกณฑ รอยละ  80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ไดรับการสอนโดยการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD   มีทักษะการ
สื่อสารสูงข้ึน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ไดรับการสอนโดยการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD นักเรียนมีสวน
รวมในการจดัการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน อยูในระดับด ี
 
คําสําคัญ:  การเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือเทคนิค STAD /  สัทอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  /  
ทักษะการสื่อสาร / การมสีวนรวมในการจัดการเรียนรู  
 

ABSTRACT 
  This research aims to raise student achievement in communication skills and to participate in the 
management of learning Chinese for students of grade 7 reaching to the performance criteria of 
80/80. Research 5 steps included 1) prepare lesson plans STAD technical courses in the Chinese 
language. 2) Students will be divided into groups, with the average class size of 5 students. 3) Chinese 
language learning activities using the technique taught techniques STAD. 4) Achievement evaluation 
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communication and participation skills in learning management. Chinese language course 5) Honestly 
praise students in Chinese.  
The research found that 
  1. The students in the first semester were taught by cooperative learning technique. STAD had 
higher learning achievement than 80% at the .05 level of significance. 
  2. The students in the first grade were taught by collaborative learning. STAD techniques have 
higher communication skills. 
  3. STADI students are taught by cooperative learning. STAD students participate in learning 
management in Chinese. Stay in good 
 
Keywords: learning management and the STAD / learning achievement / Communication skills / 
Participation in learning management 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขปรับปรุง พุทธศักราช 2545เปนกฎหมาย
วา ดวยการศึกษาของชาติ ท่ีมุงจัดการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ  สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และความกาวหนาทางวิทยาการ เนนการสราง กลยุทธใหม ๆ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของบุคคลและ สังคมไทย เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน รวมมืออยางสรางสรรคในสังคมแหงการ
เรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรยีนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได
กลาวถึง วิสัยทัศนของหลักสตูรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลงัสําคัญของชาติ  ใหเปนมนุษยท่ีมคีวามสมดุลท้ังดาน
รางกาย ความรู คณุธรรม มีจติสํานึก ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจาํเปนตอการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวา  ทุกคนสามารถเรยีนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  ในดานสมรรถนะสําคญัของผูเรยีน  มุงพัฒนาผูเรยีน  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรยีนรู  โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญท้ังหมด 5  ประการ  คือ มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ ในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจ ุภาษาจีนไวในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูเรยีนสามารถเลอืกเรียน
ไดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึง่สถานศึกษาใดท่ีมีความพรอมมากในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีน สามารถเปดหลักสูตรในรูปแบบตาง ๆ ไดและผูเรียนท่ีมีความสนใจก็สามารถเลือกเรยีน ใน
หลักสตูรน้ัน ๆ  ไดเห็นวาถาหากวาเราใหความสนใจการเรียนการสอนกับของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ในปจจุบัน ประเทศจีนเริ่มเขามามบีทบาทท่ีสูงข้ึน เพราะการขยายตวัทางดานเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 
ดังจะเห็นไดจากการท่ีองคการสหประชาชาติไดจัดใหภาษาจีนกลางเปนหน่ึงใน 5 ภาษาหลักท่ีใชในการติดตอสื่อสารของ
องคการสหประชาชาติ และดวยความสําคญัของภาษาจีนกลางในเวทีโลกน้ีเองท่ีสงผลใหภาษาจีนกลางเปน
ภาษาตางประเทศในอันดับตน ๆ ท่ีไดรับความสนใจจากผูเรียนภาษา ในหลายประเทศท่ัวโลกไมนอยไปกวาภาษาสําคญั
อ่ืนๆ เชน ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรัง่เศส ภาษาเยอรมัน  ภาษาสเปนหรือ  ภาษาญี่ปุน เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลาง 
ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  ในชวงหลายปท่ีผานมา อันเน่ืองมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอ
ตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับไมวาจะเปนในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  การตดิตอทําธุรกิจคาขาย 
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รวมถึงการศึกษาในประเทศไทยท่ีไดรับความนิยมมากข้ึน  และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง1ในประเทศไทย
ของเราอยางกวางขวางท้ังในสวนกลางและสวนภูมภิาค  โดยจะเหน็ไดวามีการสอนภาษาจีนกลางอยูในทุก ๆ 
ระดับ ตั้งแตช้ันอนุบาล ประถมศกึษา มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันท่ีเปดสอนภาษาจีนกลาง
ใหกับผูท่ีสนใจท่ัวไป (ลิขิต ธีรเวคนิ, 2549) การเรยีนการสอนภาษาจีนกลางรปูแบบเดิม ๆ ท่ียังคงใชกันอยูคือ การ
เรียนแบบเนนการทองจํา เมื่อนักเรียนสามารถทองจําได  ก็จะสามารถใชภาษาจีนกลางได เมื่อไรก็ตามท่ีผูเรยีนเลิก
ทองจํา ก็จะทําใหของผูเรียนลดเลอืนหายไป แมการเรยีนภาษาแบบทองจําถือเปนวิธีหน่ึงท่ีควรใช  แตเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งข้ึน จําเปนตองเพ่ิมวิธีการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และใกลเคียงกับการใชภาษา การ
จัดการเรียนการสอนท่ีจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาจีนสูงข้ึน โดยวิธีการเรียนการ
สอนท่ีนาสนใจวิธีหน่ึง คือ วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรยีนรู  โดยจะจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ผูเรยีน แตละคนในกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน สวน
สมาชิกในกลุมจะมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นดังน้ันผูเรียนจึงจะตองพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การเรยีนรู  (Johnson et.al. อางอิง สุภาพร รัตนนอย , 2546)   
 ในสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนชากังราววิทยา 2(อินทร-ชุมดีสารอุปถัมภ)2  
2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2  พบวา  ในภาคเรยีนท่ีผานมาผูเรียนมีปญหา ในการผันเสียง
วรรณยุกตและการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนแบบผิด ๆ  เมื่อเทียบกับเกณฑ รอยละ70 มีผูเรยีนเกณฑ 79 คน จาก
จํานวนผูเรียน 158 คน คิดเปนรอยละ 50  ปญหาเหลาน้ีจึงสงผลใหผูเรยีนสับสนในการอานสะกดคําแบบผิด ๆ ทําให
ความหมายของคําเปลี่ยนไปไมตรงตามการสื่อสาร แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผูเรียนลดลง ถาหากผูเรยีนมีความรูท่ี
ถูกตองชัดเจนในการผันเสียงวรรณยุกตและการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนก็จะชวยใหสื่อความหมายไดดีข้ึน และผลการ
เรียนท่ีดีข้ึนอีกดวย 
 2จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ผูวิจัยเห็นวาเน้ือหาวิชาภาษาจีน เรื่อง 2สัทอักษรจีนเบ้ืองตน 2ถือเปนพ้ืนฐานสําคญัของ
การเรยีนภาษาจีน ผูวิจัยมีความสนใจ ท่ีจะศึกษา2ผลการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เสรมิสรางทักษะการสื่อสาร และการมีสวนรวมในการจดัการเรียนรูรายวิชา
ภาษาจีน เรื่องสัทอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (2อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)  2เพ่ือให
นักเรียนมคีวามสนุกสนานกับการเรียนรูวิชาภาษาจีนมากยิ่งข้ึน ผูวิจยัหวังวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนชากัง
ราววิทยา(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 
2วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน 2ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ 80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรือ่ง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2  
 3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัการใช2
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑ 
รอยละ 80 
 2. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีทักษะการสื่อสารสูงข้ึน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://documents.tips/documents/-group-process-.html
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชทดลองครั้งน้ีคือ  เน้ือหาวิชาภาษาพ้ืนฐาน 1 จ21202  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับ การเรยีนพ้ืนฐานสัทอักษรจีนเบ้ืองตน ไดแก 
 เรื่อง 苹果大草莓小 (汉语拼音) 
 เรื่อง 我们一起上学 (汉语拼音) 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม 
  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
      ทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
      การมีสวนรวมในการจดัการเรียนรู หลัง2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD 
 
2กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ท่ีใชในครั้งน้ีคือ นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560    โรงเรียนชา
กังราววิทยา ( อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 4 หอง  รวมนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 - 1/4 จํานวน  143 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งน้ีคือ นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)2 มีจํานวน 40 คน 
 เครื่องมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ แผนท่ีสอนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนกลาง 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง 苹果大草莓小  (汉语拼音) และ หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง   我们一起上学    (汉

语拼音)  จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
  2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน 2แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 
ขอ คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของ KR-20 พบวามีคาเทากับ 20.760 คาความยากงาย พบวา มีคาอยูระหวาง 20.32 – 
0.56 คาอํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง 20.43 – 0.60 2(IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.50-1.00   
  3. แบบประเมินทักษะการสื่อสาร แบบประเมินใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 2 สวนคือ 2แบบประเมนิ
ทักษะการอานจํานวน 20 ขอ สําหรับคัดเลือกไว2ใช้2จริง 8-15 ขอ แบบประเมินทักษะการเขียนจํานวน 20 ขอ สําหรับ

- รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

STAD 

 - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน 

(K) 

 - ทกัษะการส่ือสาร (P) 

    

https://documents.tips/documents/-group-process-.html


1138 
 

 

คัดเลือกไว2ใช้2จริง 8-15 ขอ โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.60-

1.00   
  4. แบบสังเกตการมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรู แบบสังเกตใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 1 สวนคอื 2

แบบ2สังเกต2ความสนใจและความตัง้ใจในการทํากิจกรรมกันภายในกลุม จํานวน 20 ขอ สําหรับ คัดเลอืกไวใชจริง 8-15  
2ขอ2 2โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)  พบวามีคาอยูระหวาง 0.73-1.00   
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ โดยทําตามลําดับข้ันตอน  ดังน้ี  
  1. นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนําไป
ประเมิน กอนการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  (Student TeamAchievementDivision)   เพ่ือวัด
ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน   
  2. แบงกลุมนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน 2ตามหลกัการ การเรียนรูรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD  (Student Team Achievement Division) จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ช่ัวโมง โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบกอนเรียน วิชาภาษาเรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน  
  3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
นําไปทดสอบหลังการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  (Student Team Achievement Division)  เพ่ือ
วัดความสามารถ ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน โดยใชเวลาในการสอบ  60  นาที2  
  4. นําแบบประเมินทักษะการสื่อสาร วิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจนีเบ้ืองตน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน นําไป
ประเมินหลังการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  (StudentTeamAchievement Division)  เพ่ือวัด
ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน   
  5. นําแบบสังเกตการมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ท่ีผูวิจยั
สรางข้ึน นําไปสังเกตการมสีวนรวมในการจัดการเรยีนรู หลังการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
(Student Team Achievement Division) ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 2จํานวน 40 คน 
 การวิเคราะหขอมลู 
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ  และวิเคราะห โดยทําตามลําดับข้ันตอน  ดังน้ี  
  1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน 2ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group)  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  3. การศึกษาการมสีวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาป 

ท่ี 1 หลังการใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  วิเคราะหคาเฉลี่ย (𝑋�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
    คาเฉลี่ย  4.50-5.00 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับมากท่ีสดุ 
    คาเฉลี่ย 3.50-4.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับมาก 
    คาเฉลี่ย  2.50-3.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับปานกลา 
    คาเฉลี่ย 1.50-2.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับนอย 
    คาเฉลี่ย  1.00-1.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับนอยท่ีสุด 
 



1139 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรูภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เทากับ 83.47/83.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 80 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนละหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   เรือ่ง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยูในระดับด2ี  
 3. การศึกษาการมสีวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัการใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค2 STAD อยูในระดับดมีาก 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจนี เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ  80 

การทดสอบ n x  S.D. K t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน 40 24.95 1.66 0.76 2.93 

 จากตาราง พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีน เรื่องสัทอักษรจนีเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 หลัง2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตัวแปรเดียว สูงกวาเกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
 ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลงั2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD   เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21 

การทดสอบ n x  S.D. t 
กอน2ใชนวัตกรรม2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 40 12.49 1.83 38.114 

หลัง2ใชนวัตกรรม2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 40 31.71 2.47 

 จากตาราง พบวา ทักษะการสื่อสารของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน สูงกวากอนเรียน2โดยใชนวัตกรรม2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
การใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   

การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน x  S.D. ความหมาย 
 

1. ดานรูปแบบชิ้นงาน 
     1.1 รูปแบบช้ินงานถูกตองตามท่ีครูกําหนด 

4.20 0.55 มาก 

     1.2 รูปแบบช้ินงานแปลกใหมนาสนใจ  4.40 0.65 มาก 
     1.3 รูปแบบช้ินงานมีขนาดท่ีเหมาะสม 4.54 0.83 มากท่ีสุด 
     1.4 รูปแบบช้ินงานมี สสีัน สวยงาม 4.20 0.70 มาก 
     1.5 รูปแบบช้ินงานมีความสอดคลองกับเน้ือหา 4.30 0.71 มาก 

เฉลี่ย 4.32 0.68 มาก 
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2. ดานภาษา 
     2.1 มีการใชภาษาอยางถูกตอง 

4.24 0.68 มาก 

     2.2 มีการเวนวรรคท่ีถูกตอง 4.32 0.61 มาก 
     2.3 มีผสมตัวอักษรไดถูกตอง 4.40 0.71 มาก 
     2.4 สะกดคําไดถูกตอง 4.28 0.61 มาก 
     2.5 ประโยคสอดคลองกับเน้ือหา 4.20 0.59 มาก 

เฉลี่ย 4.29 0.66 มาก 
 
3 ดานความสนใจในการทํากิจกรรมกันภายในหองเรียน 
     3.1 ผูเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมท่ีไดมอบหมายให 

4.36 0.55 มาก 

     3.2 ผูเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมจะทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนๆ ภายใน
กลุม  

4.27 0.63 มาก 

     3.3 ผูเรียนใหความสนใจในการฟงเพ่ือน ๆ นําเสนอหนาช้ันเรียน 4.37 0.60 มาก 
 
 
 

   

การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน x  S.D. ความหมาย 
 

     3.4 ผูเรียนใหความสนใจในการสงงานใหตรงเวลา 4.13 0.76 มาก 
     3.5 ผูเรียนใหความสนใจในขณะครูอธิบายหนาช้ันเรยีน 4.20 0.94 มาก 

เฉลี่ย 4.27 0.70 มาก 
4. ดานความคิดสรางสรรค 
     4.1 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 

4.40 0.55 มาก 

     4.2 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการสรางช้ินงาน 4.58 0.85 มากท่ีสุด 
     4.3 ผูเรียนมีการรับฟงความคดิเห็นของสมาชิกในกลุม 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
     4.4 ผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานไดนาสนใจ 4.40 0.66 มาก 
     4.5 สงช้ินงานภายในเวลาท่ีกําหนด 4.36 0.54 มาก 

เฉลี่ย 4.45 0.67 มาก 
โดยรวม 4.34 0.83 มาก 

แปลคา x      รวม   4.34 
แปลคา S.D.   รวม   0.83 

แปลคา x       มาก   4.34 
แปลคา S.D.    มาก   0.83 
 จากตาราง พบวา การมสีวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจนี ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
การใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตัวแปรเดยีว สูงกวา อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
 
 



1141 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เรื่อง ผลการจดัการเรยีนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ เทคนิค 
STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสรมิสรางทักษะการสือ่สาร และการมีสวนรวมในการจดัการเรียนรู รายวิชา
ภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในครั้งน้ี สามารถอภปิรายผลได ดังน้ี 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 หลัง2ใช2
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เทากับ 83.47/83.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 80 หมายความวา 
นักเรียนท่ีไดรับการเรยีนการสอน โดยใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจนีเบ้ืองตน ของ
นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของนักเรียนคิด เปนรอย
ละ 83.17 แสดงวาการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80 ท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการดําเนินการตั้งแตการวิเคราะห
หลักสตูร วิเคราะหตัวช้ีวัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู แนวทางการเขียน
แผนการจดัการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผลการเรยีนรูไดรับการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองกับนักเรียนมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม คําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพ่ือใหไดแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความถูกตอง
เหมาะสม สามารถนํา มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ สงเสริม การมสีวนรวม
การแสวงหาความรูและขอสรุปไดดวยตนเอง ผูวิจัยไดนํา เทคนิคการจัดกิจกรรม รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD ซึ่งนํามาประกอบเขากับการเรียนรู เพ่ือใหนักเรยีนประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
ความเห็นของ  พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 6) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีสอนแบบหน่ึงท่ีกําหนดใหนักเรียน
ท่ีมีความสามารถตางกัน ทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็ก โดยทุกคนมีความรับผิดชอบของตนเองและงานสวนรวม มี
ปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางานกลุม เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายสงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุมรวมมือนักเรียนไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันมี
บรรยากาศการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือใหประสบการณ 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรยีน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การ2ใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD น้ัน 
เปนกระบวนการเรยีนรูแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2552 : 266) ไดกลาวถึงผลท่ีผูเรียนไดรับ
จากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนการกลุมแบบรวมมือวา ผูเรียนจะเกิดการเรยีนรูตามเน้ือหา 
สาระดวยตนเองและดวยความรวมมือและชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ  รวมท้ังไดพัฒนาทักษะการสื่อสารและกระบวนการตาง 
ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอานและการเขียน ท้ังน้ียังสามารถสรางเจตคติท่ีดีใหกับกลุมออนไดอีกดวย  
 3. การศึกษาการมสีวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังการ2ใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับดีมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
รวมมือน้ัน กอใหเกิดพัฒนาการอยางชัดเจนในกลุมผูเรียน แมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนแบบมีท้ังกลุมท่ีมีผูเรียน
ท่ีมีความสามารถตางกันคอยชวยเหลือกัน และมีรูปแบบการประเมนิผลพัฒนาการมาจากการจัดการเรียนการสอน แบบ
รวมมือคือใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและมีการทํางานรวมกันผูเรียนไดรับท้ัง ความรูและเพ่ิมพูนทักษะทาง
สังคมอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุลดัดา  ลอยฟา. (2536 : 8)  STAD  เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ท่ี Robert Slain  และคณะไดพัฒนาข้ึน เปนรูปแบบท่ีงายท่ีสุด และใชกันแพรหลายท่ีสุด  เหมาะสําหรับ
ครูผูสอนท่ีเลือกใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือในระยะเริ่มแรก STAD มีสวนประกอบ 5 ประการ 1)การนําเสนอ
บทเรียนตอท้ังช้ัน(Classroom Presentation) เน้ือหาในบทเรียนจะถูกเสนอตอนักเรียนท้ังหองโดยครูผูสอน  ซึ่งครูจะใช
เทคนิควิธีการสอนรูปแบบใดข้ึนอยูกับ ลักษณะของเน้ือหาของบทเรยีนและการตัดสินใจของครูเปนสําคัญท่ีจะเลือก

https://documents.tips/documents/-group-process-.html
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เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม  ในข้ันน้ีผูเรียนจะตองเขาใจ และตั้งใจเรียน เพราะจะมีผลตอการทําแบบทดสอบยอย  
และผลจากการทดสอบจะเปนตัวกําหนดคะแนน ความกาวหนาของตนเองและของกลุมดวย 2) การเรียนกลุมยอย (Tem 
Study) กลุมจะประกอบดวยนักเรยีนประมาณ 4-5 คน  ซึ่งมีความแตกตางกันท้ังในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเพศ 
หลังจากการสอนเน้ือหาครูจะใหนักเรียนแยกทํางานเปนกลุม เพ่ือศกึษาตามบัตรงาน  หรือบัตรกิจกรรมท่ีครูกําหนดให
หนาท่ีสําคัญของกลุมคือ การเตรียมสมาชิกของกลุมให พรอมท่ีจะทําแบบทดสอบ 3)การทดสอบยอย (Test) กระทํา
หลังจากเรยีนไปประมาณ  1-2 คาบ นักเรียนจะตองไดรับการทดสอบในระหวางทําการทดสอบนักเรยีนในกลุมไม
อนุญาตใหชวยเหลือกันทุกคนจะตองทําดวยความสามารถของตนเอง 4)คะแนนความกาวหนาของสมาชิก แตละคน 
(Individual Improvement  Scores) นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสดุเพ่ือชวย เพ่ือน  ซึ่งจะทําไมไดเลยถา
คะแนนในการสอบต่ํากวาคะแนนท่ีไดในครั้งกอนนักเรยีนแตละคนจะมีคะแนนเปน “ฐาน” ซึ่งไดจากการเฉลีย่คะแนนใน
การสอบครั้งกอน หรือคะแนนเฉลีย่ จากแบบทดสอบท่ีคลายคลึงกัน คะแนนความกาวหนาของนักเรยีนสําหรับกลุม
ข้ึนอยูวาคะแนนของเขาหางจากคะแนนฐาน มากนอยเพียงใด 5)กลุมท่ีไดรับการยกยองหรือการยอมรบั (Team 
Recognition)กลุมแตละกลุมจะไดรับการรับรองหรือไดรับรางวัลตาง ๆ ก็ตอเมื่อสามารถทําคะแนนของกลุมไดมากกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว  
 
2ขอเสนอแนะ 
2 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
2  1. เน่ืองจากเทคนิคท่ีนํามาใชน้ีเปนกิจกรรมแบบกลุม การทํางานอาจไมท่ัวถึงหรือ ทําใหงานลาชาผูสอน
ควรคอยกระตุนและเปนผูจัดแบงกลุมใหคละกัน ใหแตละกลุมไดสมาชิกท่ีมี ท้ังเกง-กลาง-ออนจริง ๆ และไมใหมีจํานวน
สมาชิกในกลุมมากเกินไป 
2  2. ผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสในการคิด มอิีสระและ รวมมือกันภายในกลุมโดย
เนนการพัฒนาการของเด็กท่ีเรียนออน เพ่ือใหทุกคนประสบความสาํเร็จ 
2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2  1. ควรศึกษาการเรียนรูรวมกับการใชกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD 2เรื่อง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
2  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับ เทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคอ่ืน ๆ ในการสงเสรมิและพัฒนาทักษะการสื่อสารใหกับผูเรยีนไดเลือกวิธีเรียนไดอยางหลากหลาย 
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