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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิช าภาษาจีน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมใจ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ ได้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัด
ปทุ มธานี จำนวนทั้ ง สิ้น 25 คน เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ง นี้ ได้แ ก่ 1) แผนการจัด การเรีย นรู้วิช า
ภาษาจีนโดยใช้ก ารจัดการเรียนรู้แบบร่วมมื อร่วมใจ 2) แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิช า
ภาษาจี น และ 3) แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ภ าษาจี น โดย
ใช้ ก ารจั ดการเรีย นรู้แ บบร่วมมื อ ร่วมใจ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ร้อ ยละ ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และ t-test for dependent sample
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.08 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.32 คะแนน คะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ .05 คะแนน 2) นักเรียนมีค วามพึง พอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิช าภาษาจีนโดยใช้การจัด
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
คำสำคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
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Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the learning achievement on
Chinese subject of students by using the Cooperative Learning management 2) to study
the student’s satisfaction toward the Cooperative Learning management on Chinese
subject. The research sample was 25 students from matthayomsuksa 1/1 during the
2019 Academic year, semester 2 at Udomvittaya School, Pathum Thani province. The
research instruments used were 1) a lesson plan on Chinese subject by using the
Cooperative Learning management 2) a learning achievement test on on Chinese subject
and 3) the students satisfaction questionnaire toward the Cooperative Learning
management on Chinese subject. The following statistics: mean, percentage, standard
deviation and t-test were used for the dependent sample.
The results of the study were as follows: 1) the students had an average pretest score of 10.08 points and an average post-test score of 16.32 points. The scores are
significantly higher than the pre-test scores at a .05 significance level, 2) the students’
satisfaction toward the Cooperative Learning management on Chinese subject was at
very good level.
Keywords: The Development Of The Learning Achievement On Chinese Subject,
The Cooperative Learning Management
บทนำ
ภาษาจีนนับว่าเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีผู้สนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและในระดับอุดมศึกษา (เมชฌ สอดส่องกฤษ, 2553) ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องการเรียน
การสอนภาษาจี น มากขึ้ น ทุ ก ขณะ มี ก ารเปิ ด สอนภาษาจี น ตั้ ง แต่ ร ะดับ ชั้ น อนุ บ าลจนถึง อุ ด มศึ ก ษา
โดยเฉพาะในช่วงห้าถึง สิบปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นวิชาเอกในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับความต้องการการใช้ภาษาจีนในประเทศไทยและสังคมโลก
โรงเรียนกวดวิชาก็มีการเปิดสอนภาษาจีนอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นหน่วยงานหลัก
ที่ควบคุมดูแลการศึกษาของประเทศมีนโยบายสนับสนุนการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี
2542 เป็ นต้นมา ได้ส นับ สนุนให้ โรงเรียนระดับประถมศึกษา มั ธยมศึกษาเปิดสอนภาษาจีนขึ้น และ
กำหนดให้ ภ าษาจีนเป็ นวิช าที่ส ามารถเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ กิจ กรรมส่งเสริม การเรียนรู้ของ
นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับภาษาจีน การจัดทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การลงนามความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเพื่อการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาและบุคลากร เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง
การเรียนภาษาจีนก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน
และจัดเป็นวิชาบังคับเรียน ซึ่งผู้เรียนบางกลุ่มอาจไม่ได้มีความชอบหรือสนใจในการเรียนภาษาจีน ถ้าหาก
ผู้ส อนไม่มี วิธีการสอนที่ดี และสามารถดึง ดู ดผู้เรียนได้ จึง มัก จะพบปัญ หาในการสอนและไม่ป ระสบ
ผลสำเร็จทั้งผู้เรียนและผู้สอน และถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ล้มเหลว การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 จำเป็นจะต้องมีรูปแบบการสอนหรือวิธีการสอน ที่ทันสมัยและช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
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ความง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี รูปแบบหรือวิธีการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ ผู้สอน ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุ กคน มีค วามสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีค วามสำคัญที่ สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ง เสริมให้ผู้เรี ยนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ และ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ระบุในข้อที่ 6 ว่า จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มี
การประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศั กยภาพ ซึ่ง เป็นการจั ด การเรียนรู้ที่ส อดคล้องกั บรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมื อร่วมใจ
(Cooperative Learning) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนรู ป แบบหนึ่ ง ที่ เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นลงมื อ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน สมาชิกทุกคนมีบทบาท หน้าที่
และมีส่วนร่วมในการทำงานนั้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตน
ประสบความสำเร็จ ได้ก็ต่ อเมื่อ สมาชิก ทุกคนในกลุ่ม ประสบความสำเร็จ ด้วย สมาชิกทุ กคนจะได้ รับ
ผลประโยชน์ หรือรางวัลผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะเป็ นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการทำงาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จนสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในชั้นเรียนเดียวกันแต่ระดับความรู้ความสามารถแตกต่างกัน
จากปัญหาที่ผู้วิจัยพบในชั้นเรียนคือ นักเรียนในห้องขาดความสามัคคี ไม่มีทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกันต่างคนต่างทำงานของตนเอง โดยสังเกตได้จากเมื่อมีการแบ่งกลุ่มโดยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง
นักเรียนที่เรียนเก่งจะจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน นักเรียนที่เรียนปานกลางถึงอ่อนก็จะจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน เมื่อครูให้
ทำกิจกรรมจึงทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สนุกกับการเรียน ไม่มีความกระตือรือร้น เพราะว่าคิดว่าตัวเองคงทำ
ไม่ได้ เมื่อให้ตอบคำถามในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งตอบคำถาม ส่วนนักเรียนที่เรียน
ปานกลางถึ ง อ่อนจะไม่ต อบคำถามและไม่มี ส่วนร่วมในชั้น เรียน เมื่ อครูสุ่ม เรียกชื่อถามบั ง เอิญ เป็ น
ชื่อนักเรียนที่เรียนอ่อน ก็จะนิ่งและไม่ตอบคำถาม เมื่อมีการ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปรากฏว่ามี ค วามแตกต่างอย่างชัด เจนระหว่างนักเรีย นที่ เรียนเก่ง และเรียนปานกลางและอ่ อน โดย
นักเรียนที่เรียนเก่งก็จะมีค ะแนนที่สูงมากและนักเรียนที่เรียนปานกลางและอ่อนก็จะมีคะแนนต่ำมาก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียนและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจ
2. เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิช าภาษาจีนโดยใช้การจัด
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
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วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง
ที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นอุ ด มวิท ยา ตำบลประชาธิ ปั ต ย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย ครั้ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก เรีย นระดับ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1/1 โรงเรีย น
อุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน โดยการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม พบว่า ได้ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 25 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest design ซึ่งผู้วิจัย
มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผู้ วิ จั ย ทำการสอนภาษาจี น โดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บข้อมูล คะแนนสอบก่อนเรียนไปด้วย
หลังจากนั้นผู้วิจัยดำเนินการสอนตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือร่วมใจ โดยใช้ระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 15 สัปดาห์ การทดลองครั้งนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา ได้ มี ก ารทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและนำคะแนนสอบมา
วิเคราะห์ผล ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยได้นำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาจีนโดยใช้รูปแบบร่วมมือร่วมใจมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยการหาค่า t คำนวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ
2. ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบร่วมมือร่วมใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เป็นรายข้อและรายด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดการแปรผล โดยใช้เกณฑ์และแนวทางการหาช่วงความกว้าง
ของอันตรภาคชั้นของ เบสท์ (Best 1977: 14) ที่แบ่งระดับการแปรผลออกเป็น 5 ระดับ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด/จำนวนชั้น (= (5-1)/5 = 0.80)
1.00 - 1.80 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วย อยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วย อยู่ในระดับน้อย
2.61 - 3.40 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วย อยู่ในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วย อยู่ในระดับมาก
4.21 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วย อยู่ในระดับมากที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ร ายวิชาภาษาจีนโดยใช้รูปแบบร่วมมือร่วมใจ จำนวน 15 สัปดาห์
ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบร่วมมือร่วมใจมีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้
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1.1 ผู้สอนสัง เกตพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนแต่ล ะคน พบว่า ผู้เรียนมี
ทักษะความรู้ที่แตกต่างกัน มีทั้งระดับที่ เก่ง ปานกลาง อ่อน
1.2 ผู้สอนจะให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และเก็บข้อมูล
1.3 ผู้สอนแบ่งกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่ประกอบด้วย คนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
1.4 ผู้ส อนจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ โดยการให้ ผู้ เรียนแต่ล ะกลุ่ ม แข่ง ขั น กัน บอกคำศั พ ท์
ภาษาจีน ซึ่ง จะให้ตั วแทนกลุ่ม เป็น คนอ่านคำศั พท์ และบอกความหมาย โดยตัวแทนกลุ่ มจะเวีย นไป
เรื่อง ๆ จนครบทุกคนในกลุ่ม หากกลุ่มใดตอบถูกก็จะได้คะแนน กลุ่มใดตอบผิดก็จะไม่ได้คะแนน
1.5 จากกิจ กรรมข้างต้น ผู้ส อนสังเกตได้ว่า ผู้เรียนในแต่ล ะกลุ่มจะมีค วามกระตือรือร้น
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะคนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม หากตัวแทนกลุ่มตอบไม่ได้ สมาชิกก็จะให้
ความช่วยเหลือ
1.6 ผู้ส อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมใจ รวมทั้งทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนเป็นระยะเวลา จำนวน 15 สัปดาห์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบร่วมมือร่วมใจ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), ค่าร้อย
ละ และค่า t
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มีผลการวิจัยดังนี้
1. ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาจีน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ สรุปได้ตามตารางและคำอธิบายต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนก่อนและหลังการจัด
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (n=25)
คะแนน
S.D.
t
p
𝑥
ก่อนเรียน (คะแนนเต็ม 20)
10.08
2.56
16.42*
.00
หลังเรียน (คะแนนเต็ม 20)
16.32
1.79
*p < .05
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.08 และ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.32 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง พอใจของนั กเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมใจ โดยแบ่งตามรายด้านและรายข้อ ดังนี้
ตารางที่ 2 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
ด้านครูผู้สอน (n=25)
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
𝑥 S.D. การแปลผล
1 ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจให้นักเรียนเข้าใจ
4.28 0.89 มากที่สุด
อย่างชัดเจน
2 ครูจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถและเพศอย่าง
4.28 0.89 มากที่สุด
เหมาะสม
3 ครูให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลนักเรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
4.32 0.69 มากที่สุด
4 ครูสง่ เสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
4.44 0.65 มากที่สุด
5 ครูให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ทำกิจกรรมสำเร็จสูงสุด 4.28 0.79 มากที่สุด
รวม
4.32 0.74 มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจ ด้านครูผู้ ส อน พบว่า มีค่ าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.32 มี ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.74 แสดงว่ า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ มากที่สุด
ตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านเนื้อหา
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
𝑥 S.D. การแปลผล
1 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
4.08 0.70
มาก
2 เนื้อหา ภาษา รูปแบบตรงกับความสนใจ และความต้องการของ
4.28 0.67 มากที่สุด
นักเรียน
3 เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปสู่ยาก
4.04 0.84
มาก
4 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
4.04 0.84
มาก
5 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4.28 0.79 มากที่สุด
6 นักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกัน
4.20 0.64
มาก
7 นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน
4.60 0.64 มากที่สุด
8 นักเรียนได้อธิบายความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
4.32 0.80 มากที่สุด
9 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4.52 0.65 มากที่สุด
10 นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิก เช่น การเป็นผู้นำ
4.36 0.63 มากที่สุด
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา เป็นต้น
รวม
4.27 1.72 มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจ ด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.72 แสดงว่านักเรียนมีความพึงต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านเนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด
ตารางที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านการวัด
และประเมินผล
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
𝑥 S.D. การแปลผล
1 การประเมินผล มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็น
4.24 0.87 มากที่สุด
รายบุคคล และของกลุ่ม
2 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้
4.00 0.86
มาก
3 มีการประเมินพฤติกรรม การทำงานร่วมกันของนักเรียน
4 ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง และของกลุ่ม
5 การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
รวม

4.40
4.48
4.40
4.30

0.76
0.65
0.76
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจ ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78
แสดงว่านักเรียน มีความพึงต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
ตารางที่ 5 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในภาพรวม
ทุกด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
S.D. การแปรผล
𝑥
1 ด้านครูผู้สอน
4.32
0.74
มากที่สุด
2 ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
4.27
1.72
มากที่สุด
3

ด้านการวัดและประเมินผล
รวม

4.30
4.29

0.78
1.08

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจในภาพรวมทุกด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 แสดงว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
ผู้วิจัยได้สรุปผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังจากที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะพิจารณาได้
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจโดยผลการศึกษา พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.08
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.32 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 แสดงว่า หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ภ าษาจีนแบบร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับมาก
พิจารณา ได้จากผลการศึกษา ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านครูผู้ส อน พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
นัก เรีย นมีค วามพึ ง พอใจด้ านครูผู้ ส อน อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.32 และส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานอยู่ ที่ 0.74 แสดงว่า นั ก เรีย นมี ค วามพึ ง พอใจในการจั ดการเรียนรู้ แบบร่วมมื อร่ วมใจด้า น
ครูผู้สอน อยู่ใน ระดับมาก ผลจากการศึกษาตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.72 และนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อยู่ใน ระดับมาก แสดงว่า หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ นักเรียนมีความพึง
พอใจในด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก ผลการศึกษาตารางที่ 4 การประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.78 และนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการวัด
และประเมินผล อยู่ในระดับ มาก แสดงว่า หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ นักเรียนมี
ความพึงพอใจในด้านการวัดและประเมินผลอยู่ใน ระดับมาก และผลการศึกษา ตารางที่ 5 การประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในภาพรวมทุกด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.08 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน โดยใช้
รูปแบบ “ร่วมมือร่วมใจ” นักเรียนมีค วามพึง พอใจในอยู่ในระดับ มาก แสดงว่า หลัง จากที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่ อง การพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ช าภาษาจีน โดยการจัดการเรีย นรู้
แบบร่วมมือร่วมใจ ได้ผลการวิจัยดังนี้
1. การวิ จั ย พบว่ า คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ โดยมี ค่ าเฉลี่ ย ก่อ นได้ รับ การจั ด การเรีย นรู้แ บบร่วมมื อ ร่ว มใจ เท่ ากั บ 10.08 ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.51 คิดเป็นร้อยละ 50.4 และค่าเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
เท่ากับ 16.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.07 คิดเป็นร้อยละ 81.6 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนที่สูงขึ้ นกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ สอดคล้องกับบทความของ นภา
ลักษณ์ ตั้งอรุณ ศิลป์ (2560) การสร้างชุดกิจ กรรมการเรียนวิช าภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการจำ
อักษรจีน โดยใช้ เทคนิค มอร์ฟฟิ่ ง ร่วมกั บการเรียนแบบร่วมมื อ สำหรับ นัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนวิชาภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการจำอักษรจีน โดยใช้เทคนิคมอร์ฟฟิ่งร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูเทพ ประภากร (2561) เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึก ษากลุ่มตัวอย่างมีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียนที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบคิดเป็นร้อยละ 100
แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบร่วมมือร่วมใจมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านการเรียนภาษาจีน สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น เห็นได้ชัดเจนจากผลการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
2. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบร่วมมือร่วมใจ
อยู่ในระดับมาก สังเกตได้จากข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ภ าษาจีนแบบร่วมมือร่วมใจ สรุปได้ว่า หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบ
ร่วมมื อร่ วมใจ นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.29 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.08 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูเทพ ประภากร (2561) เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน ผลการวิจัยพบว่า ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.51) แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือ ในชั้นเรียน ช่วยเสริมแรงบวกและความภาคภูมิใจ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น
ร่วมมือกันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย
1. การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาจีนในระดับชั้นต่าง ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออกทั้งในกลุ่ มย่อยและกลุ่มใหญ่ กล้าตัดสินใจ และสร้าง
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูและเพื่อนร่วมชั้นได้
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ สามารถลดปัญหานักเรียนที่อยู่ในระดับปานกลางถึง
อ่อนได้ เนื่องจากครูผู้สอนจะสอนในรูปแบบกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะคละเด็กเก่ง เด็กกลาง และเด็กอ่อนอยู่
ร่วมกัน และให้ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการทำงาน และจะให้คะแนนแบบอิงกลุ่ม ดังนั้นนักเรียนในกลุ่ม
ต้องสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะมีผลการเรียนที่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาและวิจัยการจัดการเรียนรู้ภ าษาจีนในรูปแบบอื่น ๆ ให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนในระดับต่าง ๆ
2. ควรศึกษาและวิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนภาษาจีนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
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