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การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ
ในชั้นเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและ
การพูดภาษาจีนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน และ 2) เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 32 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งเป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนในเนื้อหาบทเรียนของรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ประจาภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ 2) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีนกลางได้ดียิ่งขึ้น เห็นได้ชัดเจนจากผลการทดสอบหลังเรียน
ที่นักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบคิดเป็นร้อยละ 100 2) ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51) แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือ ในชั้นเรียน ช่วยเสริมแรงบวกและความภาคภูมิใจ รวมถึง กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น
ร่วมมือกันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นได้อีกด้วย
คาสาคัญ: ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลาง; รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือในชั้นเรียน; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความพึงพอใจของผู้เรียน
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ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
พันธกิจของสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ต้องการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้
สามารถนาความรู้ด้านภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ดังนั้น การพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนนับตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิ ทยาลัยในชั้นปีที่ 1 จึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ประกอบกับปัญหาการด้านพื้นฐานทางภาษาจีนที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกต้องอาศัยเวลาเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับพื้นฐานทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนไปพร้อมกัน
จากผลการสัมภาษณ์และสอบถามภูมิหลังการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน กลาง 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 32 คน พบว่า
นักศึกษาร้อยละ 53 เคยเรียนภาษาจีนในสถานศึกษาเดิมของตนมาแล้ว 3 ปี ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเคยเรียน 1 ภาค
เรียนถึง 1 ปีและไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน จะเห็นได้ว่าความแตกต่างด้านภูมิหลังการเรียนภาษาจีนนี้ ส่งผล
ให้พัฒนาการ ผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนกับนักศึกษาที่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน
แตกต่ างกัน มาก นอกจากนี้ ด้ านจิ ตใจ และความพร้อ มในการศึ กษาภาษาจีน ของนั ก ศึก ษาทั้ งสองกลุ่ ม นี้
แตกต่างกัน ด้ว ย กล่ าวคือ เมื่อเข้าสู่ บ ทเรี ยนเริ่มต้นจะเป็ นการศึกษาวิธีการออกเสียงสั ทอักษรพินอินของ
ภาษาจีน นักศึกษาที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้วจะคุ้ยเคยกับวิธีการออกเสียง เข้าใจแหล่งกาเนิดเสียงและวิธีการ
ออกเสียงมาค่อนข้างดี ทาให้พัฒนาการด้านการเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว บรรยากาศการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติของนักศึกษากลุ่มนี้จะไม่ตึงเครียด แตกต่างกันกับนักศึกษาอีกกลุ่มที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน เมื่อ
ต้องมาฝึกการออกเสียงภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ก็จะรู้สึกท้อ คิดว่าตนเองทาได้ไม่ดีเท่าเพื่อน ส่งผลให้
บรรยากาศการเรียนและความรู้สึกของนักศึกษากลุ่มนี้จะตึงเครียด กดดัน ดังนั้นเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้
อาจารย์ผู้สอนจึงได้ทดลองใช้กิจกรรมกลุ่มเข้ามาช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันละกัน โดยเริ่มตั้งแต่
ช่วงเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนคละผู้เรียนที่เก่ง – ปานกลาง - อ่อนให้อยู่ให้กลุ่มเดียวกัน เมื่อถึงเวลา
เรียนในแต่ละครั้งก็ให้นั่งเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ช่วยเหลือและแนะนาซึ่งกันและกัน
นอกจากปั ญ หาในด้ า นการเรี ย นแล้ ว นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ยั ง ประสบปั ญ หาด้ า นการปรั บ ตั ว กั บ
สภาพแวดล้อมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนใหม่ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถสาเร็จลุล่วง
ไปตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร ดังนั้นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้ จักการวางแผนการเรียน การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันจึงมีความสาคัญเช่นกัน
ผู้ วิจั ย จึ งเล็ งเห็ น ถึงความส าคั ญ และปั ญ หาดังกล่ าว ประกอบกับ ผู้ วิจั ยเองรับ ผิ ดชอบการสอนใน
รายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผ้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มที่จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึงคิด
ท าวิจั ย เพื่ อเป็ น อีก หนึ่ งช่ องทางในการแก้ ไขปั ญ หาด้ านการเรียนและการปรับ ตั ว ของนั ก ศึก ษาสาขาวิช า
ภาษาจีน จึงคิดที่จะทางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้รูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือ ในชั้นเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและ
การพูดภาษาจีนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ ความช่วยเหลือ มีน้าใจ
ให้แก่กัน อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน
2. เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบส่งเสริมความร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมีการทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รับ ผิดชอบหน้าที่ของตนเองและกลุ่มของตน เพื่อให้ ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนด นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้พัฒ นาทักษะทางสั งคมที่เน้นทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ลักษณะสาคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้คือเป็นรูปแบบที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านเนื้อหา
สาระต่างๆ ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ในกลุ่ม เน้นการทางานแบบร่วมมือกัน โดย
ออกแบบงาน (Cooperative task) ซึ่งต้องอาศัยการทางานแบบร่วมมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม งานนั้นจึง
จะสาเร็จได้ และการจัดโครงสร้างของการให้รางวัล (reward structure) กับกลุ่มจากการที่สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มรวมกัน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในเนื้อหา
สาระต่างๆ โดยการช่วยเหลือร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ
เช่น ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
แนวคิดของจอห์นสัน และโฮลูเบค (Johnson & Holubec, 1994) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความร่วมมือไว้ ดังนี้
1. แนวคิดปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในการทางาน แบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบร่วมมือ
ความสัมพันธ์แบบแข่งขัน และการทางานแบบอิสระด้วยตนเอง การแข่งขันก่อให้เกิดสภาพแพ้หรือชนะ ส่วน
การร่ ว มมื อนั้ น ก่อ ให้ เกิด สภาพชนะกับ ชนะซึ่งเป็ น ความสั มพั นธ์ท างบวกที่ ส่ งผลดี ทั้ งทางด้ านจิตใจและ
สติปัญญา การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือได้นาความสัมพันธ์ทั้งสามมาจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม โดยจัดให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รับผิดชอบในงานส่วนบุคคลและมีส่วนรับผิดชอบต่องาน
ของกลุ่มโดยทางานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ทาให้ได้ผลงานของกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และนา
ความสัมพันธ์แบบแข่งขันมาใช้ โดยจัดให้มีการแข่งขันกับกลุ่มอื่น เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นไปสู่เป้าหมาย
และพัฒนางานให้ดีขึ้น
2. แนวคิดและหลักการทางานแบบร่วมมือ ปฏิสัมพันธ์ทางบวก (positive interdependence)
หมายถึง การที่ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและตระหนักว่าความสาเร็จของการทางานกลุ่มคือความสาเร็จ
ของสมาชิกทุกคน สมาชิกในกลุ่ มต้องร่ว มแรงร่วมใจกัน ทางานกลุ่ มให้ ส าเร็จ ปฏิสั มพั นธ์ท างบวกถือเป็ น
องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรับรู้ถึงคุณค่าของงานตนเองที่มีต่อความสาเร็จของงานกลุ่มโดยรวม อีกทั้ง
ยังช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักทางานเป็นกลุ่ม โดยแบ่งปันทรัพยากรในการเรียน การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันภายใน
กลุ่ม การให้ กาลังใจแก่กัน และรู้จักฉลองความสาเร็จไปด้วยกัน การมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกมีองค์ประกอบที่
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สาคัญ คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การให้สมาชิกแต่ละคนได้รับรางวัลจากผลงานของกลุ่ม การจัดให้สมาชิกแต่
ละคนมีงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ และการจัดสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต้องแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน
3. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด หมายถึง การที่ผู้เรียนช่วยเหลือกันให้ประสบความสาเร็จในการ
เรียน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ส่งผลดีต่อผู้เรียนแต่ละคนในด้านความพยายามในการเรียน การใส่ใจ
ซึ่งกันและกัน การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการพัฒนาทักษะทางสังคม การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด
ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ โดยการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น การให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงผลงาน และการ
พัฒนาตนเอง
4. การรับผิดชอบตนเอง เป็นสิ่งสาคัญในการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการจัดให้นักเรียนทางานเป็น
กลุ่มนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในงานของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งใน
งานของกลุ่ม เช่น เมื่อครูให้คาวิจารณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานกลุ่ม สมาชิกกลุ่มแต่ละคนต้องนาคา
วิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
5. กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การสะท้อนการทางานของกลุ่มเพื่อประเมินการทางานของสมาชิกใน
กลุ่ ม ว่ าเป็ น อย่ า งไร เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ พิ จ ารณาว่ า การท างานส่ ว นใดควรด าเนิ น ต่ อ ไปและส่ ว นใดควร
ปรับเปลี่ยน จุดประสงค์ของกระบวนการกลุ่มคือ เพื่อส่งเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางานของสมาชิกเพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายการทางานที่กลุ่ มวางไว้ ผู้ส อนสามารถส่งเสริมทักษะการทางาน
ร่วมกันโดยให้สมาชิกในกลุ่มได้รับข้อมูลป้อนกลับ ในการทางานกลุ่ม ให้แนวทางในการตรวจสอบและติ ดตาม
การทางานกลุ่ม ให้กาลังใจและชื่นชมในความสาเร็จของกลุ่ม1
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนวิชาการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน
2 ตัวแปรตาม
2.1 ผลการทดสอบหลังเรียน โดยประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือในชั้นเรียน
วิธีดาเนินงานวิจัย
1 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยเลือกรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน (One Group PretestPosttest Design) ดังแผนภาพ
การทดสอบ
รูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรม
การทดสอบ
ก่อนเรียน
ส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน
หลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
T1
X
T2

1 สมจิต จันทร์ฉาย. (2557). การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน. เอกสารประกอบกาสอนรายวิชา 1127102 การออกแบบและ

พัฒนาการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
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กาหนดให้
X
แทน การนารูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียนมาใช้
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง (Pre Test)
T2 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง (Post Test)
2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 จานวน 32 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง นักศึกษา
กลุ่ ม นี้ มี ภูมิ ห ลั งการศึกษาภาษาจี น ที่ แตกต่างกั น กล่ าวคือ นัก ศึกษาจานวน 17 คนเคยเรีย นภาษาจีน ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนนักศึกษาอีก 15 คนเคยเรียนภาษาจีนมาเพียง
เล็กน้อยและไม่เคยเรียนมาก่อนเลย สาเหตุที่เลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาจีน เพราะเห็นว่าภาษาจีน
เป็นภาษาที่ได้รับความนิยม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศจีนก้าวหน้าไปอย่างมาก และชื่นชอบ
ในวัฒนธรรม ประเพณีจีน
3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบก่อนเรียน จัดทาขึ้นเพื่อคัดกรองนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ
กลุ่มอ่อนออกจากกัน แล้วจึงจัดให้นักศึกษาเข้ากลุ่มใหม่ เพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่อาจารย์ผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อวัดและ
ประเมินความรู้หลังศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท สาหรับในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นี้นักศึกษาจะได้
ศึกษาเนื้อหาทั้งหมด 5 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 สวัสดี 你好
บทที่ 2 คุณเป็นคนประเทศไหน 你是哪国人？
บทที่ 3 คุณชื่ออะไร 你叫什么名字？
บทที่ 4 นี่คืออะไร 这是什么？
บทที่ 5 คุณมีพจนานุกรมกี่เล่ม 你有几本词典？
แบบทดสอบนี้จะออกขอคาถามครอบคลุมเนื้อหาทั้งห้าบท และเป็นแบบอัตนัย จานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ ใน
ชั้นเรียน
เนื้ อหาในแบบสอบถามนี้จะแบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการออกแบบและเตรียม
กิจกรรมของอาจารย์ผู้สอน 2) ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม 3) ด้านกระบวนการ
ทางานกลุ่ม และ 4) ด้านการวัดและการประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ โดยการให้คะแนนตามหลักการของลิเคอร์ท (Li kert) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับน้อยที่สุด
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สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดย
การให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้
1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ร่วมมือกันปฏิบัติ ในชั้นเรียน การออกแบบกิจกรรมในแต่ละครั้ง ผู้สอนจะ
ยึดหลักการให้ ผู้เรีย นได้ช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน และแก้ปัญ หาร่วมกัน โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมที่
แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สัปดาห์ที่
ชื่อบทเรียน
เนื้อหาที่ศึกษา
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1-3

4-6

7-9

11 - 13

14 - 15

บทที่ 1 สวัสดี
你好

บทที่ 2 คุณเป็นคนประเทศไหน
你是哪国人？

บทที่ 3 คุณชื่ออะไร
你叫什么名字？

บทที่ 4 นี่คืออะไร
这是什么？

บทที่ 5 คุณมีพจนานุกรมกี่เล่ม
你有几本词典？

ระบบสัทอักษรพินอิน เสียงพยัญชนะ
สระเดี่ยว
การกล่าวทักทาย คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติทักษะการพูดออกเสียง
ระบบสัทอักษรพินอิน เสียงพยัญชนะ
สระเดี่ยว เสียงวรรณยุกต์
การสอบถามสัญชาติ แนะนาบุคคลใกล้ตัว
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติทักษะการสนทนาและการฟัง
ระบบสัทอักษรพินอิน เสียงพยัญชนะ
สระประสม เสียงวรรณยุกต์ การผันเสียง
การสอบถามชื่อ นามสกุล แนะนาบุคคล
ใกล้ตัว คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการพูด
การเขี ย นสั ท อั ก ษรพิ น อิ น การผั น เสี ย ง
และกฎเกณฑ์การอ่านคาว่า “不”
การสอบถามชื่อ นามสกุล แนะนาบุคคล
ใกล้ตัว คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการพูด
การเขี ย นสั ท อั ก ษรพิ น อิ น การผั น เสี ย ง
และกฎเกณฑ์การอ่านคาว่า “不”
การสอบถามชื่อ นามสกุล แนะนาบุคคล
ใกล้ตัว คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการพูด

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การกล่าวทักทาย
กิจกรรมฉันพูดเธอฟัง
กิจกรรมจับคู่พูดคาศัพท์
กิจกรรมฟังเพื่อนพูดแล้วส่งต่อ
กิจกรรมฝึกฟังและพูดเสียงอ่าน
อินพิน
กิจกรรมแนะนาตนเอง
กิจกรรมเขาชื่ออะไร
กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ
กิจกรรมฟังบทสนทนาแล้วฝึก
พูดตาม
กิจกรรมกลุ่มต่อจิ๊กซอว์
กิจกรรมส่งสาร
กิ จ กรรมกลุ่ ม เรีย งประโยคให้
เป็นข้อความที่สมบูรณ์
กิ จ กรรมสร้ า งบทสนทนาใน
สถานการณ์จาลอง
กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ

4 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ตามที่ออกแบบกิจกรรม
ไว้แล้วผู้วิจัยดาเนินการโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาผลการท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย น น าผลที่ ได้ ไปเปรี ย บเที ย บ เพื่ อ หาค่ า
ความก้าวหน้า ของผลการเรียนรู้ (x̄ 2- x̄1) ความสามารถในการจาความหมายของคาศัพท์ภาษาจีน โดยใช้
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สูตร x̄ 2 - x̄ 1 × 100 จากนั้น หาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ นาผลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาจัดกระทาโดยใช้สถิติเบื้องต้นตรวจสภาพข้อมูลที่รวบรวมมา วิเคราะห์ข้อมูล แยกประเภทข้อมูล ใน
ขั้นนี้ลงมือสร้างตารางแจกแจงความถี่ แล้วนับหรือแจกแจงความถี่ของข้อมูลลงในตาราง ต่อจากนั้นต้องแปลง
ความถี่เป็นตัวเลขเพื่อจะได้ใช้สถิติวิเคราะห์ นาผลการวิเคราะห์มาสรุปผล จัดอันดับปัญหาที่ส่งผลกระทบมาก
ไปน้อย จัดทารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทาแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – test for Dependent Sample)
3. สอบถามความคิดเห็น/ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้น เรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน แสดงข้อมูลออกมาใน
รูปแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์เจตคติ ในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน โดยการรวมคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามเจตคติ
ของผู้นักศึกษาโดยนาไปวิเคราะห์ข้อมูล นามาคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เห็นถึงความสาคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้น
เรียน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาอื่นได้
3. ผลการวิจั ย จะใช้เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนวิช าการฟั งและการพู ด
ภาษาจีนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน โดยการหา
ความก้าวหน้า
การทดสอบ
S.D.
คะแนนความก้าวหน้า
N
x̅
tคานวณ tตาราง
ก่อนเรียน (𝑋1)
32
7.31 1.91
*
5.56
2.4528
16.11
หลังเรียน (𝑋2)
32 12.87 1.59
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน โดยการหา
ความก้าวหน้า ในงานวิจัยนี้จะดาเนินการโดยประเมินกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้น
ที่ 1 การประเมินก่อนเรียนหรือก่อนเริ่มต้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนมาใช้ ขั้นที่ 2 การประเมินโดยกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจเบื้องต้น และขั้นที่ 3 การประเมินหลังเรียนหรือ
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หลังดาเนิน การเรียนการสอนเสร็จสิ้น ลง เพื่อวัดความรู้หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ ใน
ตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มีผลการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน ดังนั้นเกณฑ์ผ่านการประเมินของคะแนน
32
ความก้าวหน้าจึงเท่ากับ 100
× 15 = 4.8 คะแนน เมื่อพิจารณาจากคะแนนความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นเป็ น รายบุ คคล พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ ได้ค ะแนนความก้าวหน้ าสู งกว่าเกณฑ์ ป ระเมิน คือ 4.8
คะแนน ทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กจิ กรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน
ตารางที่ 2 ด้านความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ผลความคิดเห็น
ข้อ
รายการประเมิน
แปลความ
ด้านอาจารย์ผู้สอน
1 อาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2 อาจารย์ผู้สอนแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนอย่างชัดเจน
3 อาจารย์ผู้สอนจัดสรรและควบคุมเวลาในการดาเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
4 อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
5 อาจารย์ผู้สอนเลือกเนื้อหาได้เหมาะสมกับรายวิชา และเนื้อหาที่เรียน
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน
6 การเรียนรูปแบบนี้ทาให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่น่าเบื่อ มีอิสระในการคิด
7 การเรียนรูปแบบนี้ทาให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึ้น
8 การเรียนรูปแบบนี้เหมาะกับเนื้อหาเรื่องคากริยาวิเศษณ์ในภาษาจีน
9 การเรียนรูปแบบนี้สามารถนาไปใช้กับเนื้อหาอื่นในรายวิชาไวยากรณ์จีนได้
10 การเรียนรูปแบบนี้ทาให้ผู้เรียนเองเกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนง่ายขึ้น
การเรียนรูปแบบนี้ทาให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย มากกว่าการนั่งฟัง
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บรรยาย
12 การเรียนรูปแบบนี้ช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบและความเสียสละ
13 การเรียนรูปแบบนี้ทาให้การเรียนภาษาจีนน่าสนใจมากขึ้น
ด้านกระบวนการทางานกลุ่ม
14 สมาชิกในแต่ละกลุ่มรับผิดชอบหน้าที่ที่รับมอบหมายของตนเองอย่างเต็มที่
15 สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจต่อคะแนนรวมของกลุ่มที่ตนเองมีส่วนรับผิดชอบ
16 สมาชิกทุกคนพึงพอใจในการทางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
17 ตัวผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเมื่อรับฟังเพื่อนสมาชิกนาเสนอผลงาน
18 ตัวผู้เรียนเองรู้สึกภาคภูมิใจที่หาคาตอบจากการทากิจกรรมได้ถูกต้อง
19 ในครั้งหน้าอยากจะทางานหรือเรียนเป็นกลุ่มแบบนี้อีก
ด้านการวัดและการประเมินผล
20 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
21 จานวนข้อสอบก่อนเรียนหลังเรียนพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป
22 เกณฑ์การให้คะแนนมีความยุติธรรม เหมาะสม
23 ข้อสอบมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป
24 เนื้อหาในข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องคากริยาวิเศษณ์
25 ระยะเวลาที่ให้ทาแบบทดสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ
เฉลี่ย
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𝐱̅

S.D.

4.69
4.63
4.66
4.59
4.75

0.46
0.48
0.47
0.55
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.34
4.59
4.66
4.69

0.50
0.64
0.55
0.47
0.53

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

0.56

มาก

4.44
4.50

0.61
0.61

มาก
มาก

4.28
4.44
4.44
4.47
4.56
4.31

0.67
0.56
0.61
0.61
0.50
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.47
4.44
4.50
4.34
4.38
4.47
4.51

0.56
0.66
0.61
0.73
0.54
0.50
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการฟังและการ
พูดภาษาจีน 1 โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมี
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51, S. D. = 0.14) เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาความคิดเห็นทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นรายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด สามอันดับแรกเรียงตามคะแนนได้ดังนี้
อันดับ 1 อาจารย์ผู้สอนเลือกเนื้อหาได้เหมาะสมกับรายวิชา และเนื้อหาที่ เรียน (x̅ = 4.75, S. D. =
0.43) อั น ดั บ 2 อาจารย์ ผู้ ส อนมี ก ารวางแผนจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ (x̅ = 4.69, S. D. = 0.46) และ
อันดับ 3 การเรียนรูปแบบนี้ทาให้ผู้เรียนเองเกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนง่ายขึ้น (x̅ = 4.69, S. D. = 0.53)
สรุปผล
1. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษารายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 โดยใช้รูปแบบกิจกรรมความร่วมมือในชั้นเรียนนั้น
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย นแตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 โดย
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลการทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 12.87 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.31 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
1.91 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 16.11 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1 โดยใช้รูปแบบกิจกรรมความร่วมมือในชั้นเรียนพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้าน
อาจารย์ผู้สอน รองลงมาคือด้านด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือใน
ชั้นเรียน อันดับที่สามคือด้านกระบวนการทางานกลุ่ม
อภิรายผล
1. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าไป
มาก เห็นได้ชัดเจนจากการเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กล่าวคือ ผลการทดสอบ
ก่อนเรียนมีคะแนนไม่ผ่ านเกณฑ์ประเมิน ผู้วิจัยเห็ นว่า มีส าเหตุจากตัวผู้ เรียนมากกว่าร้อยละ 50 พื้นฐาน
ภาษาจีนไม่เพียงพอ รวมถึงมีบางคนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน ส่งผลให้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ หลังจาก
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรี ยนรู้ ผู้เรียนสะสมความรู้ ฝึกปฏิบัติผ่านการ
ทากิจ กรรม และทบทวนบทเรี ย นในชั่วโมงเรียนอย่างสม่าเสมอ น าความรู้ที่ เรียนมาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้การควบคุมของเพื่อนและอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน ส่งผลให้คะแนนสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทุก
คนพัฒนาขึ้นมาก เห็นได้จากผลการทดสอบหลังเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัด
กิจ กรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนเหมาะสมกับการ
นามาใช้ในรายวิชาฝึกปฏิบัติทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และมีความ
อยากรู้ อยากศึกษาเนื้อหาที่ตนเองได้รับมอบหมาย แล้วพยายามทาความเข้าใจก่อนจะนาไปอธิบายให้เพื่อนใน
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กลุ่มฟัง อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกระบวนการตรวจสอบความรู้ ความ
เข้าใจดีดีอีกขั้นตอนหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของอทิติยา สวยรูป (2556) และสาวิตรี เถาว์โท (2559) กล่าว
ว่ากระบวนการจั ดกิ จ กรรมการสอนด้ว ยวิธีแบบร่ว มมื อ นี้ มี การเสริม แรงที่ ช่ว ยให้ ส มาชิ กในกลุ่ มมีค วาม
กระตือรือร้นที่จะทาภารกิจหรือหน้าที่ที่ตนได้รับให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามฝึกฝน
ทักษะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยการทางาน ทบทวน คิดไตร่ตรอง และสรุปเนื้อหาสาคัญ ผู้เรียน
จะเกิดความภาคภูมิใจและพยายามทากิจกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
ผู้วิจัยพบว่าขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในแต่ละครั้ง
บรรยากาศในชั้นเรียนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการลองผิดลองถูก รวมถึงนา
ความรู้เรื่องคาศัพท์ บทสนทนา และรูปประโยคที่สาคัญในบทเรียนไปใช้ในสถานการณ์จาลองต่างๆ ที่เทียบได้
กับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน แม้ว่าตอนเริ่มทากิจกรรมช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ผู้ เรียนแต่ละ
คนจะแสดงความคิดเห็นน้อย หรือไม่กล้าแสดงออกมากนัก แต่เมื่อทากิจกรรมผ่านไป 2 – 3 ครั้งผู้เรียนเริ่มมี
ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก และมีการอภิปรายความคิดเห็นของตนมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน
ให้เห็นถึงความสาคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่รอบคอบ เมื่อ
ผู้เรียนเจอโจทย์ปัญหาที่ยาก ต้องมีการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น แสดงว่ากระบวนการเรียนการสอนรูปแบบนี้
ช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของอุไร มาก
คณา (2556) กล่าวว่าผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนากับเพื่อนในกลุ่มตามหัวข้อของสถานการณ์จาลองต่างๆ ทาให้
ผู้เรียนมีความคล่องแคล่ว ไม่เคอะเขิน มีความคุ้นเคยกับผู้ฟั งมากขึ้น รวมถึงสามารถช่วยพัฒนาทักษะการจา
คาศัพท์และรูปประโยคสาคัญในบทเรียนได้อีกด้วย
2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าผู้เรียนในชั้นปีที่ 1 เมื่อเริ่ม
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการเรียนการสอนได้ไม่ดีนัก เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมและเนื้อหาการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป หากช่วงเริ่มต้น ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสาร
ภาษาจีนที่ถูกต้อง ส่งผลให้การศึกษาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นย่อมเกิดปัญหาตามมา ดังนั้ นการนารูปแบบการ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในชั้ น เรี ย นเข้ า มาใช้ จะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นสามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ บริ บ ทของสั ง คม
สิ่งแวดล้อม การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป การเลือกรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือเข้ามาใช้ในชั้นเรียนเพราะผู้วิจัยเห็นว่ า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังมีภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายอยู่ ดังนั้นการหารูปแบบการสอดคล้องกับลักษณะและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาในรายวิชานั้นได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น จากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเองมีส่วนร่วม และได้ลงมือปฏิบัติสม่าเสมอ ดังนั้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชั้น
เรียนได้ และสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. ผู้สอนควรเตรียมเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนใน
บทเรียนหรือรายวิชานั้นให้ครบถ้วนเสียก่อน รวมถึงจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มีข นาดเหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็ก
เกิ น ไป ศิ ริ ถี อ าสนา (2553) กล่ า วว่ าขนาดของกลุ่ ม ไม่ ค วรใหญ่ ห รื อ มี ม ากตนเกิ น ไป ควรน าวิ ธี ก ารวั ด
ประเมินผลที่ทุกกลุ่มมีส่วนร่วม และควรยืดหยุ่นในเรื่องเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วย ดังนั้นผู้สอนจึงควร
หาวิธีแบ่งกลุ่มให้มีความยุติธรรมที่สุ ด สามารถแยกกลุ่มผู้เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ออกจากกัน นอกจากนี้
ขณะทากิจกรรม ผู้สอนทาหน้าที่เปรียบเสมือนโค๊ชคอยชี้แนะ เนื่องจากผู้เรียนยังไม่เคยปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
2. ก่อนดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนมีบทบาทสาคัญในการคัดสรรกิจกรรมและเตรียม
อุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรมให้เพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าระยะเวลาในการ
เตรียมการสอน และเตรียมสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ จึงมีความสาคัญมาก หากผู้สอนมีเวลาไม่เพียงพอ หรือเตรียม
อุปกรณ์ได้ไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน ย่อมส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งมีอุปสรรค นอกจากนี้การ
คัดสรรกิจกรรมควรคานึงถึงรูปแบบการดาเนินกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด แม้บางกิจกรรม
อาจไม่สามารถให้มีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน แต่ควรให้ผู้เรียนได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ของตน เป็นทั้งผู้
พูดและผู้ฟังที่ดีในเวลาเดียวกัน จะช่วยพัฒนาศักยภาพและพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ได้
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