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บทคัดยอ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีน ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อ นเรี ยนและหลังเรี ยน ที่ได้รับการสอนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค เอสทีเอดี และ 2)
เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดช่องคีรีศรี สิทธิ วราราม ที่
กําลังศึก ษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 30 คน โดยการสุ่ มด้วยวิธี จบั ฉลาก
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค เอสทีเอดี 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจต่อการเรี ยนวิชาภาษาจีน เป็ นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
มีค่าความยากง่าย ที่อยูร่ ะหว่าง 0.43 – 0.60 และค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง 0.25 – 0.65
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี , การอ่านเพื่อความเข้าใจ

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to compare the reading comprehension skill of students in
Mathayomsuksa 1 before and after leaning with STAD Cooperative learning, and 2) to compare the post-test results
that were higher than 80 points. The samples were 30 Mathayomsuksa 1 students in the second semester of
academic year 2017 at Tasaban Watchongkirisrisittiwararam school. The samples were selected by a simple
random sampling. The instruments used in the research were 1) lesson plans based on the STAD Cooperative
learning, 2) the Chinese achievement test with 30 items, 4 multiple choices questions, with the degree of difficulty
between 0.43 – 0.60, and the degree of discrimination between 0.25 – 0.65.
The research findings were as follows:
1. Students taught with the STAD Cooperative learning had higher reading comprehension in Chinese
language with the degree of statistical significance at .05.
2. Students taught with the STAD Cooperative learning had positive attitude towards Chinese language
with the degree of significance at .05.
Keyword : STAD Cooperative learning, Reading comprehension
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1. บทนํา

สังคมยุคปัจจุบนั เป็ นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การรู้ภาษาต่างประเทศถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะภาษา
มิใช่เป็ นเพียงเครื่ องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ตอ้ งการและเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยงั สามารถใช้เป็ น
เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร เจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน และความร่ วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และการศึกษาแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆสําหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลยุค
โลกาภิวฒั น์ เพื่อนําประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 1)
สําหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบนั ในประเทศไทยนั้น จะเห็ นได้ว่า ภาษาจีนกลางได้รับความนิ ยม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เนื่องมาจากการที่ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของ
ไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อทําธุรกิจค้าขาย หรื อ การร่ วมทุน
กับนัก ธุ รกิ จชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่อ งกง หรื อ สิ งคโปร์ ที่มีอตั ราส่ วนทางการทําธุ รกิจเพิ่มมากขึ้ น
เรื่ อยๆ ทําให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว (โจโฉ, 2555, น.
ออนไลน์) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้มีการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราอย่าง
กว้างขวางทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยจะเห็นได้ว่า มีการสอนภาษาจีนกลางอยูใ่ นทุกระดับ ตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล
ประถมศึก ษา มัธยมศึก ษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิ ดสอนภาษาจีนกลาง
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป แต่อย่างไรก็ตาม เราจะเห็ นได้ว่า สถานการณ์โดยรวมของการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระบบการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนนั้น ยังไม่สามารถเรี ยกว่าประสบความสําเร็ จ
เท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะเหตุปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ การขาดครู ผสู้ อนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การ
ขาดหลักสูตร และนโยบายในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางที่ชดั เจนและดีเพียงพอ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
ความพร้อมของตัวผูเ้ รี ยนเอง
เมื่อพิจารณาเรื่ องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจในประเทศ
ไทย พบว่ามีก ารบรรจุ ไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โดยได้กล่าวถึงในส่ วนที่เป็ นคุณภาพผูเ้ รี ยน
หลังจากที่เรี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และมัธยมศึกษาปี ที่ ตัวอย่างเช่น ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้กาํ หนด
คุณภาพผูเ้ รี ยนซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจว่า “เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่ งที่อ่าน แสดงความคิดเห็ นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน และ
เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อ ความ” (กระทรวงศึกษาธิ การ, สํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน,
2551, น.5) นอกจากนี้ กนกวรรณ ทับสี รัก และคณะ (2555, น. 200) กล่าวว่า การอ่านเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู้
หากเด็กไม่สามารถอ่านหนังสื อได้ จะทําให้การเรี ยนสาระต่างๆ มี ปั ญหาไปด้วย ทักษะในการอ่านมีความสําคัญต่อ
การดํารงชีวิตประจําวันของเราอย่างยิง่ ด้วยเหตุน้ ีจึงมีความจําเป็ นที่ จะต้องสอนให้ทุกคนสามารถอ่านออกได้ (วัชรี
พิมพ์ศรี , 2551, น.6) ซึ่งการอ่านยังเป็ นปุ๋ ยอย่างดีที่บาํ รุ งสมองให้เจริ ญ วัยพาให้สติปัญญางอกงามในทางที่ถูกต้อง มี
เหตุมีผลเพราะในขณะที่อ่านสมองจะทําหน้าที่อ่านตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ประสมคํา สะกดคํา รับรู้ความหมาย
ตีความหมาย เพื่อสื่ อให้เข้าใจในสิ่ งที่อ่านพร้อมกับคิดพิจารณาว่า ความหมายในสิ่ งที่อ่านนั้นถูกต้องหรื อไม่ จึงกล่าว
ได้ว่าขณะที่อ่านหนังสื อ สมองจะทํางานตลอดเวลา การอ่านไม่ใช่ เกิดเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการเรี ยนรู้ และ
การสั่งสอนอบรมมาอย่างถูก วิธี ตลอดจนฝึ กทัก ษะในการอ่ านจนเกิ ด ความเชี่ ยวชาญ และสามารถนําความรู้
ความสามารถทีเ่ กิดจากการอ่าน มาช่วยพัฒนาตนเองได้ในที่สุด (จินตนา ใบ กาซูยี. 2550, น.2) การอ่านยังเป็ นทักษะ
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ภาษาที่สําคัญ และจําเป็ นอย่างมากในการดํารงชีวิตของคน เพราะใน ชีวิตประจําวันของคนเรา การอ่านเป็ นส่ ว น
สําคัญในการสื่ อความหมายถึงกันได้ถูกต้อง ฉะนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการ พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน กล่าวคือ
ต้องอ่านได้ถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ ครู คือผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการแก้ไขข้อบกพร่ องในการอ่านของนักเรี ยน
ดังหลัก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ได้ก าํ หนด มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตามกลุ่ มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551, น. 42) และสอดคล้องกับ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2554, น. ออนไลน์) ได้
อธิบายว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ กระบวนการที่ผอู้ ่านสร้างความหมายจากการอ่าน อย่างกระตือรื อร้น (active
constructor of meaning) กล่าวคือ เป็ นการอ่านที่ผอู้ ่านไม่ได้มีฐานะเป็ น ฝ่ ายรับความหมายในตัวบท (text) หรื อ
ข้อ ความที่อ่ าน แต่ ผูอ้ ่ านนั้นเองที่จ ะต้อ งเป็ นผูส้ ร้ างความหมายระหว่า งการอ่ าน ซึ่ ง เรี ย กว่ ากระบวนการสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์ส่งผ่านระหว่างกันระหว่างผูอ้ ่านและตัวบท (transaction) ผูอ้ ่านจะต้องนําประสบการณ์ในชีวิต ความรู้
เดิม อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการหรื อเป้ าหมาย ณ ขณะที่อ่านนั้นเข้ามามีส่วนในกระบวนการสร้างความหมาย
(meaning-making process) นัน่ จึงเป็ นที่มาว่า เหตุใดเมื่อเราอ่านข้อความหรื อตัวบทใดตัวบทหนึ่ ง ในเวลาที่แตกต่าง
หรื อในบริ บทที่ต่างกัน เช่น เคยอ่านเรื่ องนี้ ในวัยเด็กและมาอ่านซํ้าอีกครั้งในวัยผูใ้ หญ่ ความหมายและสิ่ งที่เกิดขึ้ น
ภายในความคิดของเราจึงแตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้ก็ดว้ ยเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม อันเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้การสร้างความหมายหรื อความเข้าใจนั้นแตกต่างจากการอ่านในครั้งแรก
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ นับว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสทํางานร่ วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสําเร็ จร่ วมกันของกลุ่ม ซึ่ งการ
เรี ยนแบบร่ วมมือ มิใช่เป็ นเพียงจัดให้ผเู้ รี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม เช่น ทํารายงาน ทํากิจกรรมประดิษฐ์หรื อสร้างชิ้นงาน
อภิปราย ตลอดจนปฏิบตั ิการทดลองแล้ว ผูส้ อนทําหน้าที่สรุ ปความรู้ดว้ ยตนเองเท่านั้น แต่ผสู้ อนจะต้องพยายามใช้กล
ยุทธ์วิธีให้ผเู้ รี ยนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่ งที่มาจากการทํากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุ ปเป็ นองค์ความรู้ดว้ ย
ตนเองเป็ นหลักการสําคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544, น. 15) ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือผูส้ อนจะต้องเลือก
เทคนิคการจัดการเรี ยนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่ วมกันทํากิจกรรม รับผิดชอบงาน
ของกลุ่มร่ วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความสําเร็ จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรี ยนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ
การเรี ยนเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพนัน่ เอง
กระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นปัจจัยสําคัญที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านสติปัญญา และความคิดของนักเรี ยน
ฉะนั้นการเลื อกวิธี ก ารสอนที่เ หมาะสม หรื อ เลื อ กประสบการณ์ต่างๆที่ดีให้ก ับนัก เรี ยน เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกคิ ด
แสวงหา ค้นหา และสรุ ปสร้างความรู้ดว้ ยตนเองก็จะสามารถพัฒนาสติปัญญา และความคิดของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
ซึ่งแนวการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางปั ญญา
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผเู้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้โดยครู มีบทบาทอํานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรี ยนให้ผเู้ รี ยน แนวคิ ดการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมีแนวคิดมากจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ที่เชื่อว่าการ
เรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็ นกับ
ความรู้ ความเข้าใจที่มีอยูเ่ ดิม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544, น.7)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ โดยใช้เทคนิ ค เอสทีเอดี (Student Teams Achievement Division)
เป็ นการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับการสอนเนื้ อหาความรู้ ความเข้าใจ อาจใช้หนังสื อเรี ยน หรื อใบความรู้เ ป็ นสื่ อการ
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เรี ยนรู้ของนักเรี ยน ซึ่งมีการจัดกลุ่มนักเรี ยนตามผลสัมฤทธิ์ กลุ่มละ 4 – 5 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนที่เรี ยน เก่ง ปาน
กลาง อ่อ น โดยครู สอนเนื้ อ หาบทเรี ยนใหม่ให้กบั นัก เรี ยน และให้นักเรี ยนช่ว ยกันศึกษา และทํากิจ กรรมที่ได้รับ
มอบหมายร่ วมกันจนสํา เร็ จ มี ก ารทดสอบรายบุ ค คล และมี ก ารคํานวณหาคะแนนเฉลี่ ยของแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ ดู
ความก้าวหน้าของนักเรี ยน ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนทั้งสองรู ปแบบนี้ ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กนั มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการ
ช่ว ยเหลือ เกื้ อ กูลกัน นอกจากนั้นยังเป็ นการสอนที่เ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และยังช่ ว ยส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้พฒ
ั นา
ความสามารถทางการอ่านอีกด้วย (วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์. 2545, น. 51) การจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เป็ นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มทักษะทางสังคมช่วยพัฒนาความเชื่อมัน่ ช่วยพัฒนาความคิด
ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ช่วยส่ งเสริ มบรรยากาศในการเรี ยน ส่ งเสริ มทักษะการทํางานร่ ว มกัน ทําให้
นักเรี ยนมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้นเพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวนักเรี ยนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีความสุ ข (จันทรา ตันติพงศานุรักษ์. 2543, น. 37 – 38)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี ซึ่งมีขอ้ ดี คือ ผูเ้ รี ยนมีความตื่นเต้นสนุ กสนานกับการเรี ยนรู้ ส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกคิด เรี ยนรู้การใช้ทกั ษะชีวิตในสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่ วนรวม และส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนที่มีความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู้ร่วมกันและทํางานร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็ นผลทําให้ผเู้ รี ยนประสบ
ความสําเร็ จ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่ านเพื่อ ความเข้าใจวิชาภาษาจี น ก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีน หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี
3. การดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานัก
การศึก ษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ก าํ ลังศึก ษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2560 ทั้งหมด 8 โรงเรี ยน จํานวน
ห้องเรี ยนทั้งหมด 16 ห้อง มีนกั เรี ยนทั้งหมด 525 คน คละเพศ และคละความสามารถของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดช่องคีรีศรี
สิ ทธิวราราม ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 30 คน โดยการสุ่ มด้วยวิธี
จับฉลาก ได้ 1 ห้องเรี ยน คละเพศ และคละความสามารถของนักเรี ยน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั รวมทั้งสิ้ น 3 ฉบับ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี มีจาํ นวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 12
ชัว่ โมง วิชาภาษาจีน แบ่งเนื้อหาเป็ น 6 เนื้อหา ได้แก่ 1) บทสนทนาเรื่ อง 新朋友 จํานวน 2 ชัว่ โมง 2) บท
สนทนาเรื่ อง 我的学校 จํานวน 2 ชัว่ โมง 3) นิทานเรื่ อง 乌龟玉兔 จํานวน 2 ชัว่ โมง 4) นิทานเรื่ อง 农
名和蛇 จํานวน
2 ชัว่ โมง 5) ข้อความสั้นเรื่ อง 我的身体 จํานวน 2 ชัว่ โมง 6) ข้อความสั้นเรื่ อง 我的家 จํานวน 2 ชัว่ โมง
2. แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.43 – 0.60 และค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.25 – 0.65 และค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.22
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ทดสอบก่อนเรี ยน โดยนําแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีนที่ผวู้ ิจยั จัดทําขึ้น
จํานวน 30 ข้อ มาใช้ทดสอบกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากนั้นนํากระดาษคําตอบแบบ
วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีนไปตรวจ โดให้คะแนน 1 คะแนน สําหรับข้อที่ตอบถูก และ
ให้คะแนน 0 คะแนน สําหรับข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ได้ตอบ แล้วบันทึกผลคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนไว้เป็ นคะแนน
ก่อนเรี ยน
2. ดําเนิ นการทดลองตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม
ทั้งหมด 12 ชัว่ โมง โดยตัวผูว้ ิจยั เองจะใช้การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค เอสทีเอดี กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยจัดการเรี ยนรู้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 1 ชัว่ โมง
3. ทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้แบบวัดฉบับเดียวกับที่ใช้สอบก่อนเรี ยนมาใช้ทดสอบกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
นํากระดาษคําตอบไปตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนไว้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจวิชาภาษาจีน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจวิชาภาษาจีน หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามรถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค เอสทีเอดี ดังแสดงในตารางที่ 1
ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามรถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี
จํานวนนักเรียน
D ∑ D2
คะแนนเต็ม
t*
การทดสอบ
S.D
∑
X
N
ก่อนเรี ยน
30
30
12.53
2.19
373
4817
27.39
หลังเรี ยน
30
30
24.97
1.83
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าทีท่ไี ด้จากการคํานวณมีค่าเท่ากับ 27.39 แสดงว่านักเรี ยนมีความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีน หลังเรี ยน ( X = 24.97, S.D. = 1.83) สูงกว่าก่อนเรี ยน ( X = 12.68, S.D. = 2.19) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05* ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ย บความสามารถในการอ่ า นเพื่อ ความเข้า ใจวิ ช าภาษาจี น ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยเทคนิค เอสทีเอดี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t*
X
หลังเรี ยน
30
30
24.97
1.83
2.90
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเทคนิ ค เอสทีเอดี เพื่อวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
วิชาภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 24.97 จากคะแนนเต็ม
30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 และมีค่า t ที่ได้จากการคํานวณคือ 2.90 สรุ ปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการ
อ่านเพื่อ ความเข้าใจวิชาภาษาจี น สู งกว่าเกณฑ์ร้อ ยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05* ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้า ผลการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิ ค เอสทีเอดี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจวิชาภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนทําคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีน
ก่อนเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 42.27 เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยด้วยเทคนิค เอสทีเอดี แล้วทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชา
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ภาษาจีนหลังเรี ยน ได้คะแนนเฉลี่ย 24.97 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 83.22 เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ
จึงทําให้ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาจีนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05* ดังแนวคิด ของกิริยา ปี่ ทอง (2552) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อ ง “การเปรี ยบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความ
รับผิดชอบในการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้แบบร่ วมมือตามวิธี STAD กับที่เรี ยนรู้
แบบ 4 MAT” ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรี ยนภาษาไทยของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 4 ที่เ รี ยนรู้แบบร่ ว มมือตามวิธี STAD หลังการทดลองสู งกว่าก่อ นการทดลอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05* และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทุมมา จันทรดี (2547) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบ
ความเข้าใจในการอ่ านภาษาอังกฤษและความสามารถในการทํางานร่ ว มกันของนัก เรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเทศบาลวัดไทรอารี รักษ์ (มณีวิทยา) จังหวัดราชบุรีที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีการสอนแบบร่ วมมือโดยใช้
กิจกรรมแบบ STAD กับการสอนอ่านตามคู่มือครู ” ผลการวิจยั พบว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ที่ได้รับการสอนอ่านแบบร่ วมมือ โดยใช้กิจกรรมแบบ STAD หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ .05
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการเรี ยนรู้โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค เอสทีเอดี มี
ความสามารถในการอ่านเพื่อ ความเข้าใจวิชาภาษาจีน หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อ ยละ 80 ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามขั้นตอนการเรี ยนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค เอสทีเอดี เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ในลักษณะกลุ่มที่
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความสามารถในด้านการใช้ภาษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่ งกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ในขั้นฝึ กการ
ทํางานเป็ นทีม เป็ นขั้นตอนที่สําคัญที่ทาํ ให้สมาชิ กในกลุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์ช่ว ยเหลื อซึ่ งกันและกัน เพื่อ ให้เกิ ดผล
สําเร็ จกับสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอ่านและการสรุ ปใจความสําคัญของการอ่าน ชี้แจงหรื อความถูกต้อง
ให้แก่เพื่อร่ วมกลุ่ม กิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค เอสทีเอดี เป็ นการจัดกิจกรรมที่ครู ได้เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนที่เรี ยน
เก่งได้ช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน ทําให้นกั เรี ยนทั้ง 2 ระดับมีปฏิสัมพันธ์กนั มากยิง่ ขึ้น ไม่เห็นแก่ตวั มีความสามัคคี
กัน ช่วยกันทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สาํ เร็ จ มีความจริ งใจต่องาน มุ่งหมายความสําเร็ จของงานกลุ่มเป็ นสําคัญ โดย
ครู จะให้นกั เรี ยนเข้ากลุ่มโดยคละความสามารถกันทั้งเด็กเก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อน โดยการเข้ากลุ่มของแต่ละกลุ่ม
นั้นมาจากคะแนนสอบของแต่ละคน จึงทําให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มเกิดแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู้เพื่อจะทําให้กลุ่มทํางานได้
สู่ เ ป้ าหมายของกลุ่ มนั้น ซึ่ งมีผลทําให้นัก เรี ยนในกลุ่มกระตือ รื อ ร้นในการทําใบงานได้ถูก ต้อ ง อี กทั้งทําแบบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ได้ผา่ นเกณฑ์ที่กาํ หนด ซึ่ งสอดคล้องกับ จันทิมา วัฒนานนท์เสถียร (2558)
ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง “ผลการใช้แบบฝึ กทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการอ่ านเพื่อความเข้าใจโดยการใช้การเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือเทคนิ ค STAD สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1” ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ใช้การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD หลังเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ 80.78/81.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พร
ชัย ว่องไว (2558) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง “ผลของการใช้ชุดการสอนด้วยวิธีการเรี ยนรู้แบบ STAD ในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3” ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนการสอน
และกลวิธีการเรี ยนรู้แบบ STAD ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรี ยนมีค่า 88.47/82.39 ทั้งนี้เนื่ องมาจาก
สาเหตุ ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิ ค เอสทีเอดี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจต่อการ
เรี ย นวิช าภาษาจี น ของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1ได้ผ่า นการสร้ างและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนําไปทดลอง
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กับ นัก เรี ยน แล้ว มาทดลองจริ งกับ กลุ่ มตัว อย่า ง ได้ผ่านการประเมิน การตรวจสอบ ความเหมาะสม ทางด้า น
สาระสําคัญ สาระการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ท่คี าดหวัง กิจกรรม/กระบวนการ การวัดประเมินผล ตลอดจนเครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้การเรี ยนรู้ที่
ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้า ผลการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิ ค เอสทีเอดี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจวิชาภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปรากฏผล ดังนี้
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจวิชาภาษาจีน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค เอสทีเอดี มีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจวิชาภาษาจีน หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ในครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1) ในการจัดกิจกรรมนักเรี ยนอาจะจะไม่สนใจในการทํากิจกรรม เนื่ องจากการจัดกิจกรรมใช้เวลา
ใกล้เที่ยง นักเรี ยนไม่มีสมาธิในการทํากิจกรรม
2) การเลือกเนื้อหามาใช้กบั การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิ ค เอสทีเอดี ควรเลือกเนื้ อหาให้เหมาะสมกับ
วัยของนักเรี ยน มีความน่าสนใจ และทันสมัย
3) วิธีการสอนแบบการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค เอสทีเอดี แต่ละขั้น นักเรี ยนยังขาดความเข้าใจ
และขาดประสบการณ์ในการทํากิจกรรม ดังนั้นครู ผสู้ อนควรสังเกตการจัดกิจกรรมของนักเรี ยน และแนะนําแนวทาง
ให้กบั นักเรี ยนเป็ นระยะ
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค เอสทีเอดี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อให้นกั เรี ยนในระดับชั้นอื่นๆ ได้รับการพัฒนาในการอ่านด้วยเช่นกัน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความเมตตากรุ ณาจาก ดร.พรรณราย เทียมทัน
ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ ให้คาํ แนะนําและอนุเคราะห์ทุกๆ ด้านเป็ นอย่างดี
ยิง่ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์เ ฉิ น เจ๋ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้า นภาษาจี น อาจารย์ ดร.สุ พฒ
ั นา หอมบุป ผา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา (ปริ ญญาเอก ปรั ชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาวิจยั วัดผล และสถิ ติ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษา) และอาจารย์ ดร.อาภากร โพธิ์ดง ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านหลักสู ตรและการสอน (ปริ ญญาเอก กศ.ด.หลักสู ตร
และการสอน) ที่ให้ความกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดช่องคีรีศรี สิทธิ วรา
ราม ที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ให้โอกาสผูว้ ิจยั ศึกษาต่อและเป็ นกําลังใจเสมอ
มา จนทําให้การวิจยั ในครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาหลักสู ตรและ
การสอน รุ่ น 15 ห้อง 2 ที่ให้การสนับสนุนและเป็ นกําลังใจอย่างดียงิ่ ประโยชน์ของงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเพื่อกราบ
บูชาบุพการี ตลอดจน ครู - อาจารย์ ผูป้ ระสาทวิชาความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั
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