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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารภาษา
เวียดนามเบื้องต้น ระหว่างการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ 
เกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตามหลักสูตร 
ภาษาเวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเวียดนาม เกณฑ์ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนนักเรียน 30 คน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่สมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา จ านวน 8 แผน ใช้เวลา  
24 คาบเรียน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น มีค่าความเชื่อ
มัน 0.81 3) แบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการพูด และการอ่าน  
มีค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.81-0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว และค่าความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ า  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  
มีพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้นสูงขึ้นตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรียงตามล าดับดังนี้ 12.27 (4.75), 18.13 (5.19), 23.53 
(4.52), 28.97 (4.12), 32.70 (4.47), 36.70 (4.38), 40.60 (3.41), 44.00 (3.23) จากคะแนน เต็ ม  
48 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น หลังได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.37  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.96 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) study the development of basic 

Vietnamese communication abilities of grade 8 students while using the STAD 
cooperation learning technique along with language games, and 2) compare the basic 
Vietnamese communication abilities of grade 8 students after using the STAD 
cooperation learning technique along with language games, using a criterion of 50%. 
The sample used in this study consisted of 30 grade 8 students from the Demonstration 
School of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. Selection 
was done using the volunteer sampling method. The research techniques were: 1) An 
8 lesson plan for basic Vietnamese communication abilities including 24 marks using 
the STAD cooperation learning technique along with language games. 2) a basic abilities 
to communicate in Vietnamese test, with a reliability value of 0.81, and 3) an 
observation form for basic Vietnamese communication speaking and reading skills, with 
a reliability value of 0.81-0.87. The statistics used to analyze the data were mean, 
standard deviation, t – test for one sample and one-way repeated measure ANOVA. 

The findings were as follows: 
1) The development of the abilities of the students who received the STAD 

cooperation learning technique along with language games to communicate in 
Vietnamese was increasingly higher after each test. The means and the standard 
deviations were 12.27 (4.75), 18.13 (5.19), 23.53 (4.52), 28.97 (4.12), 32.70 (4.47), 36.70 
(4.38), 40.60 (3.41), 44.00 (3.23) from a possible full marks of 48 at the 0.05 level of 
significance. 

2) The average score for the students Vietnamese communication abilities 
after using the STAD cooperation learning technique along with Language games was 
33.37 and the standard deviation was 1.96 from a possible full marks of 40 which was 
statistically higher than the criterion of 50% at the 0.05 level of significance. 

 
Keywords: Cooperative Learning Management, STAD Technique, Language Games, 

Vietnamese Communication Abilities 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีได้ด้วยความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษา 
เป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฐิติพร พิชญกุล ประธานปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ดูแลเอาใจใส่ ให้ก าลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัย 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
อาจารยประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.Nguyen Tuong Lai ดร.Nguyen 
Thi Thuy Chau  และอาจารย์ Tran Thi Bich Thao ผู้ช านาญการ ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.สุภัทรา 
คงเรือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญเสียสละเวลาในการตรวจพิจารณาความถูกต้อง
สมบูรณ์ของเครื่องมือวิจัยในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนให้ค าแนะน าเพ่ิมเติ่มเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ  

ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นก าลังใจที่ดีมาโดยตลอด 

สุดท้ายผลอันจะเป็นประโยชน์ ความดีความงามทั้งปวง ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิทยานิพนธ์
นี้ขอมอบแก่คุณพอคุณแม่ที่เคารพยิ่งและทุกคนในครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนใน การเรียน ให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นก าลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้วิจัย หากมีข้อบกพร่องด้วยประการใด  ๆ ผู้วิจัย
ขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 

 
 

เหงียน ถิ เหลี๋ยว 

 



ง 

 

สารบัญ 
 
 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย.............................................................................................................. ........ ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ......................................................................................................... ........ ข 
กิตติกรรมประกาศ.......................................................................................................... ............. ค 
สารบัญ....................................................................................................................... ................. ง 
สารบัญตาราง.................................................................................. ............................................ ฉ 
สารบัญภาพ.................................................................................................................... ............. ฌ 
บทที่ 1 บทน า......................................................................................................................... .... 1 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา................................................................ 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย .................................................................. .................... 5 
1.3  กรอบแนวคิดในงานวิจัย .......................................................................... .............. 5 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย .............................................................................. ............ 5 
1.5  ขอบเขตการศึกษาของการวิจัย ................................................................. ............. 6 
1.6  ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย ............................................................... ................. 7 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...................................................................................  9 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..................................................................................... 10 
2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ................................................................................................ 
 

11 
2.2  หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น ........................................................................... 20 
2.3  การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ........................................................ ............ 46 
2.4  เกมทางภาษา ............................................................................................ ............ 69 
2.5  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ................... 85 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................................................ 87 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย..................................................................... .............................. 90 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..................................................................................... 90 
3.2  ตัวแปรที่ศึกษา ......................................................................................... .............. 91 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ....................................................................... ................. 91 
3.4  การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ .......................................................... 92 
3.5  รูปแบบการทดลอง ................................................................................................ 99 



จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
3.6  การด าเนินการทดลอง....................................................................... .................. 100 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย....................................................................... ...... 110 
3.8  สถิติที่ใช้ในการวิจัย....................................................................... ....................... 110 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................. .................................. 116 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารภาษา

เวียดนามเบื้องต้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ระหว่างการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (Repeated Measure one way ANOVA)……… 

 
 
 
 

118 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษา

เวียดนามเบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังที่การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ประกอบเกมทางภาษา กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม .................. 

 
 
 

138 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ......................................................................... .... 142 

5.1  สรุปผล …………................................................................................. .................. 142 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย ............................................................................... ............ 143 
5.3  ข้อเสนอแนะ ............................................................................... ....................... 148 

บรรณานุกรม................................................................................................................... ......... 150 
ภาคผนวก .............................................................................................. ................................. 159 

ภาคผนวก ก  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ................................................................... ........ 160 
ภาคผนวก ข  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ .......................................................... 162 
ภาคผนวก ค  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบ  

เกมทางภาษา............................................................................... ........ 
 

173 
ภาคผนวก ง  แบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม............................. 206 
ภาคผนวก จ  แบบประเมินเครื่องมือการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ.................................... 219 

ประวัติผู้วิจัย............................................................................................................................  231 
 
 



ฉ 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี   หน้า 

2.1 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ……………………………............................................................ 

 
13 

2.2 
 
2.3 
 
2.4 
2.5  
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
 
2.14 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และ ความคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ......................................................... 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน……………….................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้น……………. 
วิเคราะห์เนื้อหาสาระส าคัญหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น………………………………….. 
เกณฑก์ารประเมินการพูด.………………………………………………………………………………….. 
เกณฑก์ารประเมินการอ่าน…………………………………………………………………………………. 
ตัวอย่างการหาค่าคะแนนก้าวหน้าการเรียนรู้แบบรวมือเทคนิคSTAD..……………………. 
ตัวอย่างการบันทึกคะแนนสอบแลกคะแนนก้าวหน้า……………………………………………… 
ตัวอย่างการบันทึกคะแนนก้าวหน้าและคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม…………………………………. 
ตัวอย่างเกณฑ์การคิดคะแนนก้าวหน้ามาเป็นเกณฑ์……………………………………………….. 
ตัวอย่างคะแนนพัฒนาของทีมเทียบกับเกณฑ์……………………………………………………….. 
การวิเคราะห์และสงเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคSTAD 
ตารางวิเคราะห์เกมทางภาษา………………………………………………………………………………. 
ตารางวิเคราะห์เกมทางภาษา………………………………………………………………………………. 

 
14 

 
16 
22 
27 
39 
42 
62 
62 
63 
63 
65 

 
67 
80 

3.1 หน่วยการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในการวิจัยครั้งนี้………………………………………. 92 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางภาษาเวียดนามด้านการพูดและการอ่าน…………… 
รูปแบบการวิจัยแบบ Time Samples Design……………………………………………………… 
รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Posttest only Design……………………………………. 
ก าหนดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ
เกมทางภาษา……………………………………………………………………………………………………. 

96 
99 

100 
 

101 
4.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของคะแนน

ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้นทั้ง 4 ด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา………………………………………... 

 
 
 

118 
4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ทั้ง 4 ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ
เกมทางภาษา ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

119 



ช 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี   หน้า 
 

4.3 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ทั้ง 4 ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา……………………………………………………………….. 

 
 
 

120 
4.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของคะแนน

ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง
ภาษา……………..………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

122 
4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนของความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา……………………………………………………….. 

 
 

123 
4.6 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา………………………………………… 

 
 

124 
4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของคะแนนความสามารถ

ด้านการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา……….. 

 
 

125 
4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ……………………………………………………... 

 
 

126 
4.9 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา………………………………………… 

 
 
128 

4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของคะแนนความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา……….. 

 
 

130 
4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา………………………………………………………. 

 
 

131 



ซ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี   หน้า 

4.12 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา………………………………….. 

 
 

132 
4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของคะแนนความสามารถ

ด้านการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา………. 

 
 

134 
4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา………………………………………………………. 

 
 

135 
4.15 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาเวียดนามของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา…………………………………. 

 
 

136 
4.16 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบื้องต้นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
โดยรวม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้กิกจรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา กับเกณฑ์ร้อยละ 50………………………… 

 
 
 

138 
4.17 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการฟัง ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้กิกจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ
เกมทางภาษา กับเกณฑ์ร้อยละ 50………………………………………………………………………. 

 
 

139 
4.18 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการพูด ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้กิกจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ
เกมทางภาษา กับเกณฑ์ร้อยละ 50 …………………………………………………………………….. 

 
 

139 
4.19 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้กิกจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ
เกมทางภาษา กับเกณฑ์ร้อยละ 50…………………………………………………………………….. 

 
 

140 
4.20 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียน ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้กิกจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ
เกมทางภาษา กับเกณฑ์ร้อยละ 50…………………………………………………………………….. 

 
 

141 
 



สารบัญภาพ 
 
ภาพที่   หน้า 

4.1 พัฒนาการความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบื้องต้นทั้ง 4 ด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา....................................... 

 
 

121 
4.2 พัฒนาการความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของกลุ่มเป้าหมาย

ระหว่างการทดลองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา...................................................................................................................... 

 
 

125 
4.3 พัฒนาการความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของกลุ่มเป้าหมาย

ระหว่างการทดลองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา...................................................................................................................... 

 
 

129 
4.4 พัฒนาการความสามารถด้านการอ่านภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของกลุ่มเป้าหมาย

ระหว่างการทดลองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา .................................................................................................................... 

 
 

133 
4.5 พัฒนาการความสามารถด้านการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของกลุ่มเป้าหมาย

ระหว่างการทดลองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา .................................................................................................................... 

 
 

137 
4.6 เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ทั้ง 4 

ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของกลุ่มเป้าหมายระหว่างการทดลอง
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา.............. 

 
 

137 
 



บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ภาษาเป็นเครื่องมือมนุษย์ใช้ในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ 
ตลอดจนสะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในชนชาตินั้น ๆ เนื่องจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง และเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศมากขึ้น คราสเชน 
(Krashen, 1982) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศว่า มนุษย์มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอ่ืนเพ่ือจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งทางการเมือง 
ศิลปวัฒนธรรม การค้า และการศึกษา กระทรงศึกษาธิการก็มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ
2551) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน ว่ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 
เป็นกลุ่มสาระ การเรียนรู้หนึ่ง มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
สามารถถ่ายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ในปี พ.ศ 2558 ประเทศไทย และอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก่อตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก  ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงมี
จ าเป็น และมีความส าคัญมาก และแม้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการเพ่ือติดต่อสื่อสารท างาน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2551) แต่
ภาษาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้มีความแตกต่างกัน จึงควรเรียนรู้ภาษาในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมเติม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หาก
สามารถสื่อสารโดยภาษาใดภาษาหนึ่งในกลุ่มอาเซียนได้ จะช่วยให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ได้ และในการประชุมประเทศอาเซียนที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ 2553 
มีข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า อาเซียนควรสนับสนุนให้ประชาชนของอาเซียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในอาเซียน เป็นภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาแม่ของตน และภาษาอังกฤษ       
(เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชาง, 2557)  หากพิจารณาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ประเทศสาธารณรัฐ
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สังคมนิยมเวียดนามมีประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมายาวนาน นับตั้งแต่วันที่ 6 
สิงหาคม 1976 (Nguyễn, 2000) แม้ว่าเพ่ิงเปิดประเทศได้เพียง 30 ปี แต่มีความเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ต้องเรียนรู้ภาษาเวียดนามมากยิ่งข้ึน  
 การเรียนการสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทยปัจจุบันก าลังมี
แนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีสถาบัน สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดสอนวิชา
ภาษาเวียดนาม หลักสูตรเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม เช่นหลักสูตรอาเซียนศึกษาหรืออาเซียน
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา การเรียนภาษาเวียดนามในฐานะต่างประเทศ นับเป็นเรื่องที่ไม่ยากส าหรับ
นักเรียนไทย เนื่องจากมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกัน และเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์
เหมือนกัน ภาษาเวียดนามจึงเป็นภาษาที่คนไทยสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถน าไปใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเวียดนามจึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและจะช่วยให้เราเข้าใจ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้านในขณะเดียวกันด้วย (เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชาง, 2557)  
 จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยพบว่า แม้ว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนามอย่าง
หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องสร้างหลักสูตรภาษาเวียดนาม เช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษา
เวียดนามเบื้องต้น (เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชาง, 2557)  หลักสูตรภาษาเวียดนาม (เหงี๋ยน ถิ ค๊าญ, 2560)  และ
การพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพ่ือสื่อสาร (ถิแหล่ง เวือง, 2559) ผู้วิจัยพบว่า การเรียน
ภาษาเวียดนามของนักเรียนไทยมีอุปสรรคพอสมควร เพราะภาษาเวียดนามไม่ใช่ภาษาหลักหรือภาษา
แม่ของนักเรียนไทย อักษรภาษาเวียดนาม – อักษรก๊วกหงือ ใช้ตัวอักษรโรมันในการถ่ายทอดเสียง
ภาษาเวียดนาม แต่จะเพ่ิมสัญลักษณ์พิเศษบางตัวเพ่ือบ่งบอกเสียงวรรณยุกต์และเสียงสระ (มนธิรา 
ราโท, 2552) ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกับอักษรภาษาไทย ความแตกต่างนั้น ๆ อาจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ภาษาเวียดนาม ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทั้ง  4 ทักษะ แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงยังเป็นเพียงแค่การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เน้นความส าคัญของค าศัพท์ โครงสร้าง
และไวยากรณ์ต่าง ๆ เท่านั้น ปัญหาจากตัวนักเรียนที่ไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญของการเรียนรู้
ภาษาเวียดนาม เพราะไม่ต้องใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการ
เรียน ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเท่าที่ควร 
 จากเหตุผลดั งกล่ าว  ผู้ วิ จั ย ได้ศึ กษา เอกสารที่ เ กี่ ยวข้อ งกับการจั ดการ เ รี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือค้นหาเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมส าหรับเด็กไทยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้
ภาษาประเทศเวียดนาม และไม่เบื่อหน่ายต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยยังพบอีกว่า นักศึกษาหลายท่าน
ได้หาวิธีการสอนภาษาต่างประเทศให้ง่ายและน่าสนใจมากข้ึน โดยมีความหลากหลายในวิธีการจัดการ
เรียนรู้มี เช่น รูปแบบการสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง การสอนแบบโครงการ การสอน  
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ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะว่าเด็กวัยนี้ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน การแสวงหาประสบการณ์
จากการท ากิจกรรม ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้น าผู้ตามในกลุ่ม ซึ่งช่วยให้เด็กวัยนี้ได้ส ารวจคุณลักษณะ 
ความถนัด ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม ต้องการยอมรับ และค ายกย่องชมเชย (กลัญญู เพชราภรณ, 
2561) นักการศึกษาที่เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams 
Achievement Divisions) คือ สลาวิน (Slavin, 1990), จอห์นสัน  และจอห์นสัน  (Johnson & 
Johnson, 1994), และทิศนา แขมมณี (2552) ที่กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้กลุ่มย่อยที่สมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างกัน ประมาณ   3-6 คน ช่วยกัน
เรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคนิค
ดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เน้นให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้จากการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีครูผู้สอนคอยให้
ค าแนะน าในการท ากิจกรรม และมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุชา เมฆะสุวรรณ์ (2555) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า  ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
.05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค  STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.5719 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.19 นอกจากนี้ งานวิจัยของ ศิริพร 
ฉัตรศุภกุล (2550) พบว่า การเรียนด้วยการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค  STAD สามารถพัฒนา
ทักษะด้านการคิดขั้นสูง และการสื่อสารสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ เพราะการเรียนแบบร่วมมือ
ช่วยให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ และได้รู้จักกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ผู้วิจัยเห็นว่า การ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค   STAD เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้นทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ 
 นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมทางภาษาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพราะการน าเกมมาใช้ในการเรียนการสอนนอกจากจะท าให้นักเรียนเกิด        
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ความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการฝึกการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี เป็นการพัฒนาความสามารถของเด็ก  
ในการท างานร่วมกัน และเกมยังมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น เกมช่วยให้ผู้เรียนเกิด    
ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความดึงเครียด ช่วยให้เกิดความสนใจในการเรียน และกระตุ้นให้อยาก
เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ท าให้เนื้อหาง่ายต่อความเข้าใจ  ช่วยเสริม
สมรรถภาพในการสอนของครู ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ช่วยเสริมทักษะทางภาษาได้ทั้ง 4 
ทักษะ (สุมัณฑณา ธีรภัคสิริ, 2559) นอกจากนี้ บุปผรัตน์ ทับทิมโกมลกุล (2555) เกมทางภาษาเป็น
สิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในการเรียนรู้ภาษา เพราะเกมน่าสนใจส าหรับเด็กอยู่แล้ว การน าเกมมาใช้ใน
การสอนภาษาจึงท าให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกทักษะ       
การสื่อสาร เทคนิคกระบวนการต่าง ๆ เช่น เทคนิคการตัดสินใจ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ไขปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสู ง มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน       
การจัดการเรียนรู้โดยประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและจดจ าได้นานผู้เรียน
ชอบและผู้สอนก็ไม่เหนื่อยแรงมากในขณะจัดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี , 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สุมัณฑนา ธีรภัคสริ (2559) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์รวมกับเกมทางภาษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์รวมกับเกมทางภาษา มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยเห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมทางภาษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เกมทางภาษาก็เน้นพัฒนาการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ประกอบเกมทางภาษานั้น
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งความส าเร็จของกลุ่มเป็นหลัก นักเรียนทุกคนต่างพยายามช่วยเหลือสมาชิก
ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ส่วนนักเรียนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนจะพยายามเรียนรู้  และท า
ความเข้าใจกับบทเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะตระหนักดีว่าคะแนนของตนเองนั้นจะส่งผลต่อคะแนนของ
กลุ่ม จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ เกิดกระบวนการช่วยเหลือกัน มีความ
สนุกสนานกับการเรียนรู้ และท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาการสื่อสารภาษาเวียดนามได้ทั้ง 4 ด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของภาษาเวียดนาม และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จึงมีความสนในการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ประกอบเกม
ทางภาษา โดยคาดหวังว่าจะเป็นวิธีสอน ที่พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ระหว่าง
การทดลองการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับ
เกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศเวียดนาม เกณฑ์ร้อยละ 50 
 
1.3 กรอบแนวคิดในงำนวิจัย 
 

        ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ระหว่างการทดลองการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการ
พัฒนาขึ้น 
 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูง
กว่า เกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศเวียดนาม เกณฑ์ร้อยละ 50 
 
 

ความสามารถในการสื่อสารภาษา
เวียดนามเบื้องต้น  
-ความสามารถด้านการฟัง 
-ความสามารถด้านการพูด 
-ความสามารถด้านการอ่าน 
-ความสามารถด้านการเขียน 
 

การจัดเรียนการสอนภาษาเวียดนาม
เบื้องต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง
ภาษา 
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำของกำรวิจัย 
 1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏทั่วประเทศมีทั้งหมด 17 แห่ง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน
นักเรียนทั้งหมด 1999 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน    
1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีส่มัครใจ (Volunteer 
Sampling) 
 1.5.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยก าหนดไว้ภายใน 14 สัปดาห์ สัปดาห์แรกท า
การปฐมนิเทศ สัปดาห์สุดท้ายด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 13 จัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้นโดยใช้กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้มีจ านวนทั้งหมด 8  แผน โดยเน้นทั้ง 4 ความสามารถด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ระดับเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนละ 3 คาบเรียน โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ จะจัดให้มีการทดสอบหลังเรียน เพ่ือ
ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 1.5.3 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 8 บท ๆ ละ 3 คาบ ได้แก่ 

1) อักษรเวียดนาม 
2) หลักการสะกดค า 
3) สวัสดีที่รัก 
4) การสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
5) ครอบครัว โรงเรียนและเพ่ือนของฉัน  
6) วัน เวลา และสภาพอากาศ 
7) กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ าวัน  
8) การซื้อ – ขาย 
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1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยนิยามค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1.6.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น หมายถึง การที่นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการฟัง 2) ด้านการพูด 3) ด้านการอ่าน      
4) ด้านการเขียน ในการสื่อความหมายให้ผู้รับสารได้เข้าใจสิ่งที่ได้เรียน ได้วัดจากแบบสังเกต
ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น จากการท าแบบฝึกหัด และจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้นหลังการเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1.6.1.1 ความสามารถด้านการฟัง หมายถึง ความสามารถในการฟังแล้ว รู้
ความหมายค าศัพท์ และจับใจความส าคัญจากสิ่งที่ได้ยินหรือได้ฟังอย่างถูกต้อง สามารถฟังแล้ว
ตอบสนองผู้พูดได้ ซึ่งได้วัดจากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด       
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

1.6.1.2 ความสามารถด้านการพูด หมายถึง ความสามารถในการพูดคล่องแคล่วให้
ครูเข้าใจถึงเนื้อหาจุดประสงค์ของตนเอง โดยใช้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ที่ถูกต้องตามหลัก ซึ่งได้
วัดจากแบบสังเกตและแบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบสอบ-ถาม ระหว่างครูกับนักเรียน จ านวน 5 ข้อ 
รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

1.6.1.3 ความสามารถในการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ และจับใจความส าคัญจากสิ่งที่ อ่านได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านแล้ว
ตอบสนองได้ ซึ่งได้วัดจากแบบสังเกตและแบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

1.6.1.4 ความสามารถด้านการเขียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนสะกดค า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ใช้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ที่ถูกต้องตามหลัก เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาผู้เขียนต้องการถ่ายทอด ซึ่งได้วัดจากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบ
เรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง และแบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าที่ขาดให้สมบูรณ์ จ านวน 10 ข้อ รวม
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 1.6.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา เป็นการเรียน
การสอนแบบร่วมมือกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4-6 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกในกลุ่มจะท างานด้วยกันตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมเกมทางภาษา ซึ่งนักเรียนจะมีความสนุกสนานเอ้ือต่อ        
การเรียนรู้ในเนื้อหาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น เป็นการน าเสนอบทเรียนใหม่ โดยส่วนมากแล้วจะ
เป็นวิธีการสอนโดยตรงของผู้สอน ด้วยการบรรยาย การอภิปรายในการน าเสนอบทเรียน 
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 ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ า ครูให้เวลาในการทบทวน
เนื้อหาใหม่เป็นกลุ่มก่อนที่ครูมอบหมายเกมทางภาษาให้นักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งหมด 6 เกม 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 2 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังนั้นนักเรียน
จะได้เล่นเกมทางภาษาทุกเกมไม่น้อยกว่าเกมละ 4 ครั้ง เกมทางภาษามีรายละเอียดดังนี้   

1) เกมต่อประโยค เป็นเกมที่ครูแจกแถบค าศัพท์หรือประโยคให้แต่ละคนในกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเรียงล าดับประโยคให้เป็นบทสนทนาอย่างถูกต้อง เขียนบทสนทนาที่ได้สร้างขึ้น
โดยใช้ประโยคเหล่านั้น  

2)  เกมสร้างประโยค เป็นเกมให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนค าศัพท์ภาษา
เวียดนามอย่างน้อยคนละ 1 ค า พร้อมออกเสียงด้วย จากค าศัพท์ที่ตัวเองเขียนมา ให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันคิดเพ่ือเขียนได้ประโยคต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดภายใน 3 นาที  

3) เกมเก้าอ้ีร้อน (Hot Seat) เป็นเกมท่ีให้กลุ่มละส่งตัวแทน 1 คนมานั่งหันหลังกับ
กระดาน ครูเขียนค าศัพท์หรือประโยคบนกระดานให้สมาชิกที่เหลือของกลุ่มดู และช่วยกันบอกเพ่ือน
ที่นั่งหันหลังกับกระดานว่า เป็นค าอะไร และต้องใช้ภาษาเวียดนาม คนที่นั่งหันหลังกับกระดานเขียน
ค าศัพท์หรือประโยคที่ได้ยิน 

4) เกมนี่คืออะไร เป็นเกมที่นักเรียนคนละเลือกค าศัพท์หรือประโยคที่ตัวเองชอบ 
โดยไม่ให้เพ่ือนเห็น เริ่มจากคนแรกจะถามเพ่ือนในกลุ่มว่า “นี่คืออะไร” สมาชิกที่เหลือจะเดาค าศัพท์
หรือประโยคนี้  

5) เกมบิงโก (Bingo) เป็นเกมที่นักเรียนช่วยกันเขียนค าศัพท์ที่เรียนมาแล้วลงใน
ตารางบิงโก ครูเรียกชื่อค าศัพท์ตามตารางของครูเอง พอนักเรียนในกลุ่มได้ยินค าใดที่ตรงกับค าศัพท์
ในตารางของกลุ่มตน ก็ให้ขีด X ทับค าศัพท์นั้น  

6) เกมกระซิบ (Whisper) ให้นักเรียนในกลุ่มยืนเป็นแถว คนที่อยู่ข้างหน้าสุดของ
แต่ละแถวออกมาดูใบค าศัพท์ที่ครูเตรียมมา นักศึกษาที่ได้อ่านเนื้อหากระซิบบอกเพ่ือนที่ยืนถัดไป 
กระซิบต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกสมาชิกในกลุ่ม คนที่สุดท้ายอยู่ข้างหลังสุด ออกมาเขียนค าศัพท์หรือ
ประโยคที่ได้ยิน  
 หลังจากผู้สอนน าเสนอเกมทางภาษา ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น ให้ผู้เรียนเล่นเกม
ตามกติการ่วมกันกับเพ่ือนสมาชิก โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้เนื้อหานั้น ให้เข้าใจและช่วยกัน
ท างานเพ่ือประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการท าให้เพื่อนสมาชิกทุกคนเข้าใจ
ในบทเรียน อีกทั้งยังช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบก่อนน าส่งครู บทบาทของครูคือให้
ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น นอกจากนี้ครูอาจจะมีการซักถามสมาชิกในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน 
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 ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย ผู้เรียนแต่ละคนท าการทดสอบย่อย เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้จากข้อสอบของผู้สอน  ผู้สอนกับผู้ เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคน ซึ่งในวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบย่อยประจ าหน่วย โดยใช้แบบทดสอบย่อย
ประกอบด้วย 12 ข้อ คะแนนเต็มคือ 24 คะแนน 
 ขั้นที่ 4 คะแนนในการพัฒนาตนเอง ผู้สอนกับผู้เรียนอาจร่วมกันจัดท าคะแนนการพัฒนา
ของสมาชิกแต่ละคน และคะแนนการพัฒนาของกลุ่ม การหาคะแนนพัฒนา โดยวิธีการเปรียบเทียบ
คะแนนย่อยกับคะแนนพื้นฐาน ซึ่งมีเกณฑ์ดังตาราง ดังนี้ 

-1 ขึ้นไป          คะแนนพัฒนาการ  = 0 
-0.1 ถึง -1        คะแนนพัฒนาการ  = 5 
= 0                คะแนนพัฒนาการ  = 10 
+0.1 ถึง +1      คะแนนพัฒนาการ = 15 
+1 ขึ้นไป         คะแนนพัฒนาการ  = 20 
ได้คะแนนเต็ม    คะแนนพัฒนาการ = 30  

 ขั้นที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการยกยองและการยอมรับ ขั้นรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของ
ทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมอยู่ระดับใด รับรองยกย่อง ชมเชย ทีมท่ีมีคะแนนการพัฒนาสูง 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบความสามารถทางการเรียนภาษาเบื้องต้นของนักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
 1.7.2 เป็นแนวทางสอนให้เหมาะสมส าหรับเด็กไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
เวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศให้ดี ส าหรับครูผู้สอนภาษาเวียดนาม และภาษาประเทศต่าง  ๆ 
ด้วย 
 1.7.3 เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนวิชาอ่ืน ๆ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ  
2.1.1 ความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ 
2.1.2 เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
2.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
2.1.4 คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2.1.5 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.2 หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น 

2.2.1 วัตถปุระสงค์ของการเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
2.2.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
2.2.3 หลักการสอนภาษาเวียดนาม 
2.2.4 เนื้อหาสาระภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
2.2.5 ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น 

2.2.5.1 ความหมายของความสามารถในการสื่อสาร 
2.2.5.2 องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสาร 
2.2.5.3 ความสามารถด้านการฟัง 
2.2.5.4 ความสามารถด้านการพูด  
2.2.5.5 ความสามารถด้านการอ่าน  
2.2.5.6 ความสามารถด้านการเขียน 

 2.3  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
2.3.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

2.3.1.1 ความหมายของความสามารถในการสื่อสาร 
2.3.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.3.1.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.3.1.4 ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.3.1.5 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
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2.3.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
2.3.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
2.3.2.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
2.3.2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
2.3.2.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

 2.4  เกมทางภาษา 
2.4.1 ความหมายของเกมในการจัดการเรียนรู้ 
2.4.2 วัตถุประสงค์ของเกมในการสอนภาษา 
2.4.3 ประเภทของเกมทางภาษา 
2.4.4 การคัดเลือกเกมในการสอนภาษา 
2.4.5 ขั้นตอนการสอนภาษาโดยใช้เกม 
2.4.6 ค าแนะน าในการเล่นเกม 
2.4.7 ประโยชน์ของเกมในการสอนภาษา 
2.4.8 เกมทางภาษาที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 

 2.5 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
2.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา 
2.5.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ  
2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
 2.1.1 ความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มี
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เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
 ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน 
ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืน  ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 2.1.2 เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล  
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆ    
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 2.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง  ๆ       
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
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 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ        
การประกอบอาชีพ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 2.1.4 คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 สาระที่ 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     
 
ตารางที่ 2.1 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
 

ความหมายของค า
ขอร้อง / ค าแนะน า/  
ค าชี้แจงและค าอธิบาย 
 

1.  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าชี้แจงและค าอธิบายง่าย ๆ  
2.  สาธิต / แสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับการขอร้อง การแนะน า  การ
ชี้แจงและการอธิบายจากบทอ่าน 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรอง
สั้น  ๆ  ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

หลักการอา่นออกเสียง
ข้อความ ข่าว ประกาศ
และบทร้อยกรองสั้น ๆ  

อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  
ประกาศและบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และ

ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่อ่าน 

รู้และเข้าใจค าศัพท์ 
ประโยค และข้อความ
ที่มีความสัมพันธ์กับสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ 

1. บอกลักษณะของสื่อท่ีไม่ใช่ความ
เรียง 
2.  ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบ
การเขียน/การพูด 

4. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ บอกรายละเอียด
สนับสนุน (supporting  
detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน  พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย 
ประกอบ 

1. Topic 
 2.  Supporting 
detail 
 3. การให้เหตุผลและ
การยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 
 
 

1. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง/อ่าน 
2. รวบรวมข้อมูลจากเนื้อหาที่ฟัง/
อ่าน อธิบายเหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบความคิดเห็น 
 

 
 สาระที่ 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 
ตารางท่ี 2.2 มาตรฐาน ต 1.2    มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง

ความรู้สึก และ ความคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

ส านวน ประโยค ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง   เรื่อง
ใกล้ตัวและสถานการณ์
ต่าง ๆ  
 

 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นได้ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  
ค าชี้แจง และค าอธิบายตาม
สถานการณ์ 

ค าขอร้อง  ค าแนะน า  
ค าชี้แจงและค าอธิบาย
ตามสถานการณ์ 
 

ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง  
และค าอธิบายได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ 
 

 3. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

ค าศัพท์ ส านวนภาษา 
แสดงความต้องการ 
เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

เขียนบทสนทนาตามสถานการณ์ที่
ตนสนใจและพูดแสดงความต้องการ 
 

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

ส านวนภาษา วิธีการใช้
ค า ประโยค เพื่อให้
ข้อมูลแสดงความ
คิดเห็น และบรรยาย
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและอ่าน 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ  กิจกรรม 
และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

 ข้อมูลที่ใช้ในการพูด
และเขียนเพ่ือแสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ 

1. พูดแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์ที่ก าหนด 
2. เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม 
หรือประสบการณ์ของตนเองและพูด
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
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 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 
ตารางที่ 2.3 มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่อง

ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
1. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และ 
ข่าว/เหตุการณ์  ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

ค า ประโยคและข้อความที่ใช้
ในการพูดและเขียนบรรยาย 
 

พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

2. พูดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ/ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 
(topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

วิธีการพูดและเขียนเพ่ือสรุป
ใจความส าคัญจากเรื่องที่
อ่าน 
 

 พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ  
แก่นสาระ  หัวข้อเรื่อง  การ
วิเคราะห์เรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้
เหมาะสม 

3. พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์  พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

ภาษาท่ีแสดงความต้องการ  
เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัวและประสบการณ์ 

พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว และประสบการณ์  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ 
 

  
  
 2.1.5 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ในการวิจันครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2     
ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีคุณลักษณะดังนี้ 
โรงเรียนมีคุณภาพ มาตรฐานสากลให้กับสังคมไทย และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน 
มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย หลักสูตรของสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และสื่อสารได้สาม
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ภาษา ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และสนใจที่เรียนรู้
ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่สาม ผู้ปกครองส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาประเทศที่สาม   

2.1.5.1 โรงเรียนสาธิต 
  โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือ
คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่
ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 
  โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนแนววิชาการโดยใช้นวัตกรรม เพราะโรงเรียนสาธิตเกิด
จากการน านวัตกรรมการสอนที่นักเรียนระดับวิชาชีพ (ปริญญาตรี) ซึ่งในสมัยก่อนคือ ส่วนหนึ่งของ
โครงการฝึกหัดครูของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
  โรงเรียนสาธิตเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษต่างจากโรงเรียนทั่วไป 
โดยมติจากการประชุมร่วมของกลุ่มโรงเรียนสาธิต เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการ
ก่อตั้งโรงเรียนสาธิต เพ่ือเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติของบัณฑิตในการสอนสาธิตการ
สอนวิจัย ทดลองด้านการเรียนการสอนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
  ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สามารถพัฒนา
นักเรียนให้เป็นเด็กที่เก่งและกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ มีความเป็นตัว
ของตัวเองสูงและเป็นผู้น าสังคมได้เป็นอย่างดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้โรงเรียนสาธิตได้รับการคาดหวัง
สูงจากสังคมว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะต่อยอดใน
ระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป 
  กลุ่มโรงเรียนสาธิตเป็นการจัดกลุ่มของโรงเรียนสาธิตที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี
กลุ่มโรงเรียนสาธิตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ ่ๆ หรือเรียกว่าเป็นการแบ่งตามสังกัดของโรงเรียนดังนี้ 
  กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี  4 แห่ง กลุ่มโรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี 28 แห่ง  
  โรงเรียนสาธิตมัธยมที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 17 แห่ง 

2.1.5.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแล
ของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการ
ทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิต
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  
  ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีทั้งหมด     
17 แห่ง ได้แก่  
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  1) โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท 
  5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) 
  8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  11) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  
  12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  13) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  14) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  15) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายมัธยม) 
  16) โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  17) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2.1.5.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 
1 หมู่ 20 กม.48 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
โทรศัพท์ 02 5290864 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2560) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
เนื้อที่ 5 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดใกล้เคียง  
  1) ปรัชญาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
บ่มเพาะความส าเร็จ สื่อสารสามภาษา น้อมน าค าพระราชา งามสง่าในพระบรมราชูปถัมภ์  
  จากปรัชญาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผู้วิจัยสรูปได้ว่า 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นความส าคัญของ  



19 
 

การเรียนรู้ภาษาที่สาม และภาษาเวียดนามในฐานะเป็นภาษาที่สาม และเป็นวิชาเลือกที่ได้นักเรียน
สนใจและเลือกเป็นวิชาเลือกที่จะเรียน 
  2) ความพร้อมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รศ.ดร.สมบัติ 
คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ คือเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการศึกษาระดับ
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 การพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา
ประเทศอาเซียน เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงการบูรณาการทางด้านการศึกษา การคิด วิเคราะห์
ของเยาวชนไทยเอง เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
ที่ส าคัญยิ่งมหาวิทยาลัยได้มุ่งให้โรงเรียนพร้อมเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอินเตอร์สู่อาเซียน
และสากล จะเห็นได้ว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับ
การเรียนรู้ภาษาต่างชาติ ในนั้นมีภาษาประเทศอาเซียน และภาษาเวียดนามถือว่าเป็นภาษาหนึ่งที่รับ
ความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองในกลุ่มภาษาประเทศอาเซียน 
  3) ความพร้อมของหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
วิจัย และเป็นห้องปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับพัฒนาการ  ของเด็กในวัยเรียน ทั้งในด้านจิตวิทยา
การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กในทุกระดับการศึกษาให้มีความงอกงามในทุกด้าน  อีกทั้งเป็น
แหล่งสาธิต ทดลอง วิจัยงานด้านหลักสูตร วิธีการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอน การแสวงหา
นวัตกรรมทางการศึกษา และการวัดผล และประเมินผลของหลักสูตรทุกระดับการศึกษาและยังใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานด้านฝึกสอน ฝึกงาน และพัฒนาวิชาชีพ ของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์และคณะ 
อ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอ่ืน รวมทั้งเป็นแหล่งอบรม ศึกษา และเผยแพร่งานด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมเพ่ือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมและอนุรักษ์ให้เป็นมรดกสืบไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ : สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558) 
  จากการที่โรงเรียนสาธิตเกิดจากการน านวัตกรรมการสอน โรงเรียนสาธิตจึงมีความ
พร้อมด้านหลักสูตรการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยท าการการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการทดลอง
ด้านการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจึ งมี
จุดเด่นเป็นความยึดหยุ่น รวมทั้งหลักสูตรของนักเรียนทั้งในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ถือว่ามีความยืดหยุ่น ผู้วิจัยสามารถเข้ามาทดลอง วิจัยงานด้านวิธีการสอน และการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเวียดนามได้  
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  นอกจากนั้นในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ก าหนดว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 มีกิจกรรมชุมนุมเวลา สัปดาห์ละ 
2 คาบ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2560) นักเรียน
สามารถเลือกเรียนภาษาเวียดนามได้ เป็นช่วงเวลาที่ผู้วิจัยสามารถเข้าท าการทดลองเก็บรวบรวม
ข้อมูลได ้
  4) ความพร้อมของนักเรียน โรงเรียนสาธิตเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีลักษณะ
พิเศษต่างจากโรงเรียนทั่วไป โดยมติจากการประชุมร่วมของกลุ่มโรงเรียนสาธิต เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่ง
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต เพ่ือเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติของ
บัณฑิตในการสอนสาธิตการสอนวิจัย ทดลองด้านการเรียนการสอนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กที่
เก่งและกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและ
เป็นผู้น าสังคมได้เป็นอย่างดี (รักลูกคลับ, 2559) 
  โดยโรงเรียนสาธิตจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง ส ารวจและแสดงออก ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีครู
เป็นผู้จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการ ฝึกการตัดสินใจ มีวินัย และมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2558) จากนั้นนักเรียนโรงเรียนสาธิตเป็นนักเรียน
ที่มีคุณภาพดี มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
  5) ความพร้อมของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะดี ให้การสนับสนุน        
ด้านการศึกษาและส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษา เป็นอย่างดี 
  ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองได้สนทนาซักถามเกี่ยวกับการสอนของครูต่างชาติ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม  สรุปได้ว่า ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
2.2 หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
 2.2.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2018 ของประเทศเวียดนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาเวียดนาม กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนาม ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ออกแบบ
ตาม 3 ระดับ สามารถในการสื่อสารดังนี้ ขั้นเบื้องต้นสอดคล้องกับระดับการศึกษาประถมศึกษา ขั้น
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ปานกลางสอดคล้องกับระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และขั้นสูงสอดคล้องกับระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Ministry of Education and Training Vietnam, 2018) 
 กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนามได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ภาษา
เวียดนามเบื้องต้นว่า  

1) จากการเรียนรู้ภาษาเวียดนามช่วยให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด การแก้ไข
ปัญหา ให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาเวียดนามได้แก่ ธรรมชาติ สังคม สติปัญญา วัฒนธรรมและ
วรรณคดีของเวียดนามและต่างประเทศ  

2) พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนในระดับเบื้องต้น เพ่ือใช้ในการเรียนรู้และทักทายในชีวิตประจ าวัน ดังนี้  

2.1) อ่านถูก คล่องแคล่ว เข้าใจเนื้อหาของบทความ ความสามารถเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาข้างนอกบทความ  

2.2) เขียนถูกตามหลักการเขียน และไวยากรณ์ เขียนได้ประโยคและข้อความสั้น 
2.3) พูดได้ชัดเจน คล่องแคล่ว  
2.4) ฟังและเข้าใจในสิ่งที่ผู้คนพูด 

3) คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม ทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนในระดับเบื้องต้น ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น เกณฑ์ 
ร้อยละ 50 
 หลักสูตรภาษาเวียดนามส าหรับคนเวียดนามที่อยู่ในต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและ
การอบรมเวียดนาม 2018 ก าหนดว่าโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบตาม 3 ขั้น 6 ระดับจากต่ า
ไปสูง ระยะเวลาของแต่ระล าดับคือ 220 ชั่วโมง ระยะเวลารวมของโปรแกรมคือ 1320 ชั่วโมง แต่ละ
ระดับประกอบด้วยกลุ่มบทเรียน แต่ละบทเรียนประกอบด้วย เนื้อหาสาระส าคัญ แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบและประเมินความรู้ หลักสูตรภาษาเวียดนามส าหรับคนเวียดนามที่อยู่ในต่างประเทศเน้น
พัฒนาเน้นพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน ในนั้น ให้ความส าคัญและสนใจการการฟัง 
และการพูดมากกว่า  
 หลักสูตรภาษาเวียดนามส าหรับคนเวียดนามที่อยู่ ในต่างประเทศ (2018) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ภาษาเวียดนามขั้นเบื้องต้น ระดับที่ 1 คือ ผู้ เรียนสามารถเข้าใจ  
ใช้โครงสร้างภาษาในประจ าวันอย่างถูกต้อง ใช้ค าพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่
เหมาสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ แนะน าตัวเองด้วยข้อมูล เช่น สถานที่อยู่อาศัย ครอบครัว มี
ความสามารถในการสื่อสารง่าย ๆ  
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 2.2.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
 
ตารางท่ี 2.4   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. รู้จักตัวอักษรและการ
รวมตัวของอักษรและ
ส าเนียง 

หลักการเขียน รู้จักการอ่านค า 
รู้จักสะกดค า 
รู้จักการเขียนคัดลายมืออย่าง
ถูกต้อง 

2. ค าศัพท์ รู้จักค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน ตัวเลขตั้งแต่ 
1-100 

สามารถสื่อสารง่าย เกี่ยวกับสิ่ง  
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
นับได้ตั้งแต่ 1-100 

3. รู้จักหลักไวยากรณ์ รู้จักเครื่องหมายจุด 
เครื่องหมายค าถาม และ
เครื่องหมายจุลภาค 
รูปแบบประโยคง่าย ๆ  

เขียนค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 
สร้างประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 

4. อ่านออกเสียงค า และ
ข้อความสั้น ๆ  

หลักการอ่านออกเสียงค า และ
ขอความสั้น ๆ  

อ่านออกเสียงค า 
อ่านข้อความสั้น ๆ 

5. บอกความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน 

ดูความหมายของค าและ
ข้อความ 

บอกความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน 

6. ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่
อ่าน 

รู้และเข้าใจเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของค า 
บอกความหมายของข้อความที่อ่าน 

7.มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน 

8. เขียนสื่อสารด้วยค าและ
ประโยคง่าย ๆ 

การเขียนค า ค าพ้ืนฐาน ได้
ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานในการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

เขียนค าและประโยคง่าย ๆ ได้ 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

9. เขียนตัวอักษรกลางและ
เล็กที่เหมาะสม และถูกต้อง 

หลักการเขียนตัวอักษร เขียนตัวอักษรกลางและเล็กที่
เหมาะสม และถูกต้อง 

10. กรอกข้อมูลในช่องว่าง
เพ่ือประโยคที่สมบูรณ์ 

หลักการเขียน การสะกดค า และ
ความหมายของค าศัพท์ 

กรอกข้อมูลในช่องว่างเพ่ือ
ประโยคที่สมบูรณ์ได้ 

11. ฟังค าแนะน าค าสั่ง   
ง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 

การท าอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการ
ฟังช่วยให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 

หนังค าแนะน า ค าสั่งอย่าง   
ง่าย ๆ และปฏิบัติตามได้ 

12. ตอบค าถามได้ การท าอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการ
ฟัง ท าไมตอบค าถามได้ 

ตอบค าถามได้ 

13. ฟังและเขียนสะกด
ข้อความสั้น ๆ ประมาณ 30 
ค า ได้อย่างถูกต้อง 

หลักการฟังและเขียนค าและ
ประโยคสั้น ๆ 

ฟังและเขียนสะกดข้อความ   
สั้น ๆ ประมาณ 30 ค า ได้อย่าง
ถูกต้อง 

14. พูดสื่อสารได้ในการ
แนะน าและทักทายในใน
ชีวิตประจ าวัน  

วิธีการแนะน าตัวเอง และวิธีการ
พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   

แนะน าตัวเองได้ 
สื่อสารในในชีวิตประจ าวัน  

15. มีมารยาทในการฟัง 
การพูด  

มีมารยาทในการฟังการพูด เป็น
คุณลักษณะพื้นฐานในการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

มีมารยาทในการฟังและการพูด 

 
ที่มา:  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาเวียดนาม (Ministry of 
Education and Training Vietnam, 2018) 
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 2.2.3 หลักการสอนภาษาเวียดนาม 
 มาย และ ตริญ (Mai & Trinh, 2010) ได้กล่าวถึงหลักการสอนภาษาเวียดนามส าหรับผู้เริ่ม
เรียน ผู้สอนต้องค านึงถึงประเด็นส าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1) แนะน าพยัญชนะและวิธีการออกเสียงในภาษาเวียดนาม เนื่องจากตัวอักษรของ
ภาษาเวียดนามมีลักษณะเหมือนตัวอักษรลาติน ดังนั้นในช่วงเริ่มเรียนถ้าผู้เรียนไม่ได้แนะน าเกี่ยวกับ
การออกเสียงของภาษาเวียดนามได้ชัดเจน เวลาออกเสียงเหมือนสะกดค า ผู้เรียนอาจจะค านึงถึงวิธี
ออกเสียงของภาษาอังกฤษและออกเสียงตามนั้น ท าให้การเรียนภาษาเวียดนามจะผิดตั้งแต่เริ่มแรก 
  2) แนะน าระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนาม 
  3) ฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงสระผสม และพยัญชนะผสมให้มากที่สุด 
 ฟาม (Pham, 2015) ได้กล่าวถึงหลักการสอนภาษาเวียดนาม ดังนี้ 
  1) ส าหรับการสอนภาษาเวียดนามในเริ่มแรก ควรให้ผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนมาจาก
ประเทศที่ไม่ใช้ภาษาที่มีตัวอักษรลาติน เช่นประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น เรียนรู้พยัญชนะ
ภาษาเวียดนาม โดยสอนการออกเสียงพร้อมกับการฟังในเริ่มต้น 
  2) ลักษณะภาษาเวียดนามเป็นลักษณะค าโดด ซึ่งค านั้นได้ประกอบด้วย พยางค์
เดียวหรือสองพยางค์ขึ้นไป ดังนั้นการออกเสียงค าภาษาเวียดนามให้ได้ดี ผู้เรียนต้องได้ฝึกออกเสียง  
ช้า ๆ รักต้องทุกพยางค์ก่อนออกเสียงเร็ว 
  3) ระบบวรรณยุกต์ภาษาเวียดนามมี 6 รูป ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ยากส าหรับผู้เริ่มเรียน 
เพราะถ้าออกเสียงผิดเสียงวรรณยุกต์จะท าให้ค านั้น ๆ เปลี่ยนความหมาย ดังนั้นผู้สอนต้องฝึกให้
ผู้เรียนออกเสียงค าที่มีวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง และแก้ไขทันทีถ้าผู้เรียนออกเสียงผิด การฝึกฝนนี้ไม่ใช่
เพียงการเรียนรู้ครั้งแรก แต่เป็นตลอดระยะเวลาเรียนของผู้เรียน 
  4) ความรู้ที่จะสอนให้ผู้เรียนต้องเป็นไปตามล าดับจากง่ายไปหายาก โดยสิ่งที่ไม่อาจ
เริ่มจากประโยคง่าย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน 
  5) ไม่ควรเน้นด้านในไวยากรณ์ เพราะจะท าให้คุณเรียนรู้สึกกังวล แต่ควรให้ผู้เรียนมี
โอกาสไปฝึกพูดมาก ๆ ไม่เกรงว่าจะผิดไวยากรณ ์
 สรุปได้ว่า การสอนภาษาเวียดนาม ควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก การสอนส าหรับ
ผู้เรียนต้องเริ่มมาจากการสอนพยัญชนะ และระบบวรรณยุกต์ก่อนซึ่งต้องสอนให้ผู้เรียนออกเสียงให้
ถูกต้อง และแก้ไขทันทีที่มีการออกเสียงผิดตลอดระยะเวลาเรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนออกเสียงช้า  ๆ แต่
ถูกต้องแล้วคอยเร็วขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่ระบุในต าราตามความสามารถ และไม่
ควรเน้นไวยากรณ์มากจนเกินไป เพราะจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกกังวลในการเรียนรู้ 
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 2.2.4 เนื้อหาสาระภาษาเวียดนามเบื้องต้นในงานวิจัยครั้งนี้ 
 หลักสูตรภาษาเวียดนามส าหรับคนเวียดนามที่อยู่ในต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและ
การอบรมเวียดนาม 2018 ก าหนดว่า เนื้อหาสาระส าคัญขั้นเบื้องต้น ระดับที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อ
สองกลุ่ม กลุ่มหัวข้อบุคคล และกลุ่มหัวข้อสังคม ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้  
  1) การทักทาย แนะน าชื่อ 
  2) ประกอบอาชีพ  
  3) ภาษาและประเทศ 
  4) สิ่งของ 
  5) คน คุณลักษณะ บุคลิกภาพ 
  6) ครอบครัวและโรงเรียน 
  7) การถามเวลา  
  8) วัน-เดือน-ปี 
  9) ปี-อายุ-วันเกิด 
  10) ถามทาง 
  11) ที่ตั้งและที่อยู่ 
  12) ไปที่ร้านอาหาร 
  13) การซื้อ-ขาย 
  14) ยานพาหนะ 
  15) โทรศัพท์ 
  16) ชอบ 
 ดว่าน (Đoàn, 2018) ก าหนดว่า เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ส าหรับคนต่างประเทศประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้  
  1) การแนะน าและท ารู้จัก 
  2) ครอบครัว 
  3) เวลา 
  4) บ้านและวัตถุ 
  5) โรงเรียน 
  6) การท่องเที่ยวและจราจร 
  7) งานอดิเรกและความบันเทิง 
  8) การบริการ 
  9) สุขภาพและกีฬา 
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 หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น โรงเรียนมิตรภาพ 80 ปี 2016 (Trường Hữu Nghị 80, 
2016) ก าหนดว่า เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นส าหรับคนต่างประเทศ 
ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้  

  1) อักษรเวียดนาม 
2) การทักทายแนะน าตัวเอง 
3) การสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
4) การถามเรื่องสุขภาพ 
5) ครอบครัว  
6) โรงเรียน 
7) ประกอบอาชีพ 
8) เวลา 
9) ฤดูกาลและอากาศ 
10) การซื้อขาย 
11) การแต่งตัว 
12) การบริการ 
13) การติดต่อ 
14) ที่อยู่อาศัย 
15) การบันเทิง 
16) การเรียนภาษาเวียดนาม 
17) สุขภาพและโรงพยาบาล 
18) กีฬา 

ปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ (2558) หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น ส านักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1  ก าหนดว่า เนื้อหาสาระส าคัญหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น มีดังนี ้

1) อักษรเวียดนาม 
2) สวัสดี 
3) การแนะน า 
4) การนับ 
5) วัน-เดือน-ปี 
6) ครอบครัว 
7) โรงเรียน 
8) อาหาร 
9) โรงพยาบาล 
10) ซื้อขาย 

 จากเนื้อหาสาระส าคัญหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของนักวิชาการดังกล่าว สรุปได้
เนื้อหาสาระส าคัญภาษาเวียดนามเบื้องต้นได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.5 วิเคราะห์เนื้อหาสาระส าคัญหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
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 1. อักษรเวียดนาม      

2. สวัสดี แนะน าตัวเอง     
 

3. การถามเรื่องสุขภาพ     

4. การสอบถามข้อมูล
ส่วนตัว 

     

5. ภาษาและประเทศ      

6. การนับ     

7. ประกอบอาชีพ     

8. ครอบครัว       

9. โรงเรียน      

10. บ้านและวัตถุ     

 
 



28 
 

ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
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11. วัน-เดือน-ปี     
 

12. ฤดูกาลและอากาศ     

13. คุณลักษณะ บุคลิกภาพ      

14. การท่องเที่ยวและ
จราจร      

15. งานอดิเรกและความ
บันเทิง      

16. ซื้อขาย     
 

17. อาหาร     

18. การบริการ      

19. สุขภาพและโรงพยาบาล      

20. กีฬา      
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 เกณฑ์การเลือกเนื้อหาสาระส าคัญของภาษาเวียดนามเบื้องต้นในงานวิจัยครั้งนี้ ของผู้วิจัย 
มีขั้นตอนการเลือกดังนี้ เนื้อหาสาระส าคัญใดมีความส าคัญและเหมาะสมกับชั้นเพ่ือช่วยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาสาระส าคัญดังกล่าวเป็นเนื้อหาสาระส าคัญของภาษา
เวียดนามเบื้องต้นในงานวิจัยครั้งนี้ จากผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ เนื้อหาสาระส าคัญ ผู้วิจัยได้น า
เนื้อหาสาระส าคัญท่ีได้มาสรุป ดังต่อไปนี้ 

1) ตัวอักษร วรรณยุกต์ พยัญชนะเดี่ยวกับสระเดี่ยวภาษาเวียดนาม 
2) พยัญชนะผสม สระผสม หลักการสะกดค า 
3) สวัสดีที่รัก 
4) สอบถามข้อมูล 
5) ครอบครัว ครูและเพ่ือนของฉัน 
6) วัน เวลา และสภาพอากาศ 
7) กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ าวัน 
8) การซื้อ – ขาย 

 2.2.5 ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
  2.2.5.1 ความหมายของความสามารถในการสื่อสาร 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร ดังนี้  
  ลิดเตลวูด ( Littlewood, 1988 อ้างใน ศุภกานต์ ผามั่ง, 2560 หน้า 27) กล่าวถึง
ความหมายของความสามารถในการสื่อสารว่า เป็นความสามารถในการใช้ภาษาในการส่งการได้อย่าง
อัตโนมัติ ถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบระบบการสื่อสาร และสามารถใช้
กลวิธีต่าง ๆ ในการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหน้าที่ของ
ภาษาและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  อารีย์  ปรีดีกุล  (2553) กล่าวถึงความหมายของความสามารถทางภาษาคือ 
ความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแสดงออก
ทางความคิดได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการใช้ถ้อยค าหรือประโยคได้อย่างคล่องแคล่ว สื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจ  
  วริสสร วิรัชนีกรพันธ์ (2556) ความสามารถในการสื่อสารหมายถึง ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับสารและการส่งสารได้อย่างสื่อความหมาย 
ถูกต้องและชัดเจนตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับความถูกต้องของภาษา ความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
  กล่าวสรุปได้ว่า ความสามารถในการสื่อสาร คือ ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการสื่อความหมายให้ผู้รับสารได้
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เข้าใจ และสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหน้าที่และเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ในการสื่อความหมายให้ผู้รับ
สารได้เข้าใจการสวัสดี การสอบถามข้อมูล การเล่าเกี่ยวกับครอบครัวและโรงเรียนของตน การบอกวัน 
เวลา และสภาพอากาศ กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ าวัน และการซื้อ - ขาย  
  2.2.5.2 องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสาร 
  ซาวิกนอน (Savignon, อ้างใน เทพกัญญา พูลนวล, 2553) ได้เสนอองค์ประกอบ
ของความสามารถในการสื่อสารว่าประกอบด้วยความสามารถ 4 ประการ ดังนี้  

1) ความสามารถทางด้านไวยาการณ์ (grammatical competence) หมายถึง 
ความรู้ในเรื่ององค์ประกอบของภาษา ได้แก่ ความรู้ในเรื่อง เสียง ศัพท์ โครงสร้างทางภาษา และ
สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาสร้างประโยคได้ 

2) ความสามารถทางภาษาศาสตร์สังคม (sociolinguistic competence) 
หมายถึงการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลที่
สื่อสารด้วย 

3) ความสามารถในทางด้านการสัมพันธ์ข้อความ (discourse competence) 
หมายถึง ความสามารถในการตีความประโยค หรือข้อความเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายโดยรวม
ซึ่งความส าเร็จจะข้ึนอยู่กับความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ ด้านความสัมพันธ์ข้อความและสถานการณ์
ทางสังคมของผู้สื่อสาร 

4) ความสามารถในการใช้กลวิธี ในการสื่อส าร (strategic competence) 
หมายถึงความสามารถในการใช้กลวิธีการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น การเน้นโดยซ้ า
ความเดิม เป็นต้น 
  บาชแมน (Bachman, 1991) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการ
สื่อสาร ดังนี้ 

1) ความรู้ ด้ านการจัดระเบียบทางภาษา (Organizational Knowledge) 
หมายถึงความรู้ในด้านความหมายของค าศัพท์ ด้านไวยากรณ์ ด้านการสร้างประโยคที่ถูกต้อง และ
ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียง  

2) ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย หมายถึงความรู้ของผู้ใช้ภาษาต่อ
บริบทในการสื่อสาร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความหมาย และเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ การใช้
ภาษาได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ใช้ภาษาเพ่ือสื่อความรู้ความคิด 
ใช้ภาษาเพ่ือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3) ความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์และสังคม หมายถึงการใช้ภาษาได้ เหมาะสมกับ
สิ่งที่ได้ยอมรับของสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู้ในด้านนี้เอามาสัมพันธ์กับการรู้จักเลือกภาษาที่
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หลากหลายตามสภาพสังคม เช่นการเลือกภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลที่สื่อสาร หรือว่าการใช่ภาษา
อย่างเป็นธรรมชาติและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 
  ต่อมา บาชแมน และปาล์มเมอร์  (Bachman & Palmer, 1996) การปรับกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของ Bachman (1991) ดังนี้ 

1) ความรู้ทางภาษา หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้แล้วสามารถน ามาใช้ในการสร้าง
ถ้อยค าคืนมาใช้หรือตีความถ้อยค าที่ผู้อ่ืนใช้ ประกอบด้วยความรู้ 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

1.1) ความรู้ในการจัดระบบ และเรียบเรียง ประกอบด้วยความรู้ทางไวยากรณ์ 
ซึ่งใช้ในการเรียบเรียงค าพูดหรือประโยค และความรู้เกี่ยวกับข้อความซึ่งใช้ในการเรียบเรียงค าพูดหรือ
ประโยคให้เป็นข้อความ 

1.2) ความรู้ในการน าไปปฏิบัติ เป็นความรู้ ประกอบด้วยความรู้ในเรื่องหน้าที่
ของภาษา ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงค า ประโยค หรือข้อความต่าง ๆ เพ่ือสื่อความหมาย
ตามความประสงค์ และความรู้ในเรื่องภาษาศาสตร์สังคม เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าพูด ประโยค
และข้อความให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

2) ความรู้ความสามารถทางกลวิธี เป็นความสามารถในการใช้ กระบวนการ
จัดการในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่อยู่ในระดับสูงกว่าความสามารถทางภาษา ในการใช้ภาษานั้น 
ผู้ใช้ภาษาต้องการความรู้ในเนื้อหาภาษา เนื้อความที่ต้องการจะสื่อความหมายและความสามารถใน
การจัดการเสือน าภาษาไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กระบวนการคิดนี้มี 3 องค์ประกอบ คือ การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย การประเมิน ลู่ทาง และการวางแผน ว่าต้องการจะท าอะไร อย่างไร ท าได้ดีแค่
ไหน จะท าสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้ได้อย่างไร 
  สรุปได้ว่าองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารประกอบด้วย ความรู้ความ
เข้าใจด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความรู้ในการ
เลือกใช้กลวิธีในการสื่อสารที่ดี การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม สถานการณ์ และ
บุคคลที่จะสื่อสารด้วย 
  จากที่ศึกษามาข้างบน ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น หมายถึง 
การที่นักเรียนสามารถใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ในการสื่อสารให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจและใช้
ภาษาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความรู้ในการเลือกใช้กลวิธีในการสื่อสารที่ดี และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง การทักทายการแนะน าตัวเองและการกล่าวล่า การสื่อสาร
ในโรงเรียนและครอบครัว 

2.2.5.3 ความสามารถด้านการฟัง 
ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ จะเริ่มต้นจากการฟังเสียงที่ได้ยิน สามารถ

บอกได้ว่า ทักษะการฟังเป็นทักษะเบื้องต้นของการเรียนรู้ทุกภาษา แต่การฟังไม่ใช่การฟังเสียงเท่านั้น 
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แอ็บบอท (Abbot, 1981) กล่าวว่า การฟังภาษาเป็นการฟังค าพูดหรือเสียง ซึ่งมิใช่มุ่งรู้ความหมาย
อย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจว่าผู้พูดหมายถึงอะไร  ดังนั้นการฟังที่มีประสิทธิภาพ ผู้ฟังจะต้องเข้าใจ
ความหมายด้วย 

2.2.5.3.1 ความหมายของความสามารถด้านการฟัง 
ศิริ รัตน์  นาอุดม  (2553) กล่ าวถึ งความหมายของทักษะการ ฟั งคือ 

ความสามารถในการจับความหลักจากสิ่งที่ได้ฟังได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะ
นักเรียนต้องเขาใจสาระส าคัญจากสิ่งที่พูด อารมณ์และความคิดของผู้พูด และสามารถตอบสนองกลับ
ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของการพูดได้ 

อันเดอร์วู้ด (Underwood, 1989) กล่าวว่า การฟังเป็นกิจกรรมที่ต้องให้
ความสนใจและพยายามที่จะทราบความหมายจากสิ่งที่ได้ยิน การที่จะฟังภาษาพูดได้อย่างประสบ
ผลส าเร็จนั้น เราจ าเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่ผู้พูด พูดออกมาว่ามีความหมายว่าอย่างไร เมื่อผู้พูดใช้ค าเฉพาะ
ในวิธีเฉพาะในโอกาสพิเศษที่แตกต่างกัน  

โรสต์ (Rost, 1991) กล่าวว่า เพ่ือที่จะให้ค าจ ากัดความหมายของการฟังนั้น 
จะต้องตอบค าถาม 2 ค าถาม กล่าวคือ อะไรคือทักษะที่เป็นองค์ประกอบในการฟังและผู้ฟังจะต้องท า
อะไร เราจะต้องสามารถบอกสิ่งเหล่านี้ได้ 

1) การแยกความแตกต่างระหว่างเสียงต่าง ๆ 
2) การรู้จักค า 
3) การระบุกลุ่มไวยากรณ์ของค า 
4) การระบุข้อความและกลุ่มของถ้อยค าซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยร่วมที่หาย

ความหมาย 
5) การเชื่อมสิ่งกระตุ้นทางภาษากับปรลักณ์ภาษาศาสตร์ (ท านองเสียงและ

การเน้นหนัก) และไปหาสิ่งที่เป็นอวัจนภาษา ท่าทางและสิ่งที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ เพ่ือที่จะสร้าง
ความหมาย  

6) การใช้ความรู้เดิม (สิ่งที่เรารู้แล้วเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบและบริบท 
(สิ่งที่ได้พูดไปแล้ว) เพ่ือที่จะท านายและยืนยันความหมาย 

7) การจ าค าและความคิดที่ส าคัญ  
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการฟัง คือความสามารถใน

การจ าค าและจับใจความส าคัญจากสิ่งที่ได้ยินหรือได้ฟังอย่างถูกต้อง สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของ
ผู้พูดที่ต้องการสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจ สามารถตอบสนองค าถามของผู้พูดได้  
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2.2.5.3.2 การสอนการฟงั 
ความสามารถในการสื่อสารประกอบด้วย 4 ด้าน การฟังเป็นพื้นฐานของการ

เรียนรู้ภาษา กุศยา แสงเดช (2548) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนทักษะการฟัง เป็นการสอนฟัง
เสียงของค า วลี เพ่ือสังเกต แยกแยะ หรือเปรียบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับสิ่งต่าง  ๆ และเป็นการ
ฟังประโยค หรือเรื่องราว แล้วสามารถเข้าใจในสิ่งที่ฟังได้ 

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงวิธีการสอนทักษะการฟังไว้หลากหลาย
รูปแบบดังนี้  

รวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2551) กล่าวถึงการสอนทักษะการฟัง คือควรสอน
จากง่ายไปยาก ดังนี้  

1) ฝึกทักษะให้จดจ าและเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้ยิน เช่น การฟังเสียง
พยัญชนะ ค าเดียว วลี และประโยค โดยพยายามเชื่อมโยงค าต่าง ๆ ที่ได้ยินเป็นกลุ่มค าที่มีความหมาย  

2) ฝึกทักษะให้ผู้เรียนคาดเดาเหตุการณ์ในสิ่งที่ได้ยิน และจดจ าเนื้อเรื่อง 
เช่นการฟังเรื่องสั้น ๆ การฟังบทสนทนา หรือข้อความต่าง ๆ  

กุศยา แสงเดช (2548) ได้กล่าวถึงแนวการสอนทักษะการฟังไว้ว่า  
1) กิจกรรมก่อนการสอนฟัง  

1.1) เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอน เช่นของจริง บัตรค า บัตรภาพ 
เทปบันทึกเสียง 

1.2) ทบทวนความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ใหม่ 
1.3) เสนอศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะสอน โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
2) กิจกรรมระหว่างการสอน เน้นให้นักเรียนได้ฟังมากที่สุด ควรใช้กิจกรรม

เช่นการเช็ครูปภาพตามข้อความที่ครูผู้สอนอ่าน การเรียงล าดับภาพโดยใช้หมายเลขก ากับ การเลือก
รูปภาพให้ตรงกับค าบรรยาย การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ตามเรื่องที่ ได้ฟัง การแสดงท่าทางประกอบ
กิจกรรมที่ได้ฟัง และอาจเพิ่มกิจกรรมที่น าไปสู่การพุดและการเขียน 

3) กิจกรรมหลังการฟัง 
3.1) ให้นักเรียนตอบค าถาม อาจจะเป็นค าสั้น ๆ หรือแบบมีตัวเลือกตอบ 
3.2) แสดงบทบาทสมมุต ิ
3.3) เขียนตามค าบอกโดยให้นักเรียนด าเนินการกันเองโดยแบ่งนักเรียน

เป็นกลุ่ม ด าเนินการอ่านเรื่องกันเอง ตั้งค าถาม ตอบ เขียนเรื่อง ตรวจสอบแก้ไขด้วยตนเอง 
จากขั้นต้นการสอนทักษะการฟังที่เสนอข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ครูผู้สอน

ต้องก าหนดวัตถุประสงค์การฟังให้ชัดเจน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียน และจัดการ
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สอนได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนฟัง เป็นการน าสู่การฟัง ทบทวนความรู้เดิมและน าเสนอ
ค าศัพท์ใหม่ ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่างฟัง ฟังแบบคร่าว ๆ ก่อน เพ่ือจับใจความส าคัญ หลังจากนั้นให้ฟังเพ่ือ
หารายละเอียด ขั้นที่ 3 ขั้นหลังฟัง เป็นขั้นต้อนที่ให้นักเรียนตอบค าถามแบบสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
ได้ เป็นต้น 

2.2.5.3.3 การประเมินความสามารถด้านการฟัง 
ฮิวจ์ส (Hughes, 1989) การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินทักษะการฟัง

ไว้ว่า ตามธรรมชาติการใช้ภาษานั้น ทักษะการฟังทักษะการพูดเป็นทักษะที่ใช้คู่กัน ฉะนั้น การแยก
แบบทดสอบทักษะการฟัง ออกจากทักษะการพูดซึ่งผู้เป็นการฝึกธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามผู้ฟังมี
โอกาสที่จะใช้ทักษะการฟังเพียงอย่างเดียว เช่น การฟังวิทยุ การฟังค าบรรยาย การฟังประกาศต่าง ๆ 
เป็นต้น เริ่มจากทักษะการฟังเป็นทักษะการรับสารเช่นเดียวกับทักษะการอ่าน การสร้างแบบทดสอบ
ของทักษะจึงมีความคล้ายคลึงกัน การสร้างแบบทดสอบทักษะการฟัง อาจสร้างให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

1) จุดประสงค์ระดับทักษะหลัก (Macro-skills) เช่น 
1.1) การฟังเพ่ือจับรายละเอียดที่เป็นข้อมูลเฉพา 
1.2) การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ 
1.3) การปฏิบัติตามค าสั่ง 
1.4) การปฏิบัติตามค าแนะน า  

2) จุดประสงค์ระดับทักษะย่อย (Micro-skills) เช่น 
2.1) การบอกอารมณ์ของผู้พูดจากส าเนียง 
2.2) การฟังแล้วบอกน้าที่ของภาษา เช่น บอกได้ว่ารูปประโยคค าถามเช่น 

ค าขอร้อง ค าถาม 
3) ประเภทของแบบทดสอบทักษะฟัง 

3.1) แบบเลือกตอบ (Multiple choice, true / false) 
3.2) แบบตอบค าถามแบบสั้น (Short answer) 
3.3) การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการฟัง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเติม

ข้อมูลลงในแผนภูมิ หรืออรูปภาพ การเติมค าลงในแบบฟอร์ม การลากเส้นแสดงทิศทางที่ได้จากการ
ฟังเป็นต้น 

3.4) การจดบันทึกข้อความ (Note-taking) 
3.5) การเขียนตามค าบอกเฉพาะบางส่วน หรือเฉพาะค าที่เว้นว่าง 

(Partial or cloze diction) การประมวลผล การประเมินผลทักษะการฟังจะเป็นการประเมินจาก
ค าตอบที่ได้ซึ่งจะมีความเป็นปรนัยมากกว่า 
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ศุภกานต์ ผามั่ง (2560) ได้เสนอแนะวิธรการวัดทักษะการฟัง ไว้ดังนี้  
1) แบบทดสอบการฟังที่แท้จริง (Pure Listening Tests) เป็นทดสอบการ

ฟังเสียง และการจ าแนกเสียงของค าที่ได้ยิน เช่น 
1.1) การทดสอบการจ าแนกเสียง โดยใช้คู่เทียบเสียงทั้งที่เป็นค าและเป็น

ประโยค 
1.2) การทดสอบการจ าแนกเสียง โดยวัดความสามารถในการฟังเสียง

เน้นหนักในครั้งแรกในประโยค เช่น ฟังค าแล้วให้เลือกพยางค์ที่ออกเสียงหนักที่สุด ความโกรธแล้วให้
เลือกค าท่ีออกเสียงเน้นหนักที่สุด 

2) การทดสอบความเข้าใจในการฟัง (Listening Comprehension Test) 
เป็นการทดสอบความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง เช่น ฟังเสียงแล้วตอบค าถามหรือลากเส้นแสดงทิศทางลงใน
แผนที่ตามข้อความหรือค าสั่งที่ได้ยิน เช่น  

2.1) การฟังข้อความทั้งหมด 1 ครั้ง จบแล้วให้ฟังประโยคที่อ่านครั้งเดียว
แล้วให้นักเรียนบอกว่าถูกหรือผิด 

2.2) ฟังข้อความหนึ่งครั้ง จบแล้วมีค าถามพร้อมค าตอบที่เป็นตัวเลือก 
นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

2.3) ฟังข้อความแล้วตอบค าถามเก่ียวกับข้อความนั้น 
2.4) ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ แล้วกรอกข้อมูลท าเครื่องหมายลงใน

ตาราง 
สรุปได้ว่า การวัดและประเมินทักษะการฟังสามารถวัดได้หลายวิธี ซึ่งในวิจัย

ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้การประเมินทักษะการฟังโดยการทดสอบความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง การฟังแล้วรู้
ความหมายค าศัพท์ ฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ เมื่อนักเรียนฟังข้อความต่าง ๆ แล้วสามารถตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อความนั้นได้อย่างถูกต้อง  

จากที่ศึกษามาข้างบน สรุปได้ว่า ในงานวิจัยครั้งนี้ ความสามารถในการฟัง 
หมายถึง ความสามารถในการฟังแล้วรู้ความหมายค าศัพท์ และจับใจความส าคัญจากสิ่งที่ได้ยินหรือได้
ฟังอย่างถูกต้อง สามารถฟังแล้วตอบสนองค าถามของผู้พูดได้ โดยการให้นักเรียนฟังค าศัพท์ หรือ
ข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการการสวัสดี การสอบถามข้อมูล การเล่าเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนและ
เพ่ือนของตน การบอกวัน เวลา และสภาพอากาศ กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ าวัน และการ
ซื้อ - ขาย และเลือกภาพที่ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน ฟังค าถามแล้วเลือกค าตอบที่เหมาะสม และฟังประโยค
แล้วเลือกค าท่ีได้ยินเติมลงในช่องว่างที่ถูกต้อง ซึ่งได้วัดจากแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 
10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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2.2.5.4 ความสามารถด้านการพูด 
2.2.5.4.1 ความหมายของทักษะการพูด 
การพูดเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนการสอนภาษา นักการศึกษาหลาย

ท่านได้ให้ความหมายของความสามารถด้านการพูด ดังนี้ 
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2549) กล่าวว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความ

เข้าใจ และความรู้สึกให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของข้อมูล ดังนั้นทักษะการพูดเป็นทักษะที่
ส าคัญส าหรับบุคคลในการสื่อสาร ในการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ เพราะถ้าคุณพูดได้    
ฟังคนอ่ืนพูดได้เข้าใจ จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามทักษะการพูด
เป็นทักษะทางภาษาที่ซับซ้อน และเกิดความฝึกฝนเป็นเวลานาน ไม่ใช่เกิดจากการเข้าใจและจดจ า 

พรสวรรค์ สีป้อ (2550) ได้ให้ความหมายว่า การพูด คือ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม เป็นการสื่อสารทางวาจาของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต่างผ่ายต่างมีจุดประสงค์ท่ี
จะสื่อความหมายของตนเอง และต่างผ่ายก็ต้องตีความสิ่งที่ตนเองได้ฟัง ดังนั้นจุดประสงค์ของทักษะ
การพูด คือ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถพูดให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และต้องพูดให้
เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมด้วย 

จากการกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การพูดเป็นกระบวนการโต้ตอบ 
แลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ ระหว่าง 2 คนขึ้นไป ผู้พูดกับผู้ฟัง การพูดจะมีประสิทธิภาพได้ ผู้พูดต้อง
สามารถพูดให้อีกผ่ายหนึ่งเข้าใจถึงจุดประสงค์ของตนเอง และใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือ
บุคคลในสถานการณ์นั้น  

2.2.5.4.2 การสอนทักษะการพูด 
สุมิดรา อังวัฒนกุล (2549) ได้เสนอขั้นตอนและแนวทางในการเลือกใช้

กิจกรรมในการสอนทักษะการพูด ดังนี้ 
1) ขั้นบอกวัตถุประสงค์ เนื้อหาที่จะเรียน 
2) ขั้นเสนอเนื้อหา ครูต้องให้นักเรียนลองสังเกตลักษณะของภาษาและ

ความหมายของข้อความที่จะพูด ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับคู่สนทนาอย่างไร ผู้สนทนาพยายามจะบอกอะไร 
สิ่งที่จะพูด สถานที่พูด และเนื้อหาที่พูดมีอะไรบ้าง 

3) ขั้นการฝึกและการถ่ายโอนการฝึก จะกระท าทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา 
อาจจะฝึกพูดพร้อมๆ กันหรือจับคู่ ครูควรให้นักเรียนได้ฟังส านวนภาษาหลายๆ แบบ และเป็นค านวณ
ภาษาที่เจ้าของภาษานั้นใช้จริง และควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริง 

พรสวรรค์ สีป้อ (2550) แบ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูด
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
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1) ขั้นก่อนพูด กิจกรรมในขั้นนี้เป็นการสร้างความสนใจให้แก่นักเรียน 
ตัวอย่างกิจกรรมในขั้นตอนนี้ 

1.1) ให้ความรู้ค าศัพท์และโครงสร้างใหม่ที่ต้องน ามาใช้ในการพูดใน
บริบทที่คล้ายกับบทสนทนาที่จะต้องพูด 

1.2) ให้ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทสนทนา เช่น ระดับ
ความเป็นทางการของบทสนทนา 

1.3) ฝึกออกเสียงค า และการเชื่อมเสียง 
1.4) ให้ฟังบทสนทนาที่เป็นตัวอย่าง 

2) ขั้นการพูดโดยก าหนดโครงสร้างคือ กิจกรรมเติมข้อมูลที่หายไป โดย
นักเรียนจะพูดโตตอบเพ่ือหาข้อมูลที่ตนเองไม่มี ลักษณะของกิจกรรมจะเหมือนการสื่อสารการจริงแต่
ครูผู้สอนจะก าหนดภาษาท่ีจะฝึกไว้แล้ว 

3) ขั้นการพูดโดยเสรี คือ การฝึกแบบสื่อสารโดยแท้จริง โดยให้นักเรียนฝึก
ใช้ภาษาที่เรียนในสถานการณ์ที่เหมือนจริง ในการท ากิจกรรมนักเรียนต้องท างานร่วมกันเพ่ือวางแผน
แก้ปัญหา หรือท ากิจกรรมให้ส าเร็จ 

จากขั้นตอนการสอนทักษะการพูดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าขั้นตอนของ
การสอนทักษะการพูด แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนพูด เป็นการก าหนดจุดประสงค์ของ
การเรียนในแต่ละครั้ง และสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นการพูดโดยก าหนดโครงสร้าง
เนื้อหา โดยนักเรียนจะพูดโตตอบเพ่ือหาข้อมูลที่ตนเองไม่มี ลักษณะของกิจกรรมเหมือนจะสื่อสารจริง 
แต่ครูผู้สอนจะก าหนดภาษาที่จะฝึกไว้แล้ว ขั้นที่ 3 ขั้นการพูดโดยเสรี คือ การฝึกแบบสื่อสารโดย
แท้จริง ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง 

2.2.5.4.3 การวัดและประเมินผลทักษะการพูด 
อัจฉรา วงศ์โสธร (2544) ได้สรุปรูปแบบการวัดและประเมินผลทักษะ     

การพูดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1) การพูดปากเปล่าเพียงคนเดียว เช่น การกล่าวรายงาน การอธิบาย      

การเล่าเรื่อง การให้ค าแนะน า  
2) การสัมภาษณ์และการสนทนา ซึ่งเป็นการพูดระหว่างบุคคล 2 คนโดย

ฝ่ายหนึ่งเป็นครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความสามารถในการพูดของตนเอง 
3) การพูดเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นการอภิปราย การโต้วาที  
ศุภกานต์ ผามั่ง (2560) ให้สรุปวิธีการวัดและประเมินผลทักษะการพูดไว้    

2 ประเภท ดังนี้ 
1) การพูดที่มีการควบคุม สามารถตรวจสอบได้โดย 
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1.1) การหายตัวเลขที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น นักเรียนพูดประโยคมี
รูปภาพเป็นสื่อ 

1.2) ในตัวแนะที่เป็นค าพูด อาจใช้ภาษาแม่หรือภาษาที่เรียน บางครั้ง
อาจเขียนก็ได้ 

1.3) การสอบพูดปากเปล่าโดยวิธีการทดสอบแบบโคลช แบบทดสอบ
ชนิดนี้ นักเรียนจะได้ฟังข้อความ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกฟังข้อความทั้งหมด หลังจากนั้นให้นักเรียนฟัง
ข้อความที่มีบางตอนเว้นว่างไว้ให้เติม นักเรียนจะต้องพูดแล้วเติมช่องว่างด้วยข้อความท่ีเหมือนกับที่ได้
ยินมารอบแรก 

1.4) ให้พูดตามสถานการณ์สมมติโดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
2) การพูดโดยอิสระในสถานการณส์ื่อสารอย่างแท้จริง มีวิธีทดสอบดังนี้ 

2.1) ให้นักเรียนบรรยายเหตุการณ์ในภาพชุด ถ้าเป็นระดับเริ่มเรียนอาจ
ให้ค าสั่งเป็นภาษาแม่ 

2.2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีง่าย ๆ 
2.3) ให้นักเรียนพูดตามเดิมที่ก าหนดให้ ครูผู้สอนควรให้สถานการณ์

หลายๆ เรื่อง เพราะนักเรียนอาจจะคล่องในเรื่องหนึ่งมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ได้  
2.4) การสนทนาและสัมภาษณ์เป็นวิธีการทดสอบทักษะการพูดที่

เหมาะสมและนิยมใช้ เพราะเป็นรูปแบบการวัดความสามารถในการใช้ภาษาตามหน้า ที่หรือ
ความสามารถในการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความสามารถในการเรียบเรียง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของค าพูดให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม และเนื้อหาในการสัมภาษณ์ก็ควรเลือก
ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของนักเรียน 

2.5) ให้พูดน าเสนอข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น บทความ ภาพ วีดีทัศน์ 
สรุปได้ว่า การวัดและประเมินทักษะการพูดสามารถวัดได้ในหลาย  ๆ 

รูปแบบ  เช่น การพูดที่มีการควบคุมสามารถทดสอบได้ โดยการพูดปากเปล่า พูดตามสถานการณ์
สมมติโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม การสัมภาษณ์และการสนทนา หรือว่าพูดเป็นกลุ่ม ซึ่งในใจครั้งนี้ ผู้วิจัย
จะใช้วิธีการวัดความสามารถด้านการพูดโดยการให้นักเรียน โต้ตอบกับครูผู้สอน หรือเรียกว่าแบบ
สัมภาษณ์  

จากที่ศึกษามาข้างต้น สรุปได้ว่า ในงานวิจัยครั้งนี้ ความสามารถด้านการพูด 
หมายถึง ความสามารถในการพูดให้ครูเข้าใจถึงจุดประสงค์ของตนเอง โดยใช้ค าศัพท์ โครงสร้าง
ประโยค ที่ถูกต้องตามหลัก ซึ่งได้วัดจากแบบทดสอบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 
คะแนน 
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2.2.5.4.4 เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการพูด  
 การประเมินทักษะการพูดของการวิจัยครั้งนี้ การวัดความสามารถในด้าน

การพูดของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบถาม-ต่อระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ซึ่งใช้เกณฑ์การทดสอบ    
การถาม - ตอบระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  (ศุภกานต์ ผามั่ง, 
2560) ดังนี้ 

2   คะแนน พูดสื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ภาษาถูกต้อง พูดเป็น
ธรรมชาติ คล่องแคล่ว 

1.5 คะแนน   พูดสื่อสารได้ตรงประเด็น ค่อนข้างคล่อง แต่ใช้ภาษาผิดบาง 
1   คะแนน   พูดให้พอเป็นการเข้าใจ แต่พูดดะกุก ดะกัก 
0.5 คะแนน   พยายามพูดเป็นค า แม้จะไม่สื่อความ 
0   คะแนน    ไม่พูดเลย 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพท.สมุทรสาครรวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการวัดและประเมินผล และ หลักสูตรมา เพ่ือให้การด าเนินการวัดและประเมินผล หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล สพท.สค, 2553) ก าหนดเกณฑก์ารประเมินการพูด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6 เกณฑก์ารประเมินการพูด  

 
ประเด็น   

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

ด้านความ
คล่องแคล่ว
ในการพูด 

พูดต่อเนื่องไม่
ติดขัดพูดชัดเจนท า
ให้สื่อสารได้ 

พูดตะกุกตะกัก
บ้าง แต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

พูดเป็นค าๆ หยุด
เป็นช่วงๆเพ่ือท า
ให้สื่อสารได้ไม่
ชัดเจน 

พูดได้บางค าท าให้
สื่อความหมาย
ไม่ได้ 

ด้าน
ความถูกต้อง
ของภาษา  

ที่ใช้ 

ผู้พูดใช้ค าศัพท์และ
โครงสร้างภาษา
ถูกต้องทั้งหมด 

ผู้พูดใช้ค าศัพท์
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
เกือบทั้งหมด 

ผู้พูดมีปัญหา
บางครั้งในการใช้
ค าศัพท์และ
โครงสร้างภาษา 

ผู้พูดใช้ค าศัพท์
และโครงสร้าง
ภาษาผิดพลาด
หลายครั้ง 

ด้านสื่อ
เนื้อหา 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์ 
ที่สอดคล้องกับ 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์
ที่สอดคล้องกับ 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์
ที่สอดคล้องกับ 

ผู้พูดใช้โครงสร้าง
ภาษาและค าศัพท์
ที่สอดคล้องกับ 
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ตารางท่ี 2.6 (ต่อ) 
 

ประเด็น   
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 

ด้านความ
คล่องแคล่ว
ในการพูด 

วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารอย่าง
สม่ าเสมอ 

วัตถุประสงค์ใน
การสื่อสารอย่าง
สม่ าเสมอ 

วัตถุประสงค์ใน
การสื่อสารเป็น
บางครั้ง 

วัตถุประสงค์ใน
การสื่อสารน้อย
มาก 

 
 2.2.5.5 ความสามารถด้านการอ่าน 

2.2.5.5.1 ความหมายของความสามารถด้านการอ่าน 
สุนันทา มั่น เศรษฐวิทย์  (2545) ได้ ให้ความหมายว่ า  การอ่านเป็น

กระบวนการที่ผู้อ่านแปลความหมาย ค า สัญลักษณ์ท่ีเป็นตัวอักษรที่เข้าใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ การ
รับรู้ตัวอักษร ค า ประโยคและข้อความ การแปลความหมาย ค า ประโยคและข้อความ การท าการท า
ความคุ้นเคยกับข้อมูลที่ได้ไหม 

บัณฑิต ฉัดรวิ โรจน์  (2549) กล่าวว่า การอ่านคือกระบวนการแปล
ความหมายของสัญลักษณ์ทางภาษาโดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตามความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้อ่าน และตีความเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านตามความต้องการของ
ผู้เรียนที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 

ณัฐธิดา สินทรัพย์เทวัญ (2551) กล่าวว่า การอ่าน คือ การบวนการแปล
ความหมายหรือการเข้าใจความหมายหรือสัญลักษณ์ของตัวอักษร โดยผ่านกระบวนการคิดของสมอง
เพ่ือท าให้เข้าใจและรับรู้สิ่งที่ผู้เขียนต้องการทอดมาสู่ผู้อ่าน ซึ่งการอ่านจะประสบผลส าเร็จไม่ขึ้นอยู่
กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้อ่านเป็นส าคัญ 

จากความหมายของความสามารถด้านการอ่านที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
ความสามารถด้านการอ่านคือ การแปลความหมายของลักษณะทางภาษา การเข้าใจความหมายของ
ตัวอักษร โดยผ่านกระบวนการคิดเพ่ือท าไมเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถจับใจความส าคัญ 
และเปรียบเทียบความคิดจากเรื่องที่อ่านได้  

2.2.5.5.2 การสอนความสามารถด้านการอ่าน 
แฮงค์ (Hank, 1993) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนอ่านไว้ดังนี้ 
1) ขั้นก่อนอ่าน เป็นขั้นที่ครูด าเนินการสอน โดยเริ่มจากการบอกจุดประสงค์

ของการอ่านและพยายามน าไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักเรียนเพ่ือเร้าความสนใจให้นักเรียน



41 
 

อยากอ่าน ต่อจากนั้นเป็นการทบทวนค าศัพท์และรูปแบบประโยคที่เรียนไปแล้ว ซึ่งจะปรากฏใน
ข้อความที่อ่านหรือสอนค าศัพท์ใหม่ที่นักเรียนจะรู้จักแต่จะพบในบทอ่าน 

2) ขั้นระหว่างอ่าน เป็นขั้นท าความเข้าในโครงสร้างและเนื้อความในเรื่องที่
อ่าน ในระยะแรก ๆ ครูผู้สอนอาจแนะน า และฝึกให้นักเรียนอ่านเป็นกลุ่มค า โดยกวาดสายตาเป็น
ช่วง ๆ แทนที่จะอ่านที่ละค า และมีครูผู้สอนคอยช่วยเหลือ โดยแบ่งค าเป็นกลุ่มให้อ่าน หลังจากนั้นจึง
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง โดยเริ่มจากกลุ่มค าที่มีความยาวไม่มากนักแล้วจึงขยายให้เพ่ิมมากขึ้น 

3) ขั้นหลังอ่าน เป็นขั้นที่ ให้นักเรียนท ากิจกรรมเมื่ออ่านจบแล้ว เพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ให้ตอบค าถามให้เลือกข้อมูลที่ส าคัญ
ของบทอ่านมาเรียงตามล าดับ เป็นต้น 

สุมิดรา อังวัฒนกุล (2549) ได้เสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนอ่านไว้
ดังนี้ 

1) ขั้นก่อนการอ่าน เป็นการกระตุ้นความสนใจและเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้
ในเรื่องที่จะอ่าน เช่น ให้คาดคะเนเรื่องท่ีอ่าน หรือให้เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 

2) ขั้นระหว่างอ่าน มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและเนื้อความ
ในเรื่องที่อ่าน 

3) ขั้นหลังการอ่าน จุดประสงค์ของการอ่านในขั้นนี้ คือ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน นักเรียนสามารถเชื่อมโยงที่อ่านเข้ากับความรู้และเป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมที่ท าอาจจะเป็นการถ่ายโยงไปสู่ทักษะอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการพูดและการ
เขียนก็ได้ เช่น ให้แสดงบทบาทสมมุติ ให้เขียนเรื่องราวโต้ตอบ หรือพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

จากขั้นตอนการสอนทักษะการอ่านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าขั้นตอน
ของการสอนทักษะการอ่าน แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1  ขั้นก่อนการอ่าน เป็นขั้นของการ
กระตุ้นความสนใจและเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะอ่าน ขั้นที่ 2  ขั้นระหว่างอ่าน เป็นขั้นที่
ให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและเนื้อความในเรื่องที่อ่าน และขั้นที่ 3 ขั้นหลังการอ่าน เป็นขั้นของการ
ตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน ซึ่งกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจะมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จด้านการ
อ่าน  

2.2.5.5.3 การวัดและประเมินผลทักษะการอ่าน 
กิ่งแก้ว อารีรักษ์ (2548) สรุปรูปแบบการวัดและประเมินผลทักษะการอ่าน

ไว้ดังนี้ 
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1) การอ่านออกเสียง การทดสอบการอ่านออกเสียงในภาษาที่สอง จะท าได้
ก็ต่อเมื่อนักเรียนสามารถพูดภาษาที่สองได้แล้ว ซึ่งนักเรียนที่ออกเสียงได้ดีและเข้าใจถึงความ
สอดคล้องระหว่างเสียงกับสัญลักษณ์ จะสามารถอ่านได้แม้จะไม่เข้าใจความหมาย  

2) การอ่านจับใจความส าคัญ เช่น ให้อ่านข้อความที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์
แล้วบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร หรืออ่านเรื่องราวคร่าว ๆ ในจดหมาย  

3) การทดสอบการรับข้อมูล เช่น อ่านบทย่อของหนังสือพิมพ์หรืออ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมแล้วตอบค าถามเก่ียวกับข้อความที่อ่าน 

แอลเดอร์สัน (Alderson, 2000) ได้เสนอแบบวัดความสามารถในการอ่าน  
1) แบบทดสอบ แบบเติมค าในช่องว่างและโคลช  
2) แบบทดสอบ แบบหลายตัวเลือก 
3) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

3.1) การจับคู ่
3.2) การเรียงล าดับ 
3.3) ค าถามแบบ 2 ตัว 

4) แบบทดสอบแบบแก้ไข 
5) แบบทดสอบแบบเขียนตอบ 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล   สพท.สมุทรสาครรวบรวม   เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  และ หลักสูตรมา เพ่ือให้การด าเนินการวัดและประเมินผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (กลุ่มงานวัด            
และประเมินผล สพท.สค, 2553) ก าหนดเกณฑก์ารประเมินการพูด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.7 เกณฑก์ารประเมินการอ่าน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

ด้านการรู้
ความหมาย

ค าศัพท์ 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่
สามารถเดาความ
หมาค าศัพท์จาก
บริบทได้ท้ังหมด 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้เกือบทั้งหมด 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมายค าศัพท์
จากบริบทได้
เล็กน้อย 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมายค าศัพท์
จากบริบทได้น้อย
มาก 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

ด้านความ
เข้าใจ 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
ทั้งหมด 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
เกือบทั้งหมด 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
เล็กน้อย 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่านได้
น้อยมาก 

ด้านการอ่าน
จับใจความ

ส าคัญ 

จับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาได้
ทั้งหมด 

จับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาได้
เกือบทั้งหมด 

จับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาได้
เล็กน้อย 

จับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาได้น้อย
มาก 

 
สรุปได้ว่า การวัดและประเมินทักษะการอ่านมีวิธีการทดสอบแก่ การออก

เสียง การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและความรับข้อมูล ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการทดสอบ
การอ่านเข้าใจความหมายของค า การอ่านจับใจความส าคัญในรูปแบบของการอ่านประโยคสั้น ๆ หรือ
ข้อความที่ครูก าหนดให้ แล้วนักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดในแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก และแบบสังเกตความสามารถด้านการอ่าน 

สรุปได้ว่า ในงานวิจัยครั้งนี้ ความสามารถในการอ่านเข้าใจความหมายของ
ค าศัพท์ และการทดสอบเกี่ยวกับความเข้าใจในการเลือกใช้ศัพท์ได้ถูกต้องในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
จับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ แล้วเลือกค าตอบให้ถูกต้อง โดยการให้นักเรียนดูภาพ อ่าน
ข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการการสวัสดี การสอบถามข้อมูล การเล่าเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนและ
เพ่ือนของตน การบอกวัน เวลา และสภาพอากาศ กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ าวัน และการ
ซื้อ - ขาย ซึ่งได้วัดจากแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน
และแบบสังเกตความสามารถด้านการอ่านในระหว่างการทดลอง 

2.2.5.6 ความสามารถด้านการเขียน 
2.2.5.6.1 ความหมายของความสามารถด้านการเขียน 
ลาโด (Lado, 1986)  กล่าวว่าการเขียนหมายถึงการสื่อความหมายด้วย

ตัวอักษรของภาษาซึ่งเป็นที่เข้าใจกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน การเขียนเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารความหมาย การเขียนโดยไม่ทราบความหมายนั้น ไม่นับว่าการเขียนถือเป็นเพียง
กานจารึกตัวอักษรลงบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น การเขียนจะต้องเป็นการใช้ตัวอักษรอย่างมีความหมาย
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เรียบเรียงข้อความตามโครงสร้างของภาษาที่ใช้ ใช้แบบการเขียนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเขียน
และใช้ถ้อยค าส านวนโวหารพูดถูกต้อง  

พรสวรรค์ สีป้อ (2550) กล่าความหมายถึงความหมายของการเขียนว่า การ
เขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกออกมาเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกัน เพ่ือให้ผู้อ่ืนรับรู้
และเข้าใจตรงกับเจตนาของผู้เขียน ดังนั้น การเขียนจึงมิใช่เป็นความสามารถในการเรียบเรียงประโยค
ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่านั้น  แต่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมีจุดมุ่งหมายโดยเลือกใช้
ค าท่ีเหมาะสม 

จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า การเขียนคือการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ออกมาเป็นตัวอักษรที่มีวิธีการเขียนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  เพ่ือให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอด  

2.2.5.6.2 การสอนการเขียน 
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2549) ได้เสนอขั้นตอนของการสอน ทักษะการเขียน

โดยแบ่งการสอนออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1) ขั้นเตรียมการเขียน ในขั้นนี้เป็นการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเขียน

และปูพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน โดยอาจทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาโดย
การใช้เทคนิคการสอนหรือแบบทดสอบที่ให้นักเรียนเขียนเชื่อมประโยค ขยายประโยค ลดรูปประโยค 
ปรับค าศัพท์และส านวนในประโยคเติมใหม่ โดยยังคงความหมายเดิมและแบบทดสอบแบบเติมส่วนที่
หายไปโดยลบค าท่ีเติมออกให้กี่กว่าการทดสอบแบบธรรมดา 

2) ขั้นการเขียนโดยการแนะแนวทาง เป็นกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะการเขียนที่
พัฒนามาจากการเขียนแบบควบคุม ในขั้นนี้ต้องใช้เทคนิคการสอนหรือแบบทดสอบที่ให้นักเรียนเขียน
โดยเปลี่ยนเตือนเนื้อหาบางส่วนของเรื่องที่ก าหนดให้ เขียนขยายโครงเรื่องของบทเรื่องที่ให้มาและ
เขียนตามค าบอก 

3) ขั้นการเขียนแบบอิสระ ในขั้นนี้ผู้สอนต้องฝึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเขียน เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนมากขึ้น นักเรียนจะสามารถ
ปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในการเขียนให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเองได้ 

พันทิวา ลาด า (2555) ได้แนะน าว่า การจัดกิจกรรมการสอนการเขียนนั้น
อาจจัดในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมเดี่ยวก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้องเรียน
และความเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนควรเริ่มจากง่ายไปหายาก และเริ่มจากหน่วยเล็กไปหา
หน่วยใหญ่ เช่น จะระดับค าประโยคเดียว ประโยคซับซ้อน ข้อความย่อหน้าสั้น ๆ จนกระท่ังการเขียน
เรียงความ 
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จากขั้นตอนการสอนทักษะการเขียนที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ขั้นตอนของการ
สอนทักษะการเขียนแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเขียน เป็นการสร้างความสนใจ
ให้กับนักเรียนและเป็นการปูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน  ขั้นที่ 2  ขั้นการเขียนโดยการแนะ
แนวทาง เป็นการให้นักเรียนลองเปลี่ยนข้อความหรือเนื้อหาบางส่วน ขั้นที่ 3  ขั้นการเขียนแบบอิสระ 
เป็นขั้นที่ครูผู้สอนต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเขียน เพราะนักเรียนจะต้องรวบรวมความคิด 
และเรียบเรียงก่อนที่จะได้ข้อความที่สมบูรณ์ และครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการสอนเขียนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่หรือกิจกรรมเดี่ยว ควรเริ่มต้นจากง่ายไปหายาก 

2.2.5.6.3 การวัดและประเมินผลทักษะการเขียน 
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2549) ได้เสนอรูปแบบการทดสอบการเขียนเพ่ือการ

สื่อสารไว้ดังนี้ 
1) การเขียนเรียงความโดยมีการแนะแนวทาง โดยให้ตัวแนะที่มองเห็นได้

เช่น ภาพชุด ภาพยนตร์เงียบ ชี้แนะด้วยการพูด เช่น ให้นักเรียนเขียนสรุปจากเรื่องที่เล่าให้ฟังหรือ
บรรยายเหตุการณ์จากบทสนทนา 

2) การเขียนอย่างอิสระ ผู้เรียนจะให้แสดงความสามารถในการล าดับ
ความคิด การที่เหมาะสม รักจัดกลุ่มข้อความที่สัมพันธ์กัน ตามหัวข้อที่ก าหนดให้สัญลักษณ์การ
ทดสอบการเขียนควรจะเป็นการทดสอบการเขียนที่พ้ืนฐานมาจากค าศัพท์ เช่น ให้ผู้เขียนอธิบาย
ห้องเรียน ห้องนอน ด้วยการใช้ค าศัพท์กลุ่มค านาม หรือเป็นการทดสอบการเขียนที่มีพ้ืนฐานมาจาก
ไวยากรณ์  

อัจฉรา วงศ์โสธร (2544) กล่าวว่า การทดสอบทักษะการเขียนอาจวัด
ส่วนประกอบของภาษาได้แก่ ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และรูปประโยคต่าง  ๆ การทดสอบอาจ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น เพ่ือใช้ในการรายงาน ให้ข้อมูล สรุป เสาะหาข้อเท็จจริง 
ขอร้อง เชิญชวน ขอโทษ หรือวิพากษ์วิจารณ์ เกณฑ์ส าคัญท่ีใช้ในการประเมินการเขียน ประกอบด้วย 

1) ความถูกต้องด้านการใช้ภาษา ได้แก่ ศัพท์ โครงสร้าง 
2) ความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา ได้แก่ ศัพท์และส านวน ว่าใช้ภาษาได้

ตามวัตถุประสงค์ของการเขียนหรือไม่ ความชัดเจน กระชับได้ใจความอย่างนี้อ้อมค้อม 
3) ความมีจุดเน้นของการคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน 
4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความสมดุลของการน าเสนอ 
ขั้นตอนการวัดและประเมินผลทักษะการเขียนที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 

การประเมินทักษะการเขียนมีวิธีการทดสอบแก่ การเขียนเรียงความโดยมีการแนะแนวทางการเขียน
อย่างอิสระ ซึ่งในการวัดแต่ละครั้งจะวัดส่วนประกอบของภาษา เช่น ความถูกต้องในการใช้ภาษา 
ค าศัพท์  ส านวน ไวยากรณ์ และรูปประโยคต่าง ๆ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการทดสอบการ
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เขียนโดยมีการยึดแนวทางทดสอบการใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง และการ
เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยการเลือกใช้ข้อความสั้น ๆ หรือค าลงในประโยค โดยใช้
แบบทดสอบเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง และแบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าท่ีขาดให้สมบูรณ์ 

สรุปได้ว่า ในงานวิจัยครั้ งนี้  ความสามารถด้านการเขียน หมายถึง 
ความสามารถในการเขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์  เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการ
ถ่ายทอด เกี่ยวกับการการสวัสดี การสอบถามข้อมูล การเล่า เกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนและเพ่ือน
ของตน การบอกวัน เวลา และสภาพอากาศ กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ าวัน และการซื้อ - 
ขาย ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง และแบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าที่ขาด
ให้สมบูรณ์ จ านวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 
2.3 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 2.3.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  

2.3.1.1 ความหมายของการจัดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ  
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative 

Learning) นั้น ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
สลาวิน (Slavin, 1990) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือหมายถึง วิธีการจัดการเรียน

การสอนที่ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีสมาชิก 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถใน
การเขียนต่างกัน สมาชิกกลุ่มจะได้รับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอนแล้วช่วยเพ่ือนสมาชิกให้เกิดการ
เรียนรู้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกันคือเป้าหมายของกลุ่ม  

อาร์ซท และนิวแมน (Artzt & Newman, 1990) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็น
วิธีทีผู้เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของกลุ่ม เพ่ือบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เกิดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหา ครูไม่ใช่เป็นแหล่งความรู้ที่คอยป้อนแก่นักเรียน แต่จะมีบทบาทเป็นผู้คอยให้
ความช่วยเหลือ จัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียน ตัวนักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซึงกันและ
กันในกระบวนการเรียนรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเอง และด้วยความร่วมมือช่วยจากเพ่ือน 
รวมทั้งได้พัฒนาทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะ
การสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะแสว่งหาความรู้ ทักษะการคิดการแก้ปัญหา รูปแบบการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการด าเนินงาน
หลัก ๆ แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่ารูปแบบใดต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
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เรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษากันมากที่สุด โดยอาศัยการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกัน  

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2553) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการจัดการเรียนรู้ การ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นลักษณะการร่วมกลุ่มอย่างมี
โครงสร้างที่ชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน มีการรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ก็กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม นักเรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิก
ของกลุ่ม และการที่แต่ละคนมีวัยใกล้เคียงกันท าให้สื่อสารกันได้อย่างดี แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วม
ใจนั้น ถ้าอยากมีประสิทธิผลต้องมีรูปแบบและการจัดระบบอย่างดีตามแนวคิดหลัก ประกอบด้วย 6 
ประการ ดังนี้ 

1) การจัดกลุ่ม กลุ่มที่จะเรียนรู้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล ควรเป็นกลุ่มละประมาณ 
4 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง ปานกลาง ค่อนข้างต่ า และต่ า และจะมีหญิง
ชายเท่า ๆ กัน  

2) อุดมการณ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ของนักเรียนที่จะท างานร่วมกัน 
นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สิ่ง
เหล่านี้ต้องสร้างขึ้นและให้คงไว้ โดยให้ท ากิจกรรมหลากหลาย เช่น การสร้างความมุ่งมั่นที่จะท างาน
ร่วมกัน การสร้างความมุ่งมั่นของชั้นเรียนที่จะช่วยกัน 

3) การจัดการ เพ่ือให้กลุ่มท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการของครูและ
การจัดการของนักเรียนภายในกลุ่ม ครูจะต้องมีการจัดการที่ดี เพ่ือให้การท างานของกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ เช่น การควบคุมเวลา การก าหนดสัญญาณให้นักเรียนหยุดกิจกรรม  

4) ทักษะทางสังคม เป็นทักษะในการท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้
ความช่วยเหลือกัน ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 

5) หลักการพื้นฐาน ได้แก่  
5.1) การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีแนวคิดว่า เมื่อเราได้รับผลประโยชน์จาก

เพ่ือน เพ่ือนก็ได้รับผลประโยชน์จากเรา ความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของแต่ละทุกคน 
5.2) ยอมรับว่าแต่ละคนในกลุ่มต่างมีความสามารถและความส าคัญต่อกลุ่ม แต่

ละคนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จ 
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5.3) ทุกคนในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จ 
5.4) ทุกคนในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาที่ท างานกลุ่ม 

6) โครงสร้างของกิจกรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่ท างานกลุ่ม ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา 

จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นักการศึกษากล่าวไว้ สรุปได้ว่า การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เน้นให้ผู้เรียนได้ท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คนโดยผู้เรียนในกลุ่มมีความสามารถที่แตกต่างกัน โดยประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นคนเก่ง ปานกลาง และอ่อนจนเกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยสมาชิกในกลุ่มต้องต้องกระตุ้นเพ่ือน ๆ คนอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน 
และมีความรับผิดชอบทั้งในด้านส่วนตัว และร่วมกันเพ่ือให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ซึ่งถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสาร ช่วยเหลือ
และมีรางวัลเป็นแรงจูงใจจนประสบความส าเร็จ 

2.3.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นักการศึกษากล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ 
ทิศนา แขมมณี (2556) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือคือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย

โดยมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 
นักการศึกษาคนส าคัญท่ีเผยแพร่แนวคิดการเรียนรู้แบบนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David 
Johnson) และรอเจอร์จอห์นสัน (Roger Johnson) หากกล่าวว่าในการจัดการเรียนการสอน
โดยทั่วไปเรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนส่วนใหญ่เรา
มักจะมุ่งไปปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนเป็นมิติที่ถูละเลยหรือมองข้ามไปทั้ง ๆ ที่มีผลวิจัยชี้ชัดว่าความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อ
โรงเรียน ครูและเพ่ือนรวมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้มาก (Johnson and Johnson, 1994, pp. 31 - 32) 
กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะคือ  1)  ลักษณะการแข่งขันในการศึกษาเรียนรู้ 
ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ดีกว่าคนอ่ืน เพ่ือให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการ
ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ  2)  ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างรับผิดชอบ ดูแลตนเองให้
เกิดการเรียนรู้ของตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อ่ืน  3)   ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ 
คือแต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือให้สมาชิกคนอื่น
เรียนรู้ด้วย จอห์นสันและจอห์นสันชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาปัจจุบันมักส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
แข่งขันเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามเขาแสดงความคิดเห็นว่า 
เราควรให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ 3 ลักษณะ แต่เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบแข่งขันและรายบุคคลอยู่แล้ว เราจึงจ าเป็นต้องหันมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งสามารถ
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ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งเป็น
ทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต  

เลิศชาย ปานมุข (2558) การกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ว่า แนวคิด
ของทฤษฎีนี้คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 
คน ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกัน 
ต่างคนต่างเรียนและร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ 

สยุมพร ศรีมุงคุณ (2558) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า หน้าที่ของ
ทฤษฎีนี่ คือ จะเน้นให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกันใน
การเรียนรู้มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กัน มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการ
วิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานร่วมกัน ส่วนการประเมินผลการ
เรียนรู้ควรมีการประเมินทางในการปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์การที่หลากหลายและควรให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการประเมิน และครูควรจัดให้ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและ
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีโอกาสที่จะปรับปรุงส่วนปกครองของกรุงเทพ  

จากนั้นสรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถที่แตกต่าง
กัน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โจร
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2.3.1.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1994) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญ

ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
1) การสร้างความรู้สึกพ่ึงพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียน (Positive 

Interdependence) วิธีการที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพึงพากัน จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีการพึงพากันในด้านการได้รับประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน เช่น รางวัลหรือ
คะแนนและพ่ึงพากันในด้านกระบวนการท างาน เพ่ือให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายโดยมี
การก าหนดบทบาทของแต่ละคนที่เท่าเทียมกันและสัมพันธ์ต่อกันจึงจะท าให้งานส าเร็จ และการแบ่ง
งานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มีลักษณะที่ต่อเนืองกัน ถ้าขาดสมาชิกคนใดจะท าให้งานด าเนิน
ต่อไปไม่ได ้

2) การมีปฏิสั ม พันธ์ที่ ส่ ง เสริมกันระหว่างนัก เรี ยน (Face-to-face 
Promotive Interaction) คือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกัน
และกัน ให้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการท างานของตน สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน 



50 
 

กระตุ้น ส่งเสริมและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ในการท างานและการเรียนเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม 

3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) 
คือ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถต้องรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะรู้
ว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในเรืองใด มีการกระตุ้นกันและกัน ให้ท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่ 
โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมันใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็น
การประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม 

4) ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย (Interpersonal 
and Small Group Skills) การท างานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะใน
การท างานกลุ่มเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นนักเรียนควรจะต้องท า
ความรู้จักกันเรียนรู้ลักษณะนิสัยและสร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน อย่างมีเหตุผล รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งในการท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการท างานที่มีข้ันตอน
หรือวิธีการที่จะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ โดย
สมาชิกกลุ่มต้องท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน ว่างแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผน
ร่วมกัน และที่ส าคัญจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม ประเมิน
บทบาทของสมาชิกว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
อะไรและอย่างไร ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเครื่องมือทีส าคัญทีน าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม 

สลาวิน (Slavin, 1990) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 6 
ประการ ดังนี้ 

1) เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goals) หมายถึง กลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
การยอมรับผลงานของกลุ่ม 

2) การรับผิดชอบเป็นบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง 
ความส าเร็จของกลุ่มซึ่งขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้รายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม และงานพิเศษทีได้
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลผลของการประเมินรายบุคคลจะมีผลต่อคะแนนความส าเร็จของกลุ่ม 

3) โอกาส ในความส า เ ร็ จ เท่ า เที ยมกั น  (Equal Opportunities for 
Success) หมายถึง การที่นักเรียนได้รับโอกาสที่จะท าคะแนนให้กับกลุ่มของตนได้เท่าเทียมกัน  
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4) การแข่งขันเป็นทีม (Team Competition) การเรียนแบบร่วมมือจะมี
การแข่งขันระหว่างทีม ซึงหมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในทีม 

5) งานพิเศษ (Task Specialization) หมายถึง การออกแบบงานย่อย ๆ 
ของแต่ละกลุ่มให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบ ซึงนักเรียนแต่ละคนจะเกิดความภูมิใจทีได้ ช่วยเหลือ
กลุ่มของคนให้ประสบผลส าเร็จ ลักษณะงานจะเป็นการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง  

6) การดัดแปลงความต้องการของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม (Adaptation 
to Individual Needs) หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือแต่ละประเภทจะมีบางประเภทได้ดัดแปลงการ
สอนให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล 
  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2553) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือว่ามี
องค์ประกอบส าคัญดังนี้ 

1) การมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางบวก หมายถึง การที่สมาชิกใน
กลุ่มมีการท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการแข่งขัน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน
มีบทบาทหน้าที่และประสบความส าเร็จร่วมกัน ร่วมทั้งได้รับผลประโยชน์หรือรางวัลโดยเท่าเทียมกัน  

2) การปฏิบัติสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างการท างานกลุ่ม เป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อธิบายความรู้ให้แก่เพ่ือนสมาชิกใน
กลุ่มฟังและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน 

3) การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน เป็นกิจกรรมที
ตรวจเช็คหรือทดสอบให้มันใจว่าสมาชิกมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่ เพียงใด โดยสามารถที่
จะทดสอบเป็นรายบุคคล เช่น การสังเกต การท างาน การสุ่มถามปากเปล่า เป็นต้น 

4) การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม ในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนี้เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ ผู้เรียนควรจะได้รับการฝึกฝนทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้น า ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา และ
ทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น 

5) กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน ซึ่งสมาชิกแต่ละคน
จะต้องท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน มีการวางแผน ด าเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและ
ปรับปรุงงานร่วมกัน 
  ทิศนา แขมมณี (2556)  กล่าวว่าการเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได้ต้องมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 5 ประการดังนี้  

1) การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน (Positive Interdependence) กลุ่มการเรียนรู้
แบบร่วมมือจะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุ่ม
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ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่ม
ประสบความส าเร็จ ความส าเร็จของบุตรของกลุ่มขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตน และในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือเพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน การจัดกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ท าได้หลายทาง เช่น การให้ผู้เรียน
มีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายในการท างาน/การเรียนรู้ร่วมกัน (Positive Goal 
Interdependence) การให้รางวัลตามผลงานของกลุ่ม (Positive Reward Interdependence) การ
มอบหมายบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกันให้แต่ละคน (Positive Role Interdependence) 

2) การปรึ กษาหารือกันอย่ า ง ใกล้ ชิ ด  (Face – to - Face Primitive 
Interaction) การที่สามารถเช็คในกลุ่มมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ในทางท่ีจะช่วยหายโกรธบรรลุเป้าหมาย สมาชิกจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริม 
และช่วยเหลือกันและกันในการท างานต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบและพยายามท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ท าหน้าที่ของตน ดังนั้นกลุ่มจึง
จ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิธีการที่สามารถส่งเสริมให้
ทุกคนได้ท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่มีหลายวิธี เช่น การจับกลุ่มให้เล็ก เพ่ือจะได้มีการเอาใจใส่กัน
และกันได้อย่างทั่วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื่อให้รายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในกลุ่ม การจัดการกลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้ผู้เรียนสอนกันและกัน เป็นต้น 

4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย (Interpersonal and Small Skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะ
ที่ส าคัญหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะการท างานกลุ่ม 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง ร่วมทางการเคารพ ยอมรับและไว้วางใจกันและกัน 
ซึ่งครูควรสอนและฝึกให้แก่ผู้เรียนเพ่ือช่วยให้ด าเนินงานได้ 

5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่ม เพ่ือช่วยให้ 
  กลุ่มก่อนการเรียนรู้และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
ครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการท างานของกลุ่มพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม 
การวิเคราะห์การเรียนรู้นี้อาจท าโดยครูหรือผู้เรียน หรือทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้
เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้กลุ่มตั้งใจท างาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึกทักษะการรู้
คิด  (Metacognition) คือสามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ได้ท าไป  
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  การศึกษาได้เสนอไว้นั้น สรุปได้ว่า ในการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้เรียนจะได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นการได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียนที่เก่งจะได้ฝึกความเป็นผู้น า 
นักเรียนที่เรียนปานกลางจะได้พัฒนาตนเองและนักเรียนที่เรียนอ่อนจะมีความพยายามจากการ
ช่วยเหลือของเพ่ือน จนท าให้มีความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาอย่างมีล าดับขั้นตอนได้ และเกิด
ความสามัคคี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในหมู่คณะ โดยต้องอาศัยหลักพ้ืนฐาน 5 ประการคือ 

1) การพึงพาอาศัยกันเชิงบวก ซึ่งหมายถึง การร่วมมือร่วมใจกันภายในกลุ่ม
เพ่ือให้ผลงานของกลุ่มนั้นประสบความส าเร็จ 

2) การปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ซึ่งหมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน
และกันและยอมรับใจความคิดของสมาชิกท่ีอยู่ภายในกลุ่มเพ่ือคัดเลือกในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด 

3) การมีความรับผิดชอบในกลุ่ม หมายถึง ความส าเร็จของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุ่มที่มีความรู้และความเข้าใจ มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมายครบทุกคน 

4) การมีทักษะในความสัม พันธ์กลับกลุ่ ม เล็ กและ ผู้ อ่ื น  หมายถึ ง 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ โดยมีลักษณะของการเป็นผู้น า ผู้ตาม สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งน าไปสู่การไว้ว่างใจและการย่อมรับ
ในการตัดสินใจของกลุ่มในที่สุด 

5) การมีกระบวนการกลุ่ม หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มสามารถ
ใช้ทักษะทางสังคมวิเคราะห์การท างานของกลุ่มจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2.3.1.4 ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ดวงกมล สินเพ็ง (2551) ได้สรุปประเภทของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดังนี้ 

1) การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative 
Learning) กลุ่มประเทศนี้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมมือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องหลายชั่วโมง  

2) กลุ่ มกา ร เ รี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อ อย่ า ง ไ ม่ เ ป็ นท า งกา ร  (Informal 
Cooperative Learning) กลุ่มประเทศนี้ครูจัดการเรียนการสอน เฉพาะกิจเป็นครั้งคราว โดย
สอดแทรกอยู่ในการสอนปกติ 

3) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร (Cooperative Base Group) 
กลุ่มประเทศนี้เป็นกลุ่มการเรียนรู้ที่สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์ท างาน การเรียนรู้ร่วมกันมานานจน
เกิดเป็นทักษะที่ช านาญซึ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้ม และใช้รูปแบบนี้ในการท างานเป็นประจ า 
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ที่มีเทคนิคอย่างหลากหลาย ตั้งแต่จัดกลุ่ม คิดเป็นคู่ ถึงกลุ่มที่มีสมาชิก 4-6 คน กลุ่มที่จะด าเนิน
กิจกรรมได้ด ีคือ  4-6 คน และไม่ควรเกิน 8 คน การเรียนแบบร่วมมือเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม 
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ทักษะการคิด การพูด การฟัง การโต้แย้งเพ่ือหาข้อสรุป การปฏิสัมพันธ์ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิด ให้มี
ทักษะก้าวหน้าขึ้น ไม่เคยช่วยเหลือใครก็จะเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น การฝึกภาวะผู้น า ฝึกการ
ตัดสินใจ ผู้เรียนบางคนไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ชอบอยู่คนเดียว ครูอาจเริ่มโดยการให้จับ
กลุ่มให้ที่เป็นคู่หรือ 2 คนก่อนที่จะพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่ หรือก่อนที่จะให้พูดหน้าชั้นคนเดียว เพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  
  ทิศนา แขมมณี (2556) ได้แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป มี 3 ประเภท คือ 

1) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative 
Learning Group) กลุ่มประเทศนี้ ครูจัดขึ้นโดยการวางแผน จัดระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการและเทคนิค
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไทยร่วมมือกันเรียนรู้สาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นหลาย ๆ ชั่วโมง
ติดต่อกัน หรือหลายสัปดาห์ติดต่อกัน จนกระทั่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่
ก าหนด 

2) กลุ่ มกา ร เ รี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อ อย่ า ง ไ ม่ เ ป็ นท า งกา ร  (Informal 
Cooperative Learning Group) กลุ่มประเทศนี้ เพราะฉันขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว โดยสอดแทรก
อยู่ในการสอนปกติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจัดกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สอดแทรกเข้าไปเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจ หรือใช้ความคิดเป็นพิเศษในสาระบางจุด 

3) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร (Cooperative Base Group) 
หรือ Long -term Group กลุ่มประเภทนี้ เป็นกลุ่มการเรียนรู้ที่สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การ
ท างาน/การเรียนรู้ร่วมกันนานมากกว่า 1 หลักสูตร หรือภาคการศึกษา จนกระทั่งเกิดสัมพันธภาพที่
แน่นแฟ้ม สมาชิกกลุ่มมีการผูกพัน ห่วงใย ช่วยเหลือกันและกันอย่างต่อเนื่อง ในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมักจะมีกระบวนการด าเนินงานที่ต้องท าเป็นประจ า เช่น การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน
ของกลุ่ม การตรวจผลงาน เป็นต้น ในกระบวนการที่ใช้หรือด าเนินการเป็นกิจวัตรในการเรียนรู้นี้แบบ
ร่วมมือนี้ (Cooperative Learning Scripts) ซึ่งหากสมาชิกกลุ่มปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะ
เกิดเป็นทักษะที่ช านาญในที่สุด 
  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 3 
ประเภท คือ กลุ่มการเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มการเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็น
ทางการ และกลุ่มการเรียนแบบร่วมมืออย่างถาวร 
  ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกลุ่มแบบกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ 

2.3.1.6 ประเภทของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  การเรียนรู้แบบร่วมมือมีเทคนิคหลากหลายซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการด าเนินการที่
ต่างกันตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดต่างก็ใช้หลักการเดียวกันคือหลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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ในเนื้อหาสาระที่ศึกษามากท่ีสุด โดยอาศัยการร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มและผู้เรียนในระหว่างกลุ่มด้วยกันความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่
ที่เทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีการเสริมแรงและจะให้รางวัลเป็นประการส าคัญ  
  สลาวิน (Slavin, 1991) ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือที่น่าสนใจ
ดังต่อไปนี้ 

1) STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็นรูปแบบการ
สอนที่สามารถคัดแปลงใช้ได้เกือบทุกวิชา และทุกระดับชั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะทางสังคมเป็นส าคัญ 

2) TGT (Team-Games-Tournament) เป็นรูปแบบการสอนที่คล้ายกับ 
STAD แต่เป็นการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยการใช้การแข่งขันเกมแทนการทดสอบย่อย 

3) TAI (Team Assisted Individualization) เ ป็ น รู ป แบบก า ร ส อ น ที่
ผสมผสานแนวความคิดระหว่างการร่วมมือกันเรียนรู้กับการสอนรายบุคคล รูปแบบของ TAI จะเป็น
การประยุกต์ใช้กับการสอนคณิตศาสตร์ 

4) CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เ ป็ น
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่มุ่งพัฒนาขึ้นเพื่อสอนการอ่านและการเขียน 

5) Jigsaw ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะกับวิชาที่เป็นการบรรยายบาง
ส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาอ่ืน ๆ ที่เน้นการพัฒนาความรู้เข้าใจมากกว่าการพัฒนาทักษะ  
  ทิศนา แขมมณี (2552) ได้อธิบายเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือดังต่อไปนี้ 

1) เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มและมีการถ่ายทอดความรู้กันระหว่างกลุ่ม 

2) เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT: Team Games Tournament) เหมาะ
ส าหรับการเรียนการสอนที่ต้องการให้กลุ่มผู้เรียนได้ศึกษาประเด็น หรือปัญหาที่มีค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียวซึ่งเป็นค าตอบที่ชัดเจน เช่น คณิตศาสตร์ การใช้ภาษา สังคมศึกษา เป็นต้น 

3) เ ท ค นิ ค แ บ่ ง ปั น ค ว า ม ส า เ ร็ จ  (STAD: Student Teams          
Achievement Division) เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนจะต้องพัฒนาความรู้
ของตนเองในเรื่องผู้สอนก าหนดซึ่งจะมีการช่วยเหลือทบทวนความรู้ให้แก่กัน มีการทดสอบเป็น
รายบุคคลแทนการแข่งขัน และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ เหมาะ
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนในบทเรียนที่มีเนื้อหาไม่ยากเกินไป 

4) เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI: Group Investigation) เป็นเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเพ่ือเตรียมท างานหรือท าโครงงานที่ผู้มอบหมายมอบหมายให้ 
เทคนิคนี้เหมาะส าหรับฝึกผู้เรียนรู้จักสืบค้นความรู้หรือวางแผนสืบสวนเพ่ือแก้ปัญหาหรือหาค าตอบใน
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ประเด็นที่สนใจ ดังนั้นก่อนการด าเนินการด าเนินกิจกรรมทุกครั้งผู้สอนควรฝึกทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ตลอดจนทักษะทางสังคมให้แก่ผู้เรียนก่อน 

5) เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนคิท่ีผู้สอนใช้คู่กับวิธีสอนแบบ
อ่ืนเรียกว่าเทคนิคคู่คิด เป็นเทคนิคที่ผู้สอนตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นใบ
งานหรือแบบฝึกหัดก็ได้ และให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนก่อน แล้วจับคู่กับเพ่ือนอภิปราย
ค าตอบ เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของคนถูกต้องแล้วจึงน าค าตอบไปอธิบายให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง 

6) เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 4 สหาย (Think Pair Square) เป็นเทคนิคที่ผู้สอน
ตอบค าถามหรือก าหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้สอนอาจท าเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดก็ได้ ให้ผู้เรียน
แต่ละคนตอบค าถามหรือตอบปัญหาด้วยตนเองก่อนแล้วจับคู่กับเพ่ือน น าค าตอบไปผลัดกันอธิบาย
ค าตอบด้วยความมั่นใจ 

7) เทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs Check) เป็นเทคนิคที่ผู้สอนตอบค าถามหรือ
ก าหนดปัญหา (โจทย์) ให้กับผู้เรียน โดยจัดท าเป็นใบงานหรือแบบฝึกหัดที่มีค าตอบหรือโจทย์หลาย
ข้อจ านวนข้อจะเป็นเลขคู่ ผู้เรียนจะจับคู่กันเมื่อได้รับโจทย์หรือปัญหาจากผู้สอน คนหนึ่งจะท าหน้าที่
ตอบค าถามหรือแก้ปัญหาโจทย์ครบ 2 ข้อ แล้วให้สมาชิกทั้งคู่ (ซึ่งจัดในกลุ่มเดียวกัน) เปรียบเทียบ
ค าตอบซึ่งกันและกันเหมาะสมกับใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ไม่ยากและไม่ซับซ้อน 

8) เทคนิคการสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน (Three-Step Interview) เป็นเทคนิค
ที่ฝึกให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์บุคคลและเก็บใจความส าคัญ หรืออาจจะ
เป็นการสรุปความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีเรียน 

9) เทคนิคร่วมกันคิด (Numbered Heads Together) เหมาะสมกับการ
ทบทวนความรู้หรือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ผู้สอนใช้ค าถามถามผู้เรียนและให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดหาค าตอบ แล้วผู้สอนสุ่มเรียกสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาตอบค าถาม 

10) เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง (Round Robin) เป็นเทคนิคที่สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มได้ผลัดกันเล่าประสบการณ์ ความรู้ที่ตนเองได้ศึกษาตลอดจนสิ่งที่ตนประทับใจให้แก่เพ่ือน ๆ ใน
กลุ่มฟังทีละคน หรืออาจจะเป็นเรื่องสมาชิกในกลุ่มต้องการจะเสนอแนะแสดงความคิดเห็น แนะน า
ตนเอง พูดถึงส่วนดีของเพ่ือน ยกตัวอย่างการกระท าของบุคคลที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้วหรือ
ที่ก าลังจะเรียน เป็นต้น โดยสมาชิกทุกคนได้ใช้เวลาในการเล่าเท่า ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเป็น
การฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีความรู้และเทคนิคการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือมีเทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบ ดังนั้นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ สามารถสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ เจตคติและทักษะที่พึงประสงค์ การใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้และบริบทต่าง ๆ บ่งชี้ถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของครูในด้าน
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การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเทคนิควิธีที่ดีและเหมาะสมจะน าไปสู่การจัดกิจกรรมการสอนที่
น่าสนใจ ผู้เรียนได้มีส่วนรวม และแสดงบทบาทในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา ผู้ศึกษา
ค้นคว้าจึงได้พิจารณาเลือกเทคนิค STAD และการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนรูปแบบ 
STAD เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 2.3.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

2.3.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ธีระพงษ์ ฤทธิ์ทอง (2545) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ ง  Slavin แห่งมหาวิทยาลัย            
จอห์น ฮ็อพกินส์ (John Hopkins) เป็นผู้พัฒนาขึ้น เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการ
สอนเนื้อหาความรู้ ความเข้าใจ อาจใช้หนังสือเรียน หรือใบความรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  ภาไฉน เข็มเพ็ชร (2547) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็น
เทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย สลาวิน (Slavin) เป็นการเรียนแบบนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนโดยมี
ความหมายจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีว่า 
  S - Student หมายถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกันซึ่งอยู่
รวมกันในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
  T - Team หมายถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีสมาชิกที่คละความสามารถทางการเรียน ผู้ทีมี
ความรู้จะต้องอธิบายให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ียังไม่เข้าใจ 
  A - Achievement หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม จะดูได้จากการ
ประเมินตามสภาพของสมาชิกในกลุ่ม และแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างข้ึน 
  D - Division หมายถึง การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ กลุ่มละ 4 - 5 
คนโดยมีอัตราส่วนระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็น 1 : 2 : 1 
  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2553) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค TGT ที่แบ่งผู้เรียน
ที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท างานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้ 
สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ แล้วท าการทดลองความรู้ คะแนนที่ได้
จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน ามาบวกเป็นคะแนนของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค าชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม 
  จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD คือ การสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือเพ่ือสมาชิกภายในกลุ่ม โดยครูจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น
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กลุ่มย่อย  กลุ่มละ 4-6 คน โดยในกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน คือ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน สมาชิกในกลุ่มจะท างานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย การท าแบบทดสอบจะเป็น
แบบรายบุคคล คะแนนที่ได้จากการทดสอบรายบุคคลจะน าไปรวมกับคะแนนของสมาชิกในกลุ่มของ
ตนรักแปลงเป็นคะแนนรวมของกลุ่มต่อไป หากนักเรียนต้องการให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ 
และได้รับรางวัล สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การที่ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนพ่ึงพาอาศัยกันอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้  

2.3.2.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันแบบ STAD จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) รางวัลของกลุ่ม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กลุ่มต้องการจะบรรลุ 
2) ผลของความรับผิดชอบรายบุคคล เป็นผลที่ได้จากการทดสอบสมาชิกซึ่ง

ต้องท าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล เมื่อได้ผลการทดสอบแล้วจึงน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม ดังนั้น
สมาชิกทุกคนในกลุ่มซึ่งต้องร่วมมือสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชารวมกัน เพ่ือเตรียมตัวก่อนจะเข้ารับ
การทดสอบ 

3) โอกาสความส าเร็จที่เท่าเทียมกัน หมายถึงสามารถเช็คทุกคนในกลุ่มไม่
ว่าจะเรียนเก่ง ปานกลางหรืออ่อน ล้วนมีโอกาสประสบความส าเร็จอย่างเท่าเทียมกันเพราะเกิดจาก
การมีประสบการณ์ท างานรวมกัน 
  องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคนิค STAD อยู่ที่ทักษะการร่วมมือกันในกลุ่ม จะเกิด
ความร่วมมือกันได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมองเห็นโอกาสความส าเร็จที่เท่าเทียมกัน ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ตลอดจนมองเห็นรางวัลที่กลุ่มจะได้รับเมื่อท าส าเร็จ นักเรียนจะกัด
ปฏิสัมพันธ์ในการปรึกษาและการพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นความรู้สึกร่วมกันในกลุ่ม พยายามที่จะให้ได้มา
ซึ่งความส าเร็จ 

2.3.2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
  การสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นการสอนแบบ
ร่วมมือที่สลาวิน (Slavin, 1990) ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การน าเสนอบทเรียน (Class Presentation) เป็นการน าเสนอความคิด
รวบยอดใหม่ หรือบทเรียนใหม่ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นวิธีการสอนโดยตรงของผู้สอน ด้วยการ
บรรยาย การอภิปรายในการน าเสนอความคิดรวบยอดหรือบทเรียน 
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2) การจัดกลุ่ม (Teams) จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มละ 
4 - 5 คนผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะแบ่งแบบคละความสามารถในด้านต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันศึกษาเนื้อหา และ
ปฏิบัติตามกติกาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในบทบาทต่าง ๆ เช่น เป็นผู้หาค าตอบ เป็นผู้สนับสนุน และ
เป็นผู้จดบันทึก การแบ่งกลุ่มลักษณะนี้ จุดประสงค์หลักเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ซึ่งสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มมีการช่วยเหลือกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม มีการนับถือตนเอง
และยอมรับต่อกัน ซึ่งท าได้ดังนี้ 

2.1) จัดล าดับนักเรียนในชั้นจากเก่งที่สุดไปหาอ่อนที่สุด โดยยึดตามผล
การเรียนที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นคะแนนจากการทดสอบ เกรด หรือการพิจารณาท าให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ 

2.2) หาจ านวนกลุ่มทั้งหมดว่ามีกี่กลุ่ม ควรประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 
5 คน ฉะนั้นจ านวนทั้งหมดมีกี่กลุ่ม หาได้จากการหารจ านวนนักเรียนทั้งหมดด้วย 5 ผลหารก็คือ 
จ านวนกลุ่มทั้งหมด ถ้าหารไม่ลงตัวอนุโลมให้บางกลุ่มมีสมาชิก 6 คน 

2.3) ก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ระดับผลการเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน และระดับผลการเรียนโดยเฉลี่ยของทุกคนจะต้องใกล้เคียงกัน  

3) การทดสอบ (Quizs) หลังจากที่ผู้สอนได้เสนอบทเรียนไปแล้ว 1 - 2 คาบ 
จะมีการทดสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่เปิดโอกาสให้ปรึกษากันในระหว่างท าการทดสอบ เพ่ือวัด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การรับความรู้จากผู้สอนและเพ่ือน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD  
  สลาวิน (Slavin, 1995) ได้เสนอขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD มีลักษณะดังนี้ 

1) ขั้นการสอน ครูด าเนินการดังนี้  
1.1) เนื้อหาสามารถใช้ได้กับเนื้อหาต่าง ๆ ที่ครูสร้างขึ้น และโดยเฉพาะ

เนื้อหาที่โครงการการเรียนรู้แบบทีมแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอพกินส์เป็นผู้สร้างขึ้นแต่จะเป็นการง่าย
ถ้าครูผู้สอนสร้างขึ้นเอง สูตรการท าเอกสารประกอบการสอนหรือใบงานกระดาษค าตอบ และข้อ
ทดสอบย่อยส าหรับเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละบท  

1.2) การจัดกลุ่มผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิก  4 คน 
เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง  1 คน  ปานกลาง  2 คน และอ่อน  1 คน ครูควรจัด
กลุ่มให้นักเรียนเองเพราะให้นักเรียนจัดกลุ่มเอง นักเรียนจะเลือกเฉพาะคนที่ชอบสนิทสนมกันเท่านั้น 
ขั้นตอนในการจัดกลุ่ม ได้แก่ จัดท าเอกสารสรุปเกี่ยวกับการเรียน เป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่ม จัดนักเรียน
เข้ากลุ่ม โดยการเรียงนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงไปถึงต่ าสุด ข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มได้จากคะแนน
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การทดสอบจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด รองลงมา คือ การใช้ผลการเรียนระดับคะแนนวิชาที่ผ่านมา หรือ
บางครั้งข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของผู้สอนก็ได้ผู้สอนก็ได้   

2) การจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ดังนี้  
2.1) การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเร้าความสนใจของนักเรียน ถ้าอยากรู้

อยาก อยากเห็น อยากเรียน เป็นการเริ่มเข้าสู่การน าเสนอบทเรียน ดังนี้ บอกนักเรียนถึงสิ่งที่เรียนว่า 
คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนด้วยการสาธิต การใช้อุปกรณ์
ประกอบการอธิบาย หรือยกตัวอย่างปัญหาในชีวิตจริง ทบทวนสั้น  ๆ เกี่ยวกับทักษะหรือข้อมูลที่
นักเรียนรู้อยู่แล้ว 

2.2) การพัฒนาเป็นขั้นที่จัดในขั้นน าเสนอบทเรียน ครูอาจก าหนด
กิจกรรมดังนี้ สอบจุดประสงค์ เน้นทักษะความเข้าใจไม่ใช่ความจ า ยกสาระมีทักษะต่าง ๆ โดยใช้
อุปกรณ์สื่อที่เห็นชัดเจน ประเมินความเข้าใจของนักเรียนบ่อย ๆ ด้วยการถามค าถาม อธิบายว่าค านี้
ท าไมถึงถูกต้องและไม่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่เห็นชัดแล้ว เมื่อนักเรียนจับใจความส าคัญได้แล้ว ให้
น าไปสู่สาระถดัไป รักษาประเด็นที่ก าลังเรียนอยู่ โดยการถามค าถามต่าง ๆ และน าไปสู่บทเรียนถังบท
อย่างรวดเร็ว  

2.3) การฝึกโดยแนวปฏิบัติ โอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรียนที่
น าเสนอด้วยแนวทางให้ เพ่ือให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติ ถือว่าเป็นการฝึกฝนอาจท า ดังนี้ 
ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา หรือหาค าตอบส าหรับค าถามนั้น ๆ สุ่มตัวอย่างนักเรียนเพ่ือถาม 
ซึ่งวิธีนี้เป็นการกระตุ้นนักเรียนทุกคนเตรียมค าถามไว้ไม่ควรให้งานที่ต้องใช้เวลานาน อาจให้นักเรียน
เตรียมค าถาม 1-2 ข้อ แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ  

2.4) การท างานเป็นกลุ่ม ใช้เวลา 1-2 คาบ ในการสอนบทหนึ่ง  ๆ  
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยการอ่านและศึกษาไปงานร่วมงานกันกับเพ่ือนสมาชิก เอกสาร
ที่ใช้ในขั้นนี้คือ ใบงานและกระดาษค าตอบกลุ่มละ 2 ใบ ส าหรับกลุ่มหนึ่ง ๆ ในขณะเรียนสมาชิกใน
กลุ่มจะต้องเรียกเนื้อนั้น ๆ ให้เข้าใจและช่วยกันท างาน ในวันแรกของการเรียนรู้จะอธิบายถึง
ความหมายของการท างานแบบร่วมมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการเรียน ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้อง
รับผิดชอบในการท าให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนเรียนรู้เนื้อหาให้กระจ่าง นักเรียนจะเสร็จสิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมายได้เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ จนกระจ่างแล้ว  นักเรียนควรจะขอความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่มก่อนที่จะถามครู นักเรียนควรพูดคุยปรึกษากันในกลุ่มเบา ๆ สมาชิกแต่ละ
คนอธิบายค าตอบแทนที่จะเป็นการตรวจค าตอบ ตรวจสอบผลงาน และค าตอบของกรมก่อนน าส่งครู 
และสมาชิกทุกคน ต้องรับผิดชอบผลงานกลุ่มเสมือนงานของตน เน้นให้นักเรียนทราบว่า พวกเรา
เรียนจบบทก็ต่อเมื่อแน่ใช้ว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท าคะแนนทดสอบได้คะแนน 100% ครูจะคอย
สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยเดินดูทุกกลุ่มและให้การช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
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2.5) การทดสอบ ใช้เวลา ½ คาบ โดยการทดสอบเป็นรายบุคคล นักเรียน
แต่ละคนได้รับกระดาษทดสอบคนละ 1 ชุด ในการทดสอบนั้นควรจะให้เวลาในการท าข้อสอบอย่าง
เพียงพอ แต่ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนปรึกษากันขณะท าข้อสอบ เพราะต้องการให้นักเรียนแสดงให้เห็น
ว่าตนเองรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี้ ในขณะท าการทดสอบ 

2.6) การตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
คะแนนของแต่ละบุคคลมีการเพ่ิมขึ้นทันทีที่ครูสอนค านวณแขนงของผู้เรียนแต่ละคน ชี้ให้เห็นได้ถึง
คะแนนของแต่ละคนที่เพ่ิมขึ้น และจัดท าคะแนนกลุ่ม มีการให้รางวัลหรือประกาศนียบัตรชมเชย
ให้กับกลุ่มที่ท าคะแนนสูง ๆ ถ้าเป็นไปได้เราควรจะบอกคะแนนในคาบถัดไปหลังจากการสอบ ซึ่งวิธีนี้
จะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงกันระหว่างการท าคะแนนให้ดีที่สุดกับตระหนักถึงความส าเร็จและได้รับ
รางวัล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วย กลุ่มจะได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อกลุ่มนั้นได้รับ
ความส าเร็จเหนือกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งจะตัดสินด้วยคะแนนที่ได้มาจากการท าแบบทดสอบของสมาชิกกลุ่ม
แต่ละคน แล้วจึงน ามาค านวณเป็นคะแนนของกลุ่ม 
  นอกจากขั้นตอนการสอนแล้ว Slavin (1995) ได้ให้แนวทางในการคิดคะแนนเพ่ือ
ประเมินของกลุ่ม ประกอบด้วย การก าหนดคะแนนฐาน การทดสอบย่อย การปรับปรุงคะแนนและ
การตัดสินใจประเมินผลกลุ่ม ดังนี้ 

1) การก าหนดคะแนนฐาน นักเรียนแต่ละคนตามตั้งเป้าหมายของการเรียน
ว่า นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ถ้านักเรียนท างานที่ยากกว่ารับท าคะแนนสอบได้ดีกว่า
คะแนนที่ผ่านมา แต่ถ้านักเรียนไม่สามารถท าคะแนนได้สูงขึ้นประกาศจากคะแนนสอบที่ปรับปรุงจาก
การสอบที่ผ่านมา เรียกว่า คะแนนพ้ืนฐาน ได้มาจาก 2 วิธี คือ น าคะแนนฐานได้มาจากคะแนนเฉลี่ย
จากการสอบที่ผ่านมา ของนักเรียนหลังจากที่ครูเสนอบทเรียน การใช้เทคนิค STAD หรือคะแนนฐาน
คะแนนสอบครั้งสุดท้ายของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตัวอย่าง ปรียา มีคะแนนจากการเรียนวิชา ภาษาไทยในภาคเรียนที่ 2  อยู่ 70 คะแนน ดังนั้นคะแนน
พ้ืนฐานของปรียา คือ  70 คะแนน และเมื่อน าไปเปรียบเทียบเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน ปรียามี
คะแนนพื้นฐานคือ 7 คะแนน เป็นต้น 

2) การหาคะแนนก้าวหน้า (Improvement) โดยวิธีการเปรียบเทียบคะแนน
ย่อยกับคะแนนพื้นฐาน เพ่ือหาความแตกต่างและปรับเป็นคะแนนก้าวหน้า ซึ่งมีเกณฑ์ดังตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี  2.8   ตัวอย่างการหาค่าคะแนนก้าวหน้าการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 

คะแนนสอบย่อย คะแนนความก้าวหน้า 

ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนพ้ืนฐานมากกว่า 10 คะแนน 0 

ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนพ้ืนฐาน 1-10 คะแนน 5 

ได้คะแนนเท่ากับคะแนนพื้นฐาน 10 

ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนพ้ืนฐาน  1-10 คะแนน 15 

ได้คะแนนมากกว่าคะแนนพื้นฐาน 10 คะแนน 20 

ได้คะแนนเต็ม 30 

  
ที่มา: Slavin (1995) 
 
 จากตารางที่ 2.8  น าคะแนนพื้นฐาน คะแนนสอบย่อย และคะแนนก้าวหน้าบันทึกในตาราง
คะแนนของแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางท่ี 2.9 ตัวอย่างการบันทึกคะแนนสอบแลกคะแนนก้าวหน้า 
 

ช่ือกลุ่มในฝัน คะแนนพ้ืนฐาน คะแนนสอบย่อย คะแนนก้าวหน้า 

ด.ช.สมอ 90 100 30 

ด.ช.สมรัก 90 82 10 

ด.ช.สนใจ 85 74 5 

ด.ช.สมร 75 79 20 

 
ที่มา: Slavin (1995) 
 

3. การคิดคะแนนกลุ่ม โดยน าคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกในกลุ่มเฉลี่ย
เป็นคะแนนก้าวหน้าของกลุ่ม เช่น กลุ่มในฝัน 
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ตารางท่ี 2.10 ตัวอย่างการบันทึกคะแนนก้าวหน้าและคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 
 

สมาชิก คะแนนพ้ืนฐาน คะแนนสอบย่อย คะแนนก้าวหน้า 

ด.ช.สมอ 90 100 30 

ด.ช.สมรัก 90 82 10 

ด.ช.สนใจ 85 74 5 

ด.ช.สมร 75 79 20 

  คะแนนรวม 65 

  คะแนนเฉลี่ย 16 
 
ที่มา: Slavin (1995) 
 
 จากนั้นท าคะแนนเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์กลุ่มอ่ืน เพ่ือที่จะหากลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดให้ได้รับ
รางวัล 

4) การให้รางวัล การให้รางวัลเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเรียนโดยวิธีนี้ 
เพ่ือเป็นการให้แรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนท างานให้ดีที่สุด เปิดโอกาสให้กลุ่มได้รับรางวัลมี 3 
รางวัลได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีมาก รางวัลดี และใช้เกณฑ์การคิดคะแนนก้าวหน้ามาเป็นเกณฑ์ 
ดังตารางที ่2.11 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.11 ตัวอย่างเกณฑ์การคิดคะแนนก้าวหน้ามาเป็นเกณฑ์ 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม รางวัล 

15 ดี 

20 ดีมาก 

25 ยอดเยี่ยม 
 
  เกณฑ์เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ตายตัว ดังนั้นกลุ่มได้จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้กลุ่มนั้น
จะต้องคะแนนสูงกว่าคะแนนพื้นฐานตนเอง และการที่จะได้รับรางวัลดีมาก ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่ม
เกือบทุกคนได้คะแนนสูงกว่าคะแนนพ้ืนฐานของตัวเองตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม
ครูผู้สอนอาจเปลี่ยนแปลงเกณฑ์นี้ได้ ครูอาจให้รางวัลเป็นสิ่งของ หรือประกาศนียบัตร เพ่ือดึงดูดใจ
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แก่สมาชิกภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มท่ีได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อาจได้ใบประกาศนียบัตรแผ่นใหญ่กว่ากลุ่มที่
ได้รางวัลดีมาก และส าหรับกลุ่มที่ได้รางวัลดี อาจจะได้รับค าชมเชยในห้องเรียนเท่านั้น  ซึ่งอาจอยู่ใน
ดุลพินิจของครูผู้สอน โดยหลักการแล้วการให้รางวัลนี้เป็นการให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนนั่นเอง  
  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค STAD มี
ขันตอนดังต่อไปนี้ 

1) การเตรียมการ ครูตองเตรียมการจัดกลุ่มผู้ เรี ยน ซึ่งแต่ละกลุ่มควร
ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน เป็นผู้ที่มีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 
1 คน ครูควรจัดกลุ่มให้มีความสมดุลกัน โดยใช้ข้อมูลจากคะแนนการทดสอบ หรือผลการเรียนเดิม 
หรือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สอน ครูควรจัดกลุ่มให้ผู้เรียนเองเพราะถ้าครูให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเอง 
ผู้เรียนจะเลือกอยู่กลุ่มเดียวกับผู้ที่ชอบสนิทสนมกันเท่านั้น 

2) การจัดกิจกรรมการสอน การสอนนั้นเริ่มต้นโดยการน าเข้าสู่บทเรียน เป็น
การเร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยากรู้อยากเห็นอยากเรียน เป็นการเข้าสู่การน าเสนอบทเรียน ครู
ควรจะบอกผู้เรียนถึงสิ่งที่เรียนว่าคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร ครูควรทบทวนสั้น ๆ เกี่ยวกับทักษะ
หรือข้อมูลที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเห็นด้วยการสาธิต การใช้อุปกรณ์ประกอบการ
อธิบาย หรือยกตัวอย่างปัญหาในชีวิตจริง ครูจัดท าเอกสารสรุปเกี่ยวกับการเรียนเป็นก ลุ่มให้          
แต่ละกลุ่ม 

3) การท างานเป็นกลุ่ม ครูให้เวลาในการตั้งชื่อกลุ่มก่อนที่ครูจะแจกใบงาน
และกระดาษค าตอบ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยการศึกษาใบงานร่วมกันกับ
เพ่ือนสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายโต้ตอบโดยใช้หลัก
ประชาธิปไตย โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้เนื้อหานั้น ให้เข้าใจและช่วยกันท าใบงาน ท าให้เกิด
ความรับผิดชอบร่วมกันในการท าให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนเข้าใจในบทเรียน อีกทั้งยังช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าตอบก่อนน าส่งครู บทบาทของครูคือสังเกตการณ์และประเมินพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม และให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น นอกจากนี้ครูอาจจะมีการซักถามสมาชิกในกลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน 

4) การทดสอบ การทดสอบหลังจากการท างานเป็นกลุ่ม เป็นการทดสอบ
รายบุคคลว่า ผู้เรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จสามารถแลกเปลี่ยน
กระดาษค าตอบกับเพ่ือนเพ่ือตรวจสอบ และเก็บสะสมคะแนนไว้เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว 

5) การตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม การจัดหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงคะแนนของแต่ละบุคคลมีการเพ่ิมขึ้นทันทีที่ผู้สอนค านวณคะแนนของ
ผู้เรียนแต่ละคน ก็จะชี้ถึงคะแนนของแต่ละคนที่เพ่ิมขึ้น การจัดท าคะแนนกลุ่ม มีการให้รางวัลหรือ
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ประกาศชมเชยให้กับกลุ่มที่ท าคะแนนสูง จะช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกันระหว่างการท าคะแนนของตน
ให้ดีที่สุดกับตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม และได้รับรางวัลซึ่งเป็นแรงจูงใจในการเรียนที่ดีด้วย  
  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2553) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ซึ่งมีข้ันตอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมเนื้อหาสาระ การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ผู้จัดการเตรียมเนื้อหา
สาระหรือเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสื่อวัสดุอุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น การจัดเตรียมแบบทดสอบย่อย เช่น
ข้อทดสอบ กระดาษค าตอบ เกณฑ์การให้คะแนนเป็นต้น 

2) ขั้นจัดทีม ผู้สอนจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละกันทั้งความสามารถ และเพศ 
ทีมละประมาณ 4-5 คน เช่น ทีมที่มีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคน
เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน 

3) ขั้นเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้สอนแนะน าวิธีการเรียนรู้ว่าสมาชิกแต่ละกลุ่ม
จะต้องท าอย่างไรบ้าง ทีมวางแผนการเรียนรู้โดยแบ่งภาวนาที่กัน เช่น ผู้อ่านหาค าตอบ ผู้สนับสนุน ผู้
จดบันทึก ผู้ประเมินผล เป็นต้น สมาชิกในแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระและท ากิจกรรมตามใบงานที่
ผู้สอนก าหนด โดยวิธีการเรียนรู้โดยเน้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการแข่งขัน
แบบตัวต่อตัวใน TGT สมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 

4) ขั้นทดสอบ ผู้เรียนแต่ละคนท าการทดสอบย่อย เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้จากข้อสอบของผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคน ทีมจัดท าคะแนนการพัฒนาของสมาชิกแต่ละคน  และคะแนนการพัฒนาของกลุ่ม 
และให้แต่ละทีมน าคะแนนการพัฒนาของทีมเทียบกับเกณฑ์เพ่ือวัดคุณภาพ ซึ่งอาจก าหนดตาม   
ตารางที ่2.12 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2.12 ตัวอย่างคะแนนพัฒนาของทีมเทียบกับเกณฑ์ 
 

คะแนนการพัฒนา ระดับคณุภาพ 

0-30 ต้องปรับปรุง 

31- 60 ควรปรับปรุง 

61-90 พอใช้ 

91-120 ด ี

121-150 ดีมาก 
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5) ขั้นรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงาน
ของทีมอยู่ระดับใด รับรองยกย่อง ชมเชย ทีมที่มีคะแนนการพัฒนาสูงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกาศ 
ให้รางวัล ลงจดหมายข่าว เป็นต้น  
  ทิศนา แขมมณี (2556) ได้ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค 
STAD ไว้ดังนี้ 

1) จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง – ปานกลาง – อ่อน) กลุ่มละ 4 
คน และเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 

2) สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้น
ร่วมกัน เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บ
คะแนนของตนไว้ 

3) ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวบยอดและ
น าคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี้ 

คะแนนพ้ืนฐาน ได้จากการเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้ง ที่
ผู้เรียนแต่ละคนท าได้ คะแนนที่ได้ ได้จากการน าคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพ้ืนฐาน 
คะแนนพัฒนาการ ถ้าคะแนนที่ได้คือ 

-11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ  = 0 
-1   ถึง - 10 คะแนนพัฒนาการ  = 10 
+1  ถึง 10 คะแนนพัฒนาการ  = 20 
+11ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ  = 30 
4) สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา น าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมา

รวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุดกลุ่มนั้นได้รางวัล 
  จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักวิชาการสรุปได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดังนี้  
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ตารางที่ 2.13 การวิเคราะห์และสงเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD 

 

                      
                           นักวิชาการ    
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1) การเตรียมการ จัดเนื้อหา จัด
กลุ่ม 

     

2) การน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น      

3) การเรียนกลุ่มย่อย      

4) การทดสอบย่อย      

5) การคิดคะแนนในการพัฒนา
ตนเอง 

     

6) กลุ่มที่ได้รับการยกยองและการ
ยอมรับ 

     

 
  เกณฑ์การเลือกขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ของ
ผู้วิจัย มีขั้นตอนการเลือกดังนี้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ตอนใดมี
ความส าคัญและเหมาะสมกับชั้นเพ่ือช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยเลือกขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จากผู้วิจัยได้ท าการ
สังเคราะห์ข้ันตอน ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนที่ได้มาสรุปเป็นขั้นตอนมี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 การน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น เป็นการน าเสนอบทเรียนใหม่ โดยส่วนมาก
แล้วจะเป็นวิธีการสอนโดยตรงของผู้สอน ด้วยการบรรยาย การอภิปรายในการน าเสนอบทเรียน 
  ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย ครูให้เวลาในการตั้งชื่อกลุ่มก่อนที่ครูมอบหมายงานให้
นักเรียน หลังจากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานร่วมกันกับเพ่ือนสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายโต้ตอบโดยใช้หลักประชาธิปไตย โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้
เนื้อหานั้น ให้เข้าใจและช่วยกันท างานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการท า
ให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนเข้าใจในบทเรียน อีกท้ังยังช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบก่อนน าส่ง
ครู บทบาทของครูคือสังเกตการณ์และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และให้ความช่วยเหลือเมื่อ
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จ าเป็น นอกจากนี้ครูอาจจะมีการซักถามสมาชิกในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้
ร่วมกัน 
  ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย ผู้เรียนแต่ละคนท าการทดสอบย่อย เพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้จากข้อสอบของผู้สอน  ผู้สอนกับผู้เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการ
ทดสอบของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งในวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง โดยใช้
แบบทดสอบย่อยประกอบด้วย 10 ข้อ คะแนนเต็มคือ 10 คะแนน 
  ขั้นที่ 4 คะแนนในการพัฒนาตนเอง ผู้สอนกับผู้เรียนอาจร่วมกันจัดท าคะแนนการ
พัฒนาของสมาชิกแต่ละคน และคะแนนการพัฒนาของกลุ่ม การหาคะแนนพัฒนา โดยวิธีการ
เปรียบเทียบคะแนนย่อยกับคะแนนพ้ืนฐาน เนื่องจากนักวิชาการใช้คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน 
ในขณะที่ผู้วิจัยใช้คะแนนเต็มคือ 10 คะแนน ผู้วิจัยจึงท าการดัดแปลงจากเกณฑ์คิดคะแนนก้าวหน้า
ของ Slavin (1995) ซึ่งได้เกณฑ์ดังตาราง ดังนี้ 
  -1 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ  = 0 
  -0.1 ถึง -1 คะแนนพัฒนาการ  = 5 
  = 0                คะแนนพัฒนาการ  = 10 
  +0.1 ถึง +1      คะแนนพัฒนาการ = 15 
  +1 ขึ้นไป         คะแนนพัฒนาการ  = 20 
  ได้คะแนนเต็ม    คะแนนพัฒนาการ = 30  
  ขั้นที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการยกยองและการยอมรับ ขั้นรับรองผลงานและเผยแพร่
ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมอยู่ระดับใด รับรองยกย่อง ชมเชย ทีมที่มีคะแนนการ
พัฒนาสูง 

2.3.2.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
  สมจิตร หงส์สา (2551) ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืน 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ต่างกันได้ท างานร่วมกัน 
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า  
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง 
5) ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ 

  บารูดี (Baroody, 1993, pp. 2 - 102) ได้กล่าวถึงประโยชน์ทีส าคัญของการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไว้ดังนี้  

1) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนเนื้อหาได้ดี  
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2) ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล แนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และช่วยให้เกิดการช่วยเหลือในกลุ่มเพ่ือน 3 แนวทาง คือ  

2.1) การอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา โดย
ค านึงถึง บุคคลอื่น ซึงช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและค าตอบ  

2.2) ช่วยให้เข้าใจปัญหาแต่ละคนในกลุ่ม เนื่องจากพ้ืนฐานความรู้ของแต่
ละคนต่างกัน   

2.3) ผู้เรียนเข้าใจการแก้ปัญหาจากการท างานกลุ่ม  
3) ส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง   
4) ส่งเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร   

  จากประโยชน์ดังกล่าวสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นั้น 
เป็นการเพ่ิม ทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียนทุกคนให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพ่ิมมากขึ้น 
ส่งเสริมให้เกิด ความรับผิดชอบ สามัคคี และไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน จนเกิด
ความส าเร็จในที่สุด 
 
2.4 เกมทางภาษา 
 การเรียนภาษาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท าความเข้าใจหรือใช้ภาษา
ที่เพ่ิมเรียนไป ตลอดจนการน าภาษาที่เรียนมาทั้งหมดไปใช้ในการพูดหรือเขียน เกมประกอบการสอน
จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพยายามที่จะเรียนรู้และใช้ภาษาไว้ได้นานนอกจากนั้นเกมยังช่วย
ให้ครูสร้างบริบท (Context) ซึ่งจะท าให้ภาษามีความหมายมากยิ่งขึ้น เกมจะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งที่คนอ่ืนพูดหรือเขียน และตัวนักเรียนจะต้องพูดหรือเขียน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นของตน เกมบางเกมอาจจะใช้วิธีการฝึกอย่างมากเหมือนกับแบบฝึกหัด แต่บาง
เกมไม่ ข้อส าคัญคือ คุณภาพของการฝึกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ความหมายของ
ภาษาเพ่ือใช้ภาษานั้นในเกม ภาษาท่ีมี 
 ความหมายเป็นสิ่งจ าเป็นและมีการยอมรับมาเป็นเวลาหลายปี แล้ว ถ้าหากภาษามี
ความหมายก็จะท าให้นักเรียนตอบสนองในการฟัง พูด อ่านและเขียนชัดเจนและมีความหมาย ท าให้
นักเรียนเข้าใจและท าได้ดีเมื่อเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเกมสามารถท าให้นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษามาก
ขึ้นและฝึกอย่างมีความหมายแล้วครู่ก็ควรจะใช้เกมเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนได้ (นิตยา 
สุวรรณศรี, 2536) 
 2.4.1 ความหมายของเกมทางภาษา 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการใช้เกมในการสอบอาสาไว้ดังนี้ 
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2546)  ได้ให้ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานไว้ว่า เกม
หมายถึงการแข่งขัน การเล่นเพื่อสนุกเป็นนามเรียกการแข่งขันซึ่งหมดลงในคราวหนึ่งหนึ่ง ๆ  
 สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2553) กล่าวว่าเกม คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เกิดความ
สนุกสนานร่าเริง เป็นการออกก าลังกาย เพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีการน าเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการ
เล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลของการเรียนรู้ 
 เฉลิม ทองนวล (2554)  กล่าวว่า เกมทางภาษา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการสร้างความ
สนุกสนาน เพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี แก้มเป็นกิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ ซึ่งครู
สอนภาษาน าเข้ามา สอนในชั่วโมงเรียนหรือนอกชั่วโมง เช่นเดียวกับเพลง ครูควรเลือกหรือตัดแปลง
เกมให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน โดยค านึงถึงความยากง่ายของค าศัพท์ไวยากรณ์ที่ใช้ 
และวิธีเล่น 
 ทิศนา แขมมณี (2556) ให้ความหมายของค าว่า วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นตามกติกา 
และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้
ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ 
 กล่าวโดยสรุป เกมทางภาษา หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างหนึ่งท าให้
เกิดความสนุกสนาน เสื้อต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาต่าง ๆ  เป็นการแข่งขันกันอย่างมีวัตถุประสงค์        
มีกฎหมาย กติกาเป็นข้อตกลงร่วมกัน และมีการตัดสินแพ้ชนะหรือไม่ก็ได้ เกมถือว่าเป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ในการเรียนภาษาในด้านต่าง ๆ 
 2.4.2 วัตถุประสงค์ของเกมในการสอนภาษา 
 การใช้เกมในการสอนภาษานั้น มีนักวิชาหลายท่าน กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย ในการใช้กิจกรรม
เกมประกอบการสอน ไว้ดังนี้ 
 สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2552) การใช้เกมมาประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนาน และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่น
เอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง และเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะและเทคนิคต่าง ๆ 
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ทิศนา แขมมณี (2556) กล่าวไว้ว่า “เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ 
อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็น
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วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง” แล้วกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการใช้เกมทางภาษาในการ
จัดการเรียนการสอนว่า 

1) เพ่ือฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ที่ต้องการ (ใช้ยุทธวิธีการเล่นที่สนุกสนานและ
การแข่งขันมาเป็นเครื่องมือในการให้ผู้เรียนฝึกทักษะต่าง ๆ 

2) เรียนรู้เนื้อหาสาระฉากเกมน้ า (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมการศึกษา) 
3) เรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ต่าง ๆ (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมจ าลอง

สถานการณ)์ 
 วิด (Weed. 1975) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการใช้เกมเพ่ือการสอนภาษา ว่า 

1) เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาทางด้านร่างกาย ช่วยผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้าง
ให้มีความตื่นตัว และมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากการฝึกภาษาตามปกติ เช่นเกม “Simon Says”  

2) เป็นสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานจะช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียนภาษาประเทศ 
และเกมที่ใช้เล่นในห้องเรียน นักเรียนน าไปใช้เล่นนอกห้องเรียนได้อีกด้วย 

3) เป็นวิธีหนึ่งในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาของประเทศนั้น
นักเรียนจะได้ฝึกภาษาท่ีใช้จริงในสังคม 

4) เป็นกิจกรรมที่เป็นเทคนิคหนึ่งในการสอนไวยากรณ์ ระบบเสียงของภาษาได้ดี
และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสารได้
ด้วย 
 สรุปได้ว่า การใช้เกมประกอบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
พัฒนาความสามารถของนักเรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทั้ง 4 ทักษะทาง
ภาษา  คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์กัน  การฝึกทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนในเชิงบูรณาการ และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดีอีก
ด้วย  
 2.4.3 ประเภทของเกมทางภาษา 
 ประเภทของเกมทางภาษา มีนักวิชาการหลายท่านแบ่งไว้ลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์ (2545) ได้จัดประเภทของเกมเพ่ือความสะดวกในการค้นหา และ
คัดเลือกเพ่ือน าไปประกอบการสอน หรือจัดกิจกรรมทางภาษาไว้  7 กลุ่ม คือ 

1) Number Games เป็นเกมเสริมความรู้ ฝึกความจ า ปฏิภาณ และความรวดเร็ว
ในการที่เกี่ยวกับตัวเลข 

2) Vocabulary Games เป็นเกมที่มุ่งทดสอบความจ า ความรู้เดิมที่ผู้เล่นเคยมี
ประสบการณ์ทางด้านภาษาเก่ียวกับการออกเสียง การสะกดค า ความหมาย 

3) Structure Games เป็นเกมเก่ียวกับโครงสร้างทางภาษา 
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4) Spelling Games เป็นเกมเสริมความสามารถในการจ าค าศัพท์ และเขียนได้
ถูกต้องยิ่งขึ้น 

5) Conversation Games เกมให้ผู้เรียนได้ฝึกทางด้านสื่อสาร โดยเน้นการสรุป
เนื้อหาสาระที่เข้าใจชัดเจนระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง คือ ความสามารถในการเก็บใจความและสื่อ
ความหมาย 

6) Writing Games เกมในกลุ่มนี้จะรวมเอากิจกรรมในเกมจุดอ่ืน ๆ มาช่วยเสริม
ทักษะทางการเขียน และการเรียนรู้ของผู้เล่นเกมให้มากข้ึน 

7) Miscellaneous Games เป็นเกมที่สามารถประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ หรือใช้
เป็นกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนได้ เช่น การเล่นละคร การแสดงบทบาทสมมุติ การโต้วาที เป็นต้น 
สมพร วราวิ 
 สมพร วราวิทยศรี (2541) เติมเกมในการสอนภาษาออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1) Passive Game หมายถึง เกมให้ผู้เล่นไม่ต้องเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหวส่วนของ
ร่างกายมาก และเป็นเกมที่เล่นแล้วผู้เล่นไม่ต้องส่งเสียงดัง 

2) Active Games หมายถึง ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายมาก ผู้เล่นอาจจะต้อง
เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ห้อง บางครั้งอาจต้องออกเสียง หรือส่งเสียงดังมาก 
 กาสเซอร์ และวอลด์แมน (Gasser & Waldman, 1979) แบ่งเกมที่ใช้ฝึกภาษาออกเป็น 4 
ประเภทคือ  

1) เกมฝึกไวยากรณ ์
2) เกมฝึกการฟังเข้าใจ 
3) เกมฝึกค าศัพท ์
4) เกมฝึกทักษะการสื่อสาร 

 บุบผา เรืองรอง (2556) ได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้น าเสนอประเภทของเกม
การศึกษาไว้ 8 ประเภท ดังนี้ 

1) เกมจับคู่  
2) เกมภาพตัดต่อ (Jig-saw puzzle) เช่น ต่อภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียน 

เช่น ต่อภาพปลา เมื่อเรียนหน่วยปลา ต่อภาพผลไม้ เมื่อเรียนหน่วยผลไม้ เป็นต้น 
3) เกมจัดหมวดหมู่ 
4) เกมวางภาพต่อปลาย (Domino) 
5) เกมเรียงล าดับ 
6) เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (Lotto) 
7) เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (Matrix) 
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8) เกมพ้ืนฐานการบวก 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เกมทางภาษามีหลายประเภท โดยการอาจจะเป็นลักษณะ เป็น
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน และเข้าใจ
เนื้อหาสาระอย่างง่ายมากข้ึน ดังนั้นการเล่นเกมทางภาษาใจใดเกมภาษาหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้เพ่ือการประโยชน์ สูงสุดต่อผู้เรียน  
 2.4.4 การคัดเลือกเกมในการสอนภาษา 
 การใช้เกมประกอบการสอนจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และความสามารถของ
ผู้สอนสอนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกเองของผู้สอนรวมกับความสูงของนักเรียนหรือไม่ ดังนั้นครูจึง
ควรมีทักษะในการเล่นเกมที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียนและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และการเลือกเกมนั้นมีหลายท่านได้สนามหลักการคัดเลือกเกมที่จะ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้  
 สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2552) การอธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณา
เลือกเกมเพ่ือน ามาจัดการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 

1) วัตถุประสงค์ในการเล่น เช่น ถ้าต้องฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามต้องเลือกเกมที่
พยายามให้ผู้เล่นได้แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเองให้มากที่สุด 

2) ระดับของผู้ร่วมเล่น ควรจะพิจารณาถึงเกมที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย ระดับ
ความสามารถ ระดับอายุ ความสนใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3) สถานที่ ความเหมาะสมของสถานที่เป็นสิ่งส าคัญของการเล่นเกม เพราะต้อง
เหมาะสมกับจ านวนผู้เล่น เพ่ือให้ทุกคนเล่นได้อย่างเต็มที่และมีความปลอดภัย  

4) จ านวนผู้เล่น ควรพิจารณาทุกเกมที่ผู้เรียนทุกคนเข้ารวมเล่นได้  
5) อุปกรณ์ ควรเป็นลักษณะเกมที่จัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย สะดวก เหมาะสม ประหยัด 

และปลอดภัยต่อการเล่น ซึ่งจัดหาหรือจัดท าข้ึนเองก็ได้  
6) กติกา กฎ ระเบียบในการเล่น เกมที่มีกติกามากหรือต้องใช้เทคนิคส่งไม่เหมาะที่จะ

น าไปใช้ในเกมแบบหมู่ หรือเพ่ือความสนุกสนานรักท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น ผู้น าเกมจะต้อง
ชี้แจงให้ผู้เล่นเข้าใจถึงกติกาการเล่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

6.1) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเล่นไว้ให้พร้อม  
6.2) เตรียมสถานที่เล่นให้พร้อมและค านึงถึงความปลอดภัยด้วย 

 เฉลิม ทองนวล (2554)  กล่าวถึงหลักในการเลือกเกมเพ่ือใช้สอนภาษาโดยมีหลักในการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) เกมนั้นช่วยส่งเสริมสนับสนุนจุดส าคัญในการเรียนภาษา ซึ่งนักเรียนยังขาดสิ่ งนั้น
อยู่ใช่หรือไม 
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2) เกมนั้นช่วยฝึกฝนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ครูได้สอนไว้แล้วหรือไม่ 
3) เกมนั้นด าเนินไปรวดเร็วหรือไม่ 
4) เกมนั้นได้ให้โอกาสนักเรียนในชั้นเป็นจ านวนมากได้ร่วมเลน และไม่ใช่ให้โอกาส

เฉพาะ 2-3 คน ใช่หรือไม่ 
5) เกมนั้นช่วยให้กับการแข่งขันท าให้ผู้เรียนตื่นเต้นหรือไม่ 
6) เกมนั้นง่ายพ่อหรือไม่ เพ่ือว่าจะได้ใช้เวลาเล็กน้อยที่จะอธิบาย 
7) ผู้เลือกเกมหรือครู รู้สึกสนุกสนานกับเกมนั้นหรือไม่ 
8) เกมนั้นส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวเพียงพอเพ่ือให้เกิดความสนใจแก่ผู้ร่วมเล่น

หรือไม ่
9) เกมนั้นเหมาะสมกับวัยและระดับอายุของนักเรียนหรือไม่ 
10) มีที่ว่างหม้อในห้องเรียนหรือไม่ เ พ่ือจะด าเนินการเล่นเกมนั้นด้ว ยความ

สะดวกสบาย 
11) วัสดุที่ใช้เล่นเกมนั้นปลอดภัยส าหรับนักเรียนหรือไม่ 

 วีด (Weed, 1975) ได้เสนอองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาเลือกเกมเพ่ือน ามาจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

1) สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับจุดประสงค์ให้บทเรียนนั้น 
2) ค านึงถึงระยะเวลาในการเล่นเกม 
3) จ านวนผู้เรียนในแต่ละเกม อาจเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย เป็นคู่ เดี่ยว 
4) ความสามารถของผู้เล่น 
5) วุฒิภาวะ และอายุของผู้เล่น 
6) ความเหมาะสมของระดับชั้นเรียน 
7) ชนิดของเกม 
8) การควบคุมเกม (การด าเนินของเวลา) 
9) ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
10) การให้รางวัล หรือแรงเสริมกับผู้ชนะ 
11) หนังสือเกมเกี่ยวข้องกับเกม 
12) คัดแปลง และปรับปรุงเกมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

 สรุปได้ว่า การเลือกเล่นเกมนั้นต้องมีความเหมาะสมกับบทเรียน  เช่น จุดมุ่งหมายในการ
เล่นเกมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ เนื้อหา วัฒนธรรม จ านวนและวุฒิภาวะ
ของผู้เล่น สถานที่ ความพร้อมในการวัสดุอุปกรณ์ เวลาและขั้นตอนในการเล่นเกม  
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 2.4.5 ขั้นตอนการสอนภาษาโดยใช้เกม 
 มีนักวิชาการหลายท่านให้ค าแนะน าวิธีการน าเกมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
คณะนักวิชาการนามมีบุ๊คส์ (2544) ได้เสนอแนะวิธีการน าเกมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นเกมให้พร้อม 
2) อธิบายวิธีและกติกาในการเล่นเกม 
3) สาธิตการเล่นเกมเป็นตัวอย่างก่อนเล่นจริง 

 ทิศนา  แขมมณี (2552) ก าหนดขั้นตอนส าคัญของการสอนเกมดังนี้ 
1) ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น 
2) ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา 
3) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรมการเรียน

ของผู้เรียน 
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ทิศนา แขมมณี (2556) ได้เสนอแนะวิธีสอนโดยใช้เกมให้มีประสิทธิภาพดังนี้  
1) ขั้นเลือกเกม เกมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นเกมที่เรียกว่า “เกม

การศึกษา” เป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
ผู้สอนจะต้องเลือกเกมเพ่ือน ามาใช้จัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1.1) ผู้สอนสร้างเกมขึ้นมาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซึ่งหาก
ผู้สอนต้องการสร้างเกมขึ้นใช้เอง ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และ
จะต้องทดลองใช้เกมท่ีสร้างหลาย ๆ ครั้ง จนกระท่ังมั่นใจว่าสามารถใช้ได้ที่ตามวัตถุประสงค์ 

1.2) ผู้สอนเลือกเกมที่มีผู้ สร้ างขึ้นไว้แล้วน ามาดัดแปลงให้ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได้ ซึ่งการดัดแปลงนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาเกมน าให้เข้าใจ แล้ว
จึงดัดแปลงหรือทดลองใช้ก่อนเพ่ือจะได้เห็นประเด็นหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ ซึ่งจะช่วย ให้มีการเตรียม
ป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้า 

2) ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีเล่นและกติกาการเล่น โดย 
2.1) บอกชื่อเกมแก่ผู้เรียน 
2.2) ชี้แจงกติกา โดยผู้สอนควรจัดล าดับขั้นตอน และให้รายละเอียดที่ชัดเจน   

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม 
2.3) สาธิตการเล่น เกมที่มีวิธีการเล่นซับซ้อนบางครั้งอาจต้องมีการสาธิตก่อน 
2.4) ซ้อมก่อนเล่นจริง เกมที่มีวิธีการเล่นซับซ้อน นอกจากสาธิตแล้วอาจจ าเป็นที่

จะให้ผู้เล่นลองซ้อมเล่นก่อน เพ่ือเข้าใจให้ชัดเจน 
3) ผู้เรียนเล่นตามกติกา โดยผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาท ดังนี้ 
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3.1) จัดสถานที่ส าหรับการเล่นเกมให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการเล่น 
3.2) ให้ผู้เรียนเล่นเกมและควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามข้ันตอน และในบางกรณี

ต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย 
3.3) ผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และ

ควรบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียนไว้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายหลัง
การเล่น หรือผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนบางคนท าหน้าที่สังเกตการเล่น บันทึกพฤติกรรมและ
ควบคุมเวลาเล่นด้วยก็ได้ 

4) ผู้สอนและผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับผลการเรียนและวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่น
ของผู้เรียน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เพราะจุดเน้นของเกมอยู่ที่
การเรียนยุทธวิธีต่าง ๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการและโยงเข้าประเด็นการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นการอภิปรายหลักการเล่นเกมควรด าเนินการดังนี้  

4.1) ผู้สอนควรตั้งประเด็นค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปราย เช่น ผู้ชนะจะมีวิธีการ
เล่นอย่างไร ผู้ชนะหรือผู้แพ้มีความรู้สึกอย่างไร ผู้ชนะเล่นเกมชนะเพราะเหตุใด ผู้แพ้เล่นเกมแพ้
เพราะเหตุใด 

4.2) ประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้รับ เช่น เรียน
ได้พัฒนาทักษะอะไรบ้าง ได้พัฒนามากน้อยเพียงใด ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ มี
ข้อผิดพลาดอะไรบ้าง และจะมีวิธีใดที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น 

4.3) ประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น การทดสอบ
ความรู้ การให้เขียนแผนผังความคิด เป็นต้น  
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ขั้นตอนในการใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุดนั้น ผู้สอนควรเลือกเกมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้กับทักษะนั้นกับ
ผู้เรียน โดยผู้สอนจะต้องรู้ว่าจะเลือกใช้เกมในขั้นตอนใดของกระบวนการเรียนการสอน น้ า พืชต้อง
รู้จักใช้ให้เหมาะสมกับเวลา และโอกาส พร้อมทั้งชี้แจงกติกาของเกมให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน  
 2.4.6 ค าแนะน าในการเล่นเกม 
 เกมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์ได้นั้น นักวิชาหลายท่านได้แนะน าการเล่นเกม ไว้ดังนี้ 
 ประทีป เสริมส าราญ (2547) กล่าวว่า การเลือกเกมมาใช้ในการเรียนรู้ ใครประสบ
ความส าเร็จได้ ควรค านึงสิ่งเหล่านี้ 

1) การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเล่นเกม รวบรวมวัสดุที่จ าเป็น 
2) ถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของเกมที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ 
3) ลบเกมที่นักเรียนจ านวนมากมีส่วนร่วม 
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4) เกมที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของผู้เรียน 
5) ควรใช้เกมตอนกลางหรือตอนท้ายของชั่วโมงเรียน 
6) บอกวิธีการเล่นเกมอย่างละเอียด เพ่ือ ให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน 
7) ครูเป็นผู้ดูแล แนะน าด้วยตนเอง 
8) รักษากฎเกณฑ์ในการเล่นเกมอย่างเคร่งครัด 
9) พยายามมองข้ามข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน

ในการเล่นเกมมากข้ึน 
10) ควรมีการควบคุมระเบียบวินัยในการเล่นเกม 
11) คนเล่นเกมเป็นทีม 
12) เกมควรยืดหยุ่นได้ 
13) ไม่ใช้เวลานานเกินไป 

 ปภัสรา กัลยาสนธิ์ (2554) การกล่าวถึงข้อควรปฏิบัติในการเล่นเกม ไว้ดังนี้ 
1) คนเล่นเกมทา้ยชั่วโมงเป็นประหนึ่งรางวัลที่นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน 
2) ในชั่วโมงที่เนื้อหาของบทเรียนค่อนข้างหนัก ควรสอบแทรกเกมสั้น ๆ เป็นการ

ช่วยผ่อนคลายความเครียด 
3) เนื่องจากนักเรียนในวัยมัธยมศึกษา ชอบการแข่งขันอยู่แล้ว ถ้าเป็นเกมการ

แข่งขัน ครูควรป้องกันอย่าให้นักเรียนมุ่งเอาชนะชนกับความเครียด 
4) ผู้เล่นเกมตามกลุ่มต่าง ๆ ต้องมีความสามารถเท่าเทียมกัน 
5) ต้องควบคุมระเบียบวินัย ไม่ไปรบกวนห้องข้าง ๆ 
6) ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเล่นเกมใด ๆ ไม่ควรจะบังคับให้เล่น 
7) ครูใหม่ควรใช้เกมหลาย ๆ ชนิด และไม่ใช้เกมหนึ่งมากเกินไป 

 จากที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การเล่นเกมในแต่ละครั้ง มีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง
จ านวนนักเรียน ความสนใจของนักเรียน และความสามารถของนักเรียนด้วย ในกรณีที่มีการแบ่งกลุ่ม 
ควรจัดให้แต่ละกลุ่มมีคนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ด้วยกัน ไม่ควรใช้เกมหลาย ๆ ชนิด ในชั่วโมงหนึ่ง 
ควรมีเกมเพียงหนึ่งเกม ในชั่วโมงหนึ่ง  แตไ่ม่ใช้เกมหนึ่งมากเกินไป ในหลาย ๆ ครั้ง  
 2.4.7 ประโยชน์ของเกมในการสอนภาษา 
 มีนักวิชาหลายท่านบอกถึงประโยชน์ของการใช้เกมในการสอนภาษาต่างประเทศไว้หลาย
ประการ ดังนี้ 
 สุกิจ ศรีพรหม (2544) ได้กล่าวถึงข้อดีของกิจกรรมการสอนประกอบเกม ดังนี้ 

1) ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ 
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3) ช่วยให้เกิดความสนใจในการเรียน และกระตู้นอยากให้เรียน 
4) ช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ 
5) ช่วยให้รู้จักตนเอง และเกิดการยอมรับ 
6) เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือ 

 สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2552) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมีข้อดีดังนี้ 
1) ให้โอกาสผู้เรียนโดยฝึกทักษะ เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ เช่น เทคนิคการ

ตัดสินใจ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสื่อสาร 
2) ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง มีความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้โดย

ประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและจดจ าได้ยาวนาน 
3) ผู้เรียนชอบ ผู้สอนก็ไม่เหนื่อยแรงมากในขณะจัดการเรียนรู้ 

 สามารถสรุปได้ว่ า  การใช้ เกมในการจัดการเรียนรู้นั้น มีประโยชน์ต่อการสอน
ภาษาต่างประเทศ กล่าวคือ ช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เกิดความสนใจ และกระตู้
นอยากไปเรียน ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และกระบวนการท างานเป็นกลุ่มส่งขนให้นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
จากนั้นช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ภาษาอย่างช านาญ ทั้ง 4 ทักษะในการสื่อสาร คือ ฟัง 
พูด อ่าน และเขียน  
 2.4.8 เกมทางภาษาที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
 สุรีรัตน์ จุติกรี (2552) ได้น าเสนอเกมทางภาษา ได้ดังนี้  

1) นกกระจอกเทศ 
2) เกม Jump on it 
3) เกม Karuta 
4) เกมนี้คืออะไร 
5) เกม Give Me 
6) เกม จ าชื่อฉันได้ไหม? 
7) เกมท าได้หรือเปล่า? 
8) เกม ถูก หรือ ผิด 
9) เกมใครตอบเร็วกว่า 
10) เกม Up and Down 
11) เกมต่อประโยค 
12) เกมปิดตาตั้งค าถาม 
13) เกม ลิงแย่งเก้าอ้ี 
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14) เกมตบบอร์ด 
15) เกม เครื่องบินกระดาษ 
16) เกมสร้างประโยค 
17) เกมกระซิบ 
18) เกมติดแท็ก 
19) เกมบิงโก 

 ธัญพิชชา ฤทธิ์อุยานนท์ (2552) ได้น าเสนอเกมทางภาษา ได้ดังนี้ 
1) เกมนี้คืออะไร 
2) เกมใครตอบเร็วกว่า 
3) เกมต่อประโยค 
4) เกมกระซิบ 
5) เกม เครื่องบินกระดาษ 
6) เกม Board Race 
7) เกมเก้าอ้ีร้อน (Hot Seat) 
8) เกมหันหลังกระดาน 

 กาญจนา โพธิลักษณ์ (2554) ได้น าเสนอเกมทางภาษา ได้ดังนี้  
1) เกมนี้คืออะไร 
2) เกมท าได้หรือเปล่า? 
3) เกมต่อประโยค 
4) เกมสร้างประโยค 
5) เกมกระซิบ 
6) เกมเก้าอ้ีร้อน (Hot Seat) 
7) เกมหันหลังกระดาน 
8) เกมบิงโก 
9) เกมตบบอร์ด 

 ลานเดอร์ (Lander, 2013) ได้น าเสนอเกมทางภาษา ได้ดังนี้  
1) เกมนี้คืออะไร 
2) เกมท าได้หรือเปล่า? 
3) เกมสร้างประโยค (Letter Sculptures) 
4) เกมกระซิบ 
5) เกมติดแท็ก 
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6) เกม Board Race 
7) เกมเพชฌฆาต (Hangman) 
8) เกมเก้าอ้ีร้อน (Hot Seat) 

 จากประเทศของเกมทางภาษา ของนักวิชาการดังกล่าว ผู้วิจัยท าการสรุปได้เกมทางภาษาที่
ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.14 ตารางวิเคราะห์เกมทางภาษา 
 

ชื่อเกม 
สุรีรัตน์  
จุติกร ี

(2552) 

กาญจนา 
โพธิลักษณ์ 

(2554) 

ธัญพิชชา    
ฤทธิ์อุยานนท์ 

(2552) 

ลานเดอร์ 
(Lander, 
2013) 

ผู้วิจัย 

1 นกกระจอกเทศ      
2 เกม Jump on it      
3 เกม Karuta      
4 เกมนี้คืออะไร      
5 เกม Give Me      
6 เกม จ าชื่อฉันได้ไหม?      
7 เกมท าได้หรือเปล่า?      
8 เกม ถูก หรือ ผิด      
9 เกมใครตอบเร็วกว่า      
10 เกม Up and Down      
11 เกมต่อประโยค      
12 เกมปิดตาตั้งค าถาม      
13 เกม ลิงแย่งเก้าอ้ี      
14 เกมตบบอร์ด      
15 เกม เครื่องบินกระดาษ      
16 เกมสร้างประโยค      
17 เกมกระซิบ      
18 เกมติดแท็ก      
19 เกม Board Race      
20 เกมเพชฌฆาต (Hangman)      
21 เกมเก้าอ้ีร้อน (Hot Seat)      
22 เกมหันหลังกระดาน      
23 เกมบิงโก      
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 เกณฑ์การเลือกเกมทางภาษาน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้วิจัย มีขั้นตอน
การเลือกดังนี้ เกมทางภาษาใดมีความเหมาะสมกับชั้นเรียนเพ่ือช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เกมทางภาษาใดช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน และเกมทางภาษาสามารถเล่นเป็นกลุ่มหรือในกลุ่มได้ ผู้วิจัยเลือกเกมทาง
ภาษาดังกล่าวเป็นเกมน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ จากผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์เกม 
ผู้วิจัยได้น าเกมทางภาษาที่ได้มาสรุปเป็น 6 เกม ดังต่อไปนี้ 

2.4.8.1 เกมต่อประโยค  
1) จุดประสงค์ 

1.1) เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
1.2) เพ่ือให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
1.3) เพ่ือให้นักเรียนเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
1.4) เพ่ือให้นักเรียนศึกษาบอกความหมายและน าประโยคไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง 
 

2) วิธีการเล่น 
2.1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 - 6 คน ครู

แจกกระดาษร้อยปอนด์ ให้กลุ่มละ 1 แผ่น และแจกแถบค าศัพท์หรือประโยคให้แก่นักเรียนแต่ละคน
ในกลุ่ม 

2.2) แต่ละคนในกลุ่มต้องอ่านออกเสียงแถบประโยคที่ตนเองได้มา และ
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเรียงล าดับประโยคให้เป็นบทสนทนาอย่างถูกต้อง 

2.3) เขียนบทสนทนาที่ได้สร้างขึ้นโดยใช้ประโยคเหล่านั้นบนกระดาษร้อย
ปอนด์ คนใดได้ประโยคใดจะอ่านให้เพ่ือนคนอ่ืนในกลุ่มเขียน จนทุกสมาชิกในกลุ่มได้ลงมือเขียนอย่าง
น้อยประโยคหนึ่ง เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็รีบร้อง “ได้แล้ว” และไปติดกระดาษร้อยปอนด์บนกระดาน  

2.4) ครูตรวจสอบว่า เขียนสะกดถูกต้องหรือไม่ เรียงล าดับประโยคถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าถูกต้องกลุ่มนั้นจะต้องอ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทสนทนาด้วย โดยครูจะเป็น
คนสุ่มคนไหนที่จะอ่านและบอกความหมายของประโยคไหน ถ้าถูกต้องกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มชนะ 

2.4.8.2 เกมสร้างประโยค 
1) จุดประสงค์ 

1.1) เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
1.2) เพ่ือให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
1.3) เพ่ือให้นักเรียนเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
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1.4) เพ่ือให้นักเรียนศึกษาบอกความหมายและน าประโยคไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2) วิธีการเล่น 
2.1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ า กลุ่มละ 5 - 6 คน ครูบอกชื่อเกม

ให้นักเรียนรู้ว่า วันนี้เราจะเล่นเกมสร้างประโยค 
2.2) ครูอธิบายการเล่นเกม รวมทั้งกฎ กติกา การตักสินใจ สาธิตให้ดูเพ่ือให้

นักเรียนทุกคนเข้าใจยิ่งข้ึน 
2.3) ครูแจกแผ่นกระดาษส าหรับเติมค าให้แต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่ม

ช่วยกันเขียนค าศัพท์ภาษาเวียดนามอย่างน้อยคนละ 1 ค า พร้อมออกเสียงด้วย 
2.4) จากค าศัพท์ที่ตัวเองเขียนมา ให้นักเรียนคนนี้ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิด

เพ่ือเขียนได้ประโยคต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดภายใน 3 นาที 
2.5) หมดเวลาที่ก าหนด ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของ

การเขียนค าศัพท์และประโยค พร้อมออกเสียงด้วย ให้ค าท่ีถูกต้อง ค าละ 1 คะแนน  
2.4.8.3 เกม Hot Seat 

1) จุดประสงค์ 
1.1) เพ่ือให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
1.2) เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค าได้อย่างถูกต้อง 
1.3) เพ่ือให้นักเรียนบอกความหมายของค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

2) วิธีการเล่น 
2.1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 - 6 คน 

(จ านวนคนในกลุ่มต้องเท่าเทียมกัน) และให้กลุ่มละส่งตัวแทน 1 คนมานั่งหันหลังกับกระดาน ครูเขียน
ค าศัพท์หรือประโยคบนกระดานให้สมาชิกที่เหลือของกลุ่มดู 

2.2) ครูให้สัญญาเริ่ม นักเรียนในกลุ่มช่วยกันบอกเพ่ือนที่นั่งหันหลังกับ
กระดานว่า เป็นค าอะไรต้องใช้ภาษาเวียดนาม 

2.3) คนที่นั่งหันหลังกับกระดานเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ได้ยินบน
กระดาษที่ได้แจกให้และยกขึ้นให้เพ่ือนในกลุ่มเดียวกันดู ถ้ามีการผิดพลาดสมาชิกที่เหลือของกลุ่ม
สามารถชี้ให้ว่าผิดที่ไหน แต่ไม่ได้บอกว่าแก้ไขยังไง จนถึงคนที่นั่งหันหลังกับกระดานเขียนค าศัพท์หรือ
ประโยคนั้นได้ถูกต้อง 

2.4) กลุ่มใดที่มีคนที่นั่งหันหลังกับกระดานเขียน พร้อมอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายได้ถูกต้องและเร็วที่สุดได้คะแนนสูงสุด (เท่ากับจ านวนกลุ่ม) และรองมาเรื่อย ๆ จน
กลุ่มสุดท้าย กลุ่มใดที่มีการผิดพลาด ครูช่วยแก้ไขพร้อมอธิบายให้กลุ่มนั้นเข้าใจ 
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2.5) เริ่มแข่งขันรอบต่อไป คนที่ยังไม่ได้นั่งหันหลังกับกระดานจะต้องขึ้นนั่งที่
นั้น จนถึงทุกสมาชิกในกลุ่มได้ขึ้นนั่งหันหลังกับกระดาน 

2.6) ครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนน กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็น
กลุ่มชนะ 

2.4.8.4 เกม “นี่คืออะไร” 
1) จุดประสงค์ 

1.1) เพ่ือให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
1.2) เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค าได้อย่างถูกต้อง 
1.3) เพ่ือให้นักเรียนบอกความหมายของค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

2) วิธีการเล่น 
2.1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 - 6 คน 

(เป็นการเล่นเกมภายในกลุ่ม) ครูแจกกระดาษสีเขาให้ทุกคนในกลุ่ม ให้คนละเลือกค าศัพท์หรือ
ประโยคที่ตัวเองชอบ เขียนบนกระดาษสีเขา โดยไม่ให้เพ่ือนเห็น  

2.2) เริ่มจากคนแรกจะถามเพ่ือนในกลุ่มว่า “นี่คืออะไร” สมาชิกที่เหลือจะ
เดาค าศัพท์หรือประโยคนี้ สามารถถามเจ้าของว่า  

- เป็นค าศัพท์ใช่ไหม 
- ประโยคใช่ไหม 
- เริ่มตนโดยอักษรตัวนี้ใช่ไหม 
- เจ้าของค าศัพท์หรือประโยคได้ตอบแค่ว่า “ใช่” หรือ “ไม”่  

2.3) สมาชิกที่เหลือจะเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ตัวเองเดาได้บนกระดาษ
สีเขาและยกให้เจ้าของค าศัพท์หรือประโยคดู พร้อมออกเสียงด้วย และถามว่า “ใช่ไหม” เจ้าของ
ค าศัพท์หรือประโยคตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่” ถ้าคนใดเขียนสะกดผิด เจ้าของค าศัพท์หรือประโยค
สามารถบอกว่า “สะกดผิด” ให้เพ่ือนแก้ไขจนถูกต้อง  

2.4) คนใดเขียน พร้อมอ่านออกเสียงและบอกความหมายได้ถูกต้องและเร็ว
ที่สุดได้ 1 คะแนน 

2.5) เริ่มแข่งขันรอบต่อไป โดยการเปลี่ยนคนเป็นเจ้าของค าศัพท์หรือ
ประโยคจนถึงทุกคนในกลุ่มได้ถามค าที่ตัวเองเลือกว่าค าอะไร ถ้าคนใดเลือกค าศัพท์หรือประโยค
เหมือนกับเพ่ือนที่แล้ว ควรเปลี่ยนค าใหม่ 

2.6) ครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนน คนใดในกลุ่มได้คะแนนมากท่ีสุดจะ
เป็นคนชนะในกลุ่ม 
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2.4.8.5 เกม “บิงโก” 
1) จุดประสงค์ 

1.1) เพ่ือให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
1.2) เพ่ือให้นักเรียนเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
1.3) เพ่ือให้นักเรียนบอกความหมายของค าได้ถูกต้อง 
1.4) เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
1.5) เพ่ือให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 

2) วิธีการเล่น 
2.1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 - 6 คน ครู

แจกตารางส าหรับการเล่นเกมบิงโกให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น ๆ ละมีทั้งหมด 16 ช่อง (4*4)  
2.2) ครูอธิบายวิธีการเล่นเกม 
2.3) นักเรียนช่วยกันเขียนค าศัพท์ที่เรียนมาแล้วลงในตารางบิงโก ในเวลา

จ ากัด 10 นาที คนละอย่างน้อยต้องเขียนได้ 2 ค าศัพท์  
2.4) ก่อนที่จะเขียน นักเรียนจะออกเสียงและบอกความหมายของค านี้ให้

เพ่ือนในกลุ่มฟัง และเขียนลงช่องว่างที่ตนเองเลือก ถ้ามีการเขียนสะกดค าผิด สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
แก้ไขให้ถูกต้อง  

2.5) หมดเวลาจ ากัด 10 นาที ครูให้นักเรียนยุดเขียนค าศัพท์ใหม่ ครูเรียกชื่อ
ค าศัพท์ตามตารางของครูเอง พอนักเรียนในกลุ่มได้ยินค าใดที่ตรงกับค าศัพท์ในตารางของกลุ่มตน ก็
ให้ขีด X ทับค าศัพท์นั้น กลุ่มใดสามารถขีด X ทับค าศัพท์ได้เรียงกันตลอดแถว ไม่ว่าจะเป็นแถวบนลง
กลาง จากซ้ายไปขวา หรือแยงมุม กลุ่มนี้จะร้อง “บิงโก” 

2.6) ครูตรวจสอบว่า เป็นค าที่ครูเรียกหรือไม่ และเขียนสะกดถูกต้องหรือไม่ 
ถ้าถูกต้อง กลุ่มนั้นจะต้องอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าเหล่านั้น โดยครูจะเป็นคนสุ่มคน
ไหนที่จะอ่านและบอกความหมายของค าไหน ถ้าถูกต้องกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มชนะ 

2.4.8.6 เกม “กระซิบ” 
1) จุดประสงค์ 

1.1) เพ่ือให้นักเรียนฝึกความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
1.2) เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
1.3) เพ่ือให้นักเรียนเขียนสะกดค าศัพท์ใดถูกต้อง 
1.4) เพ่ือให้นักเรียนบอกความหมายของค าศัพท์ได้ถูกต้อง 

2) วิธีการเล่น 
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2.1) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 - 6 คน 
(จ านวนคนในกลุ่มต้องเท่าเทียมกัน) และให้นักเรียนในกลุ่มยืนเป็นแถว ห่างกันพอสมควร คนที่อยู่
ข้างหน้าสุดของแต่ละแถวออกมาหาครู และครูจะให้นักเรียนเหล่านั้นดูใบค าศัพท์ที่ครูเตรียมมา 
(อาจจะเป็นกลุ่มค าศัพท์หรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรียน) เสร็จแล้วนักศึกษาเหล่านั้น
เข้าประจ าที่ 

2.2) ครูให้สัญญาเริ่ม นักศึกษาที่ได้อ่านเนื้อหาที่ครูเตรียมมา จะต้องกระซิบ
บอกเพ่ือนที่ยืนถัดไป แล้วคนที่ 2 จะกระซิบต่อไปยังคนที่ 3 กระซิบต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกสมาชิก
ในกลุ่ม  

2.3) คนที่สุดท้ายอยู่ข้างหลังสุด ออกมาเขียนค าศัพท์หรือประโยคท่ีได้ยินบน
กระดาษท่ีได้แจกให้  

2.4) เมื่อคนที่ยู่ข้างหลังสุดเขียนเสร็จ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ยกเว้นคนที่ได้
เห็นค าศัพท์หรือประโยคที่ครูให้ ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กลุ่มคิด เมื่อไหร่แก้เสร็จก็รีบร้อง “ได้
แล้ว” และออกมายืนหน้าชั้นเรียน 

2.5) ครู เฉลยค าตอบ กลุ่มใดที่ เขียน พร้อมอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายได้ถูกต้องและเร็วที่สุดได้คะแนนสูงสุด (เท่ากับจ านวนกลุ่ม) และรองมาเรื่อย ๆ จนกลุ่ม
สุดท้าย กลุ่มใดที่มีการผิดพลาด ครูช่วยแก้ไขพร้อมอธิบายให้กลุ่มนั้นเข้าใจ 

2.6) เริ่มแข่งขันรอบต่อไป คนกระซิบคนแรกในรอบก่อนจะมายืนหน้าสุด
และให้คนยืนหลังสุดของแต่ละแถวออกมาหาครู และกระซิบบอกเพ่ือนต่อ ๆ กันไป 

2.7) ครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนน กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็น
กลุ่มชนะ 

 
2.5 การจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

2.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง
ภาษา 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนอย่างหนึ่งท าให้เกิดความสนุกสนาน เอ้ือต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาต่าง ๆ  เป็นการแข่งขัน
กันอย่างมีวัตถุประสงค์   มีกฎหมาย กติกาเป็นข้อตกลงร่วมกัน และมีการตัดสินแพ้ชนะหรือไม่ก็ได้ 
เกมถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการเรียนภาษาในด้านต่าง ๆ  
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2.5.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา เป็นการเรียนการสอน
แบบร่วมมือกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4 - 6 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกในกลุ่มจะท างานด้วยกันตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมเกมทางภาษาในแต่ละกลุ่ม  และระหว่างกลุ่มด้วยกัน ซึ่งนักเรียนจะมีความ
สนุกสนานเอ้ือต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาต่าง ๆ  เป็นการแข่งขันกันอย่างมีวัตถุประสงค์   มีกฎหมาย 
กติกาเป็นข้อตกลงร่วมกัน และมีการตัดสินแพ้ชนะหรือไม่ก็ได้ มีการท าแบบทดสอบจะเป็นแบบ
รายบุคคล คะแนนที่ได้จากการทดสอบรายบุคคลจะน าไปรวมกับคะแนนของสมาชิกในกลุ่มของตน
แปลงเป็นคะแนนรวมของกลุ่มต่อไป หากนักเรียนต้องการให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ และ
ได้รับรางวัล สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การที่ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนพ่ึงพาอาศัยกันอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างสูงขึ้น โดยมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น เป็นการน าเสนอบทเรียนใหม่ โดยส่วนมากแล้วจะ
เป็นวิธีการสอนโดยตรงของผู้สอน ด้วยการบรรยาย การอภิปรายในการน าเสนอบทเรียน 
 ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ า ครูให้เวลาในการทบทวน
เนื้อหาใหม่เป็นกลุ่มก่อนที่ครูมอบหมายเกมทางภาษาให้นักเรียน โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  

ขั้นที่ 2.1 ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น 
ขั้นที่ 2.2 ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา 
ขั้นที่ 2.3 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรม

การเรียนของผู้เรียน 
ขั้นที่ 2.4 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 ให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติการ่วมกันกับเพ่ือนสมาชิก โดยที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้
เนื้อหานั้น ให้เข้าใจและช่วยกันท างานเพ่ือประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันใน
การท าให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนเข้าใจในบทเรียน อีกทั้งยังช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ
ก่อนน าส่งครู บทบาทของครูคือสังเกตการณ์และประเมินการท างานกลุ่ม และให้ความช่วยเหลือเมื่อ
จ าเป็น นอกจากนี้ครูอาจจะมีการซักถามสมาชิกในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้
ร่วมกัน 

ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย ผู้เรียนแต่ละคนท าการทดสอบย่อย เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้จากข้อสอบของผู้สอน  ผู้สอนกับผู้เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการทดสอบของ
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สมาชิกแต่ละคน ซึ่งในวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง โดยใช้แบบทดสอบย่อย
ประกอบด้วย 10 ข้อ คะแนนเต็มคือ 10 คะแนน 

ขั้นที่ 4 คะแนนในการพัฒนาตนเอง ผู้สอนกับผู้เรียนอาจร่วมกันจัดท าคะแนนการพัฒนา
ของสมาชิกแต่ละคน และคะแนนการพัฒนาของกลุ่ม การหาคะแนนพัฒนา โดยวิธีการเปรียบเทียบ
คะแนนย่อยกับคะแนนพื้นฐาน ซึ่งมีเกณฑ์ดังตาราง ดังนี้ 

-1 ขึ้นไป          คะแนนพัฒนาการ  = 0 
-0.1 ถึง -1        คะแนนพัฒนาการ  = 5 
= 0                คะแนนพัฒนาการ  = 10 
+0.1 ถึง +1      คะแนนพัฒนาการ = 15 
+1 ขึ้นไป         คะแนนพัฒนาการ  = 20 
ได้คะแนนเต็ม    คะแนนพัฒนาการ = 30  

 ขั้นที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการยกย่องและการยอมรับ ขั้นรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของ
ทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมอยู่ระดับใด รับรองยกย่อง ชมเชย ทีมท่ีมีคะแนนการพัฒนาสูง 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ  
จารุชา เมฆะสุวรรณ์ (2555) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดย

ใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD   ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยพบว่า  ผล
การเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้เทคนิค  STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.5719  
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.19  

นภัสสร รันนันท์ (2555) การศึกษาผลความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนอง
พอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเรียนรู้พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จิรนันท์ กุญชะโมรินทร์ (2558) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD 
ประกอบเกม ต่อความสามารถในการเรียนรู้การเขียนและการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

บุปผรัตน์ ทับทิมโกมลกุล (2555) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการ
เรียนรู้พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
โดยใช้กิจกรรมเดินทางภาษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.5968 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนพี่เป็นร้อยละ 59.68  

สุมัณฑณา ธีรภัคสริ (2559) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์รวมกับเกมทางภาษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์รวมกับเกมทางภาษา มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ (2558) การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เกม พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
เรื่อง All Year Round โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน 10.80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.65 เท่ากับร้อยละ 82.2 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    บุญจิราภรณ์ จีนโน (2558) ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเรียนโดย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 คะแนนทดสอบหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 26.25 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 แสดงว่า 
นักศึกษาที่ได้รับการเรียนโดยเทคนิค มีผลการเรียนสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ถิแหล่ง เวือง (2559) ได้ศึกษาพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพ่ือการ
สื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านระกาย จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 1) พัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 2) ประเมินหลักสูตรภาษา
เวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาเวียดนามจากการ
ใช้หลักสูตร และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมีขั้นตอนในการ
พัฒนาหลักสูตรเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขันตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การสอนภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาเวียดนาม ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น
เพ่ือการสื่อสารโดยผู้เชี่ยวชาญ  ขั้นตอนที่ 3  การน าหลักสูตรไปใช้ การตรวจสอบคุณภาพของหน่วย
การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 4  การประมวลผลหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากการใช้หลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการใช้
หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.68 ที่เป็นร้อยละเท่ากับ 76.66 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
มูฮัมหมัด (Muhammad, 2017) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD ต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนสูงอายุ การทดลองได้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนทั้งชั้นเรียนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p = 0.002 <0.05) 

อาลีอัคบาร์ (Ali Akbar, 2015) ผลกระทบของรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ต่อความเข้าใจในการฟังของผู้เรียน EFL ในประเทศอิหร่าน ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและคะแนนกลุ่มทดลอง ( t = 6.50, p 
<0.05) ในการทดสอบหลัง 
  มาร์จัน (Marjan, 2014) การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมทาง
ภาษา ในการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้เรียนและ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้เกมทางภาษาในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการท า
แบบสอบถาม 25 ข้อ ผู้เข้าร่วมประชุมคือนักเรียน 40 คนและครูผู้สอน 40 คนจากหนึ่งในสถาบัน
ภาษาของ Shiraz ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนและครูผู้สอนมีทัศนคติที่ดีต่อเกมทางภาษาและคิดว่าเกม
เป็นสื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้เกมและกิจกรรมที่สนุกสนานยังช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้
อีกด้วย 



บทที่ 3  

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ท่ีมี

ต�อการจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบ

เกมทางภาษา การวิจัยคร้ังนี้เป�นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย

รูปแบบการวิจัยแบบ  Time Samples Design และ One Group Posttest only Design โดยกลุ�ม

ตัวอย�างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   

ในพระบรมราชูปถัมภ� ท่ีก�าลังศึกษาอยู� ในภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2562 จ�านวน 1 ห�องเรียน 

จ�านวนนักเรียนไม�น�อยกว�า 30 คน ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีสมัครใจ (Volunteer 

Sampling) 

 วัตถุประสงค�ในการวิจัย ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�น ระหว�างการทดลองโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  และเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�น หลังที่ได�รับการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 กับเกณฑ�มาตรฐานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเวียดนาม เกณฑ�ร�อยละ 50 ซ่ึงมีรายละเอียด และขั้นตอนในการ

ด�าเนินการวิจัยดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

3.2 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 

3.3 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย  

3.4 การสร�างเครื่องมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.5 รูปแบบการทดลอง 

3.6 วิธีการทดลอง 

3.7 การวิเคราะห�ข�อมูล 

3.8 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ�มตัวอย�ำง 

 3.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป� ท่ี  2 โรงเรียนสาธิต มัธยมในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศมีทั้งหมด 17 แห�ง ท่ีก�าลังศึกษาอยู�ในภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2562 

จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 1999 คน 
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 3.1.2 กลุ�มตัวอย�าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ท่ีก�าลังศึกษาอยู�ในภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2562 จ�านวน 1 

ห�องเรียน จ�านวนนักเรียน 30 คน ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างที่สมัครใจ (Volunteer 

Sampling) โดยทางโรงเรียนและคณะผู�บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ใน

พระบรมราชูปถัมภ� ได�เล็งเห็นความส�าคัญของการใช�ภาษาเวียดามในการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อน

การศึกษาสู�ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล จึงได�ให�ความร�วมมือแก�ผู�วิ จัยในการด�าเนินการ

ทดลองกับกลุ�มตัวอย�าง  จากนั้นผู�วิ จัยจะใช�การเลือกกลุ�มตัวอย�าง ด�วยการให�กลุ�มตัวอย�าง 

เป�นผู�สมัครใจในการเรียนภาษาเวียดนาม และลักษณะของกลุ�ม ตัวอย�างเป�นไปตามวัตถุประสงค�ของ

งานวิจัย โดยมีเกณฑ�การคัดเข�า (Inclusion criteria) และเกณฑ�การคัดออก (Exclusion criteria)  

 เกณฑ�การคัดเข�า (Inclusion criteria) 

1) เป�นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ก�าลังศึกษาอยู�ในภาคการเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 

2562 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

2) นักเรียนต�องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาเวียดนามเบื้องต�น 

3) ยินดีเข�าร�วมการวิจัย 

 เกณฑ�การคัดออก (Exclusion criteria) 

1) ผู�ที่ไม�สามารถร�วมโครงการวิจัยได�ตลอดโครงการวิจัย 

2) กลุ�มตัวอย�างถอนตัวออกจากงานวิจัย 

 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ  

 ตัวแปรที่ศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ประเภท คือ  

 ตัวแปรต�น คือ การสอนภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค 

STAD ประกอบเกมทางภาษา 

 ตัวแปรตาม คือ  ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นทั้ง 4 ด�านได�แก� การ

ฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช�ในกำรวิจัย  

 3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู�ภาษาเวียดนามเบื้องต�นโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 3.3.2 แบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น โดยมีเกณฑ�การให�

คะแนนในการพูด และการอ�าน เกณฑ�การให�คะแนนมีลักษณะเป�นเกณฑ�รูบริคส� (Scoring Rubic)  
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 3.3.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น ใช�ทดสอบหลัง

เรียน 

 

3.4 กำรสร�ำงเครื่องมือและหำคุณภำพเครื่องมือ 

 ผู�วิจัยได�ด�าเนินการสร�างเคร่ืองมือตามล�าดับขั้นตอน ดังต�อไปน้ี 

 3.4.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู�ภำษำเวียดนำมเบื้องต�นโดยกำรจัดกำรเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทำงภำษำ 

3.4.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างชาติ และคู�มือการสอนภาษาต�างชาติช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 เก่ียวกับ

หลักการ จุดหมาย โครงสร�าง เวลาเรียน แนวด�าเนินการ การวัดผลและประเมินผล เพ่ือให�สอดคล�อง

กับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู�  

3.4.1.2 วิเคราะห�สาระการเรียนรู�ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นเพ่ือก�าหนดจุดประสงค�

การเรียนรู�และ ขอบเขตเนื้อหาใช�ในการวิจัยครั้งน้ี 

3.4.1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู�ร�วมมือเทคนิค STAD และเกมเทงภาษา  

3.4.1.4 ศึกษาเน้ือหาท่ีใช�กิจกรรมการเรียนรู�ในการวิจัย และวิเคราะห�เป�นหน�วย

ย�อย ๆ เพื่อจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับจุดประสงค�การเรียนรู�ภาษาเวียดนาม และ

ขอบเขตเน้ือหาการเรียนรู�ที่ก�าหนดไว� โดยมีหน�วยการเรียนรู� 8 หน�วย เท�ากับ 8 แผน ๆ ละ 3 คาบ 

รวมท้ังหมดเป�น 24 คาบ รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 ดังน้ี 

 

ตำรำงท่ี 3.1   หน�วยการเรียนรู�ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นในการวิจัยครั้งน้ี 

 

หน�วยท่ี เน้ือหา จ�านวนคร้ัง 
1 อักษรภาษาเวียดนาม  3 
2 หลักการสะกดค�า 3 
3 สวัสดีคุณฮู�ง 3 
4 สอบถามข�อมูลส�วนตัว 3 
5 ครอบครัว โรงเรียนและเพื่อนของฉัน 3 
6 วัน เวลา และสภาพอากาศ 3 
7 กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ�าวัน 3 
8 การซื้อ - ขาย 3 



93 
 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู�ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น  โดยการจัดการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป� ท่ี 2 ซ่ึงแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�แต�ละแผนประกอบด�วย 

1) หัวเรื่อง 

2) จุดประสงค�การเรียนรู� 

3) สาระการเรียนรู� 

4) กิจกรรมการเรียนรู� ประกอบด�วยขั้นตอนต�อไปน้ี 

ข้ันที่ 1 การน�าเสนอบทเรียนต�อทั้งชั้น 

ข้ันที่ 2 การเรียนกลุ�มย�อย ประกอบเกมทางภาษา 

ข้ันที่ 3 การทดสอบย�อย  

ข้ันที่ 4 คะแนนในการพัฒนาตนเอง 

ข้ันที่ 5 กลุ�มท่ีได�รับการยกยองและการยอมรับ 

5) ส่ือการเรียนรู�  

6) แบบทดสอบย�อย 

7) บันทึกหลังการสอน 

3.4.1.5 น�าแผนการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

ท่ีผู�วิจัยสร�างเสร็จแล�วเสนอต�ออาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสม และ

ความถูกต�องของจุดประสงค�การเรียนรู� สาระการเรียนรู� กิจกรรมการเรียนรู� สื่อการเรียนรู�/แหล�งการ

เรียนรู� และระยะเวลาท่ีใช�สอน ตลอดจนภาษาท่ีถูกต�อง 

3.4.1.6 น�าหน�วยการเรียนรู�ท่ีได�ปรับปรุงแก�ไขแล�วให�ผู�เช่ียวชาญจ�านวน 5 คน ได�แก�  

1) อาจารย�.ดร.เลอลักษณ� โอทกานนท�    

2) อาจารย�.ดร.วัสส�พร จิโรจพันธุ� 

3) รองศาสตราจารย� ดร. Nguyen Tuong Lai 

4) ดร. Nguyen Thi Thuy Chau   

5) อาจารย� Tran Thi Bich Thao 

ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาที่ใช� โดยใช�แบบประเมินความ

เหมาะสมของหน�วยการเรียนรู� ซึ่งเป�นแบบมาตรฐานส�วนประมาณค�า  5  ระดับ ดังน้ี มากที่สุด        

(5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) 3 (ปานกลาง) 2 (น�อย) 1 (น�อยทีสุ่ด) 

ซ่ึงสามารถแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  ดังน้ี 

4.51-5.00  หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

3.51-4.50  หมายถึง เหมาะสมมาก 



94 
 

2.51-3.50  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง เหมาะสมน�อย 

1.00-1.50  หมายถึง เหมาะสมน�อยที่สุด 

ในการตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช� มีค�าสอดคล�องเท�ากับ 

4.7 ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ท่ีผู�วิจัยสร�างมามี

ความเหมาะสมอยู�ระดับ เหมาะสมมากที่สุด 

3.4.1.7 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะของ

ผู�เช่ียวชาญแล�วไปใช�กับตัวอย�างต�อไป 

 3.4.2 แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรภำษำเวียดนำมเบื้องต�น  

  3.4.2.1 การศึกษาแนวทางการสร�างแบบทดสอบและการประเมินผลจากสื่อต�าง ๆ  

  3.4.2.2 น�าจุดประสงค�การเรียนรู�ท่ีได�ก�าหนดข้ึนในขั้นตอนการสร�างแผนการเรียนรู�

มาใช�เป�นแนวทางการสร�างแบบทดสอบวัดผลการเรียน 

  3.4.2.3 สร�างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท่ี

ครอบคลุมเน้ือหา และแบ�งออกเป�น 4 ตอน ได�แก�  

   ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถด�านการฟ�ง เป�นแบบทดสอบปรนัยชนิด  4 

ตัวเลือก จ�านวน 10 ข�อ ตอบถูกได� 1 คะแนน ตอบผิดได� 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ทดสอบความเข�าใจภาษาท่ีใช�ในการสื่อสาร โดยการให�นักเรียนฟ�งค�าศัพท� หรือข�อความส้ัน ๆ 

เกี่ยวกับการการสวัสดี การสอบถามข�อมูล การเล�าเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนและเพื่อนของตน การ

บอกวัน เวลา และสภาพอากาศ กิจกรรม และการบันเทิงในชีวิตประจ�าวัน และการซื้อ - ขาย และฟ�ง

แล�วเลือกภาพท่ีตรงกับสิ่งท่ีได�ยิน ฟ�งค�าถามแล�วเลือกค�าตอบที่เหมาะสม และฟ�งประโยคแล�วเลือกค�า

ท่ีได�ยินเติมลงในช�องว�างที่ถูกต�อง 

   ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถด�านการพูด เป�นแบบทดสอบสัมภาษณ� 

คะแนนรวม 10 คะแนน เป�นการถาม – ตอบระหว�างครูผู�สอนกับนักเรียน จ�านวน 5 ข�อ (คะแนนเต็ม 

10 คะแนน) เกณฑ�การให�คะแนน 4 ระดับ ดังน้ี ดีท่ีสุด (2 คะแนน) ดี (1.5 คะแนน) ปานกลาง       

(1 คะแนน) พอใช� (0.5 คะแนน) ปรับปรุง (0 คะแนน) 

2    คะแนน พูดส่ือสารชัดเจน ตรงประเด็น ใช�ภาษาถูกต�อ พูดเป�นธรรมชาติ  

คล�องแคล�ว 

1.5 คะแนน พูดส่ือสารได�ตรงประเด็น ค�อนข�างคล�อง แต�ใช�ภาษาผิดบาง 

1    คะแนน พูดให�พอเป�นการเข�าใจ แต�พูดดะกุก ดะกัก 

0.5 คะแนน พยายามพูดเป�นค�า แม�จะไม�สื่อความ 

0   คะแนน ไม�พูดเลย 
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   ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดความสามารถด�านการอ�าน เป�นแบบทดสอบปรนัยแบบ

เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 10 ข�อตอบถูกได� 1 คะแนน ตอบผิดได� 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 

10 คะแนน   ทดสอบการการอ�านเข�าใจความหมายของค�าศัพท� และการทดสอบเก่ียวกับความเข�าใจ

ในการเลือกใช�ศัพท�ได�ถูกต�องในสถานการณ�ที่เหมาะสม จับใจความส�าคัญของเร่ืองที่อ�านได� แล�วเลือก

ค�าตอบให�ถูกต�อง โดยการให�นักเรียนอ�านบทสนทนา ข�อความสั้น ๆ  

  ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดความสามารถด�านการเขียน เป�นแบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค�าท่ี

ขาดให�สมบูรณ� และเรียบเรียงประโยคให�ถูกต�อง จ�านวน 10 ข�อ ตอบถูกได� 1 คะแนน ตอบผิดได� 0 

คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเป�นการทดสอบการเขียนถูกต�องตามหลักเกณฑ�  เพ่ือให�

ผู�อ�านเกิดความเข�าใจในส่ิงท่ีผู�เขียนต�องการถ�ายทอด 

  3.4.2.4 น�าแบบทดสอบที่สร�างขึ้นเสนอต�ออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพื่อตรวจ

พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช� 

  3.4.2.5 น�าแบบทดสอบที่ผ�านการแก�ไขแล�วไปให�ผู�เช่ียวชาญทางด�านการสอนภาษา

เวียดนามจ�านวน 3 ท�าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหา ความถูกต�องของภาษาที่ใช� และความ

เหมาะสมของแบบทดสอบ โดยการจัดท�าแบบส�ารวจรายการให�ผู�เช่ียวชาญใช�พิจารณาข�อค�าถามแต�

ละข�อ จากน้ันจึงท�าการหาค�าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

โดยมีเกณฑ�การให�คะแนน ดังนี้  

ให�คะแนน +1 หากตรวจแน�ใจว�าข�อค�าถามนั้นมีความสอดคล�องกับเน้ือหาตาม            

จุดประสงค�ท่ีต�องการวัด 

ให�คะแนน  0 หากตรวจไม�แน�ใจว�าข�อค�าถามนั้นมีความสอดคล�องกับเนื้อหาตาม

จุดประสงค�ท่ีต�องการวัด 

ให�คะแนน  -1 หากตรวจแน�ใจว�าข�อค�าถามน้ันไม�มีความสอดคล�องกับเนื้อหาตาม

จุดประสงค�ท่ีต�องการวัด 

3.4.2.6 น�าผลการประเมินของผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห�ค�าดัชนีความสอดคล�อง โดย

หาค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ถ�าดัชนีความสอดคล�องมีค�าตั้งแต� 0.50 ข้ึนไป แสดงว�าข�อค�าถามน้ัน

ใช�ได� มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล�องกับจุดประสงค�หรือลักษณะพฤติกรรม แต�ถ�าต่�ากว�า 0.50 

แสดงว�าข�อค�าถามน้ันไม�ความสอดคล�องกับจุดประสงค�หรือลักษณะพฤติกรรม ควรตัดทิ้งหรือ

ปรับปรุงแก�ไขใหม�  

  3.4.2.7 ท�าการทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยน�าแบบทดสอบที่ผ�านเกณฑ�

การประเมินหาค�าดัชนีความสอดคล�องแล�ว ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมป�ท่ี 2 ท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง

จ�านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบประเมิน โดยข�อที่ตอบถูกได� 1 คะแนน ข�อท่ี

ตอบผิดให� 0 คะแนน หลังจากนั้นน�าคะแนนที่ได�มาวิเคราะห�หาความยากง�าย (p) และค�าอ�านาจ
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จ�าแนก (r) ของแบบทดสอบ แล�วคัดเลือกข�อสอบที่มีระดับค�าความยากง�ายระหว�าง 0.20 ถึง 0.80 

และค�าอ�านาจจ�าแนกต้ังแต� 0.30 ข้ึนไปตามการวิเคราะห�แบบอิงเกณฑ� (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 

  3.4.2.8 น�าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล�วไปหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช�สูตร

ของ Kuder-Richardson (KR-20) ส�าหรับแบบทดสอบปรนัย สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ส�าหรับแบบทดสอบปฏิบัติ 

  3.4.2.9 น�าแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ�ไปใช�กับกลุ�มตัวอย�าง  

ผลการวิเคราะห�ค�าความยากง�าย (p) มีค�าต้ังแต� 0.45 – 0.80 ค�าอ�านาจจ�าแนก (r) 

มีค�าต้ังแต� 0.46 – 0.78 ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช�สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20) 

ส�าหรับแบบทดสอบปรนัย วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น ด�านการฟ�ง และ

การอ�าน ผลวิเคราะห�ค�าความเชื่อมันคือ 0.86  วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น 

ด�านการเขียน ผลวิเคราะห�ค�าความเชื่อมันคือ 0.81  สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ส�าหรับแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�น ด�านการพูด ผลวิเคราะห�ค�าความเช่ือมันคือ 0.87   

 3.4.3 แบบสังเกตควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำเวียดนำมเบื้องต�น 

3.4.3.1 การศึกษาแนวทางการสร�างสังเกตความสามารถในการสื่อสารจากสื่อต�าง ๆ  

  3.4.3.2 น�าจุดประสงค�การเรียนรู�ท่ีได�ก�าหนดข้ึนในขั้นตอนการสร�างแผนการเรียนรู�

มาใช�เป�นแนวทางการสร�างแบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารประเมินผลการเรียน 

  3.4.3.3 สร�างแบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�นที่

ครอบคลุมเน้ือหา และแบ�งออกเป�น 2 ตอน ดังตารางดังน้ี 

 

ตำรำงท่ี 3.2 เกณฑ�การประเมินความสามารถทางภาษาเวียดนามด�านการพูดและการอ�าน 

 

คว
ำม

สำ
มำ

รถ
   

ทำ
งภ

ำษ
ำ 

ประเด็นกำร

ประเมิน 

เกณฑ์กำรให�คะแนนเพ่ือวัดควำมสำมำรถด�ำนกำรพูด  

และกำรอ�ำน คะแนน 

รวม 
4 3 2 1 

การพูด 

ด�านความ

คล�องแคล�ว

ในการพูด 

พูดต�อเน่ือง

ไม�ติดขัดพูด

ชัดเจนท�าให�

ส่ือสารได� 

พูด

ตะกุกตะกัก

บ�าง แต�ยัง

พอสื่อสารได� 

พูดเป�นค�า ๆ 

หยุดเป�น 

ช�วง ๆ เพื่อ

ท�าให�สื่อสาร

ได�ไม�ชัดเจน 

พูดได�บางค�า

ท�าให�สื่อ

ความหมาย

ไม�ได� 
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ตำรำงท่ี 3.2 (ต�อ) 

 
คว

ำม
สำ

มำ
รถ

   

ทำ
งภ

ำษ
ำ ประเด็น 

กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให�คะแนนเพ่ือวัดควำมสำมำรถด�ำนกำรพูด  

และกำรอ�ำน 
คะแนน 

รวม 
4 3 2 1 

การพูด 

ด�าน

ความถูกต�อง

ของภาษาที่

ใช� 

ผู�พูดใช�

ค�าศัพท�และ

โครงสร�าง

ภาษา

ถูกต�อง

ท้ังหมด 

ผู�พูดใช�

ค�าศัพท�และ

โครงสร�าง

ภาษา

ถูกต�องเกือบ

ท้ังหมด 

ผู�พูดมีป�ญหา

บางครั้งใน

การใช�

ค�าศัพท�และ

โครงสร�าง

ภาษา 

ผู�พูดใช�

ค�าศัพท�และ

โครงสร�าง

ภาษา

ผิดพลาด

หลายคร้ัง 

12 

ด�านสื่อ

เน้ือหา 

ผู�พูดใช�

โครงสร�าง

ภาษาและ

ค�าศัพท� ท่ี

สอดคล�อง

กับ

วัตถุประสงค�

ในการ

ส่ือสารอย�าง

สม่�าเสมอ 

ผู�พูดใช�

โครงสร�าง

ภาษาและ

ค�าศัพท�ท่ี

สอดคล�อง

กับ

วัตถุประสงค�

ในการ

ส่ือสารเกือบ

ทุกคร้ัง 

ผู�พูดใช�

โครงสร�าง

ภาษาและ

ค�าศัพท�ท่ี

สอดคล�อง

กับ

วัตถุประสงค�

ในการ

ส่ือสารเป�น

บางครั้ง 

ผู�พูดใช�

โครงสร�าง

ภาษาและ

ค�าศัพท�ท่ี

สอดคล�องกับ

วัตถุประสงค�

ในการสื่อสาร

น�อยมาก 

การอ�าน 

ด�านการรู�

ความหมาย

ค�าศัพท�            

เม่ืออ�านพบ

ค�าศัพท�ใหม�

สามารถเดา

ความหมา

ค�าศัพท�จาก

บริบทได�

ท้ังหมด 

เม่ืออ�านพบ

ค�าศัพท�ใหม� 

สามารถเดา

ความหมาย

ค�าศัพท�จาก

บริบทได�

เกือบ

ท้ังหมด 

เม่ืออ�านพบ

ค�าศัพท�ใหม� 

สามารถเดา

ความหมาย

ค�าศัพท�จาก

บริบทได�

เล็กน�อย 

เม่ืออ�านพบ

ค�าศัพท�ใหม� 

สามารถเดา

ความหมาย

ค�าศัพท�จาก

บริบทได�น�อย

มาก 

12 

ด�านความ

เข�าใจ 

ตอบค�าถาม

หลังจากท่ี 

ตอบค�าถาม

หลังจากท่ี 

ตอบค�าถาม

หลังจากท่ี 

ตอบค�าถาม

หลังจากท่ี 
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ตำรำงท่ี 3.2 (ต�อ) 

 
คว

ำม
สำ

มำ
รถ

   

ทำ
งภ

ำษ
ำ 

ประเด็นกำร

ประเมิน 

เกณฑ์กำรให�คะแนนเพ่ือวัดควำมสำมำรถด�ำนกำรพุด  

และกำรอ�ำน คะแนน 

รวม 
4 3 2 1 

การอ�าน 

 อ�านได�

ท้ังหมด 

อ�านได�เกือบ

ท้ังหมด 

อ�านได�

เล็กน�อย 

อ�านได�น�อย

มาก 

 

ด�านการอ�าน

จับใจความ

ส�าคัญ 

จับใจความ

ส�าคัญของ

เน้ือหาได�

ท้ังหมด 

จับใจความ

ส�าคัญของ

เน้ือหาได�

เกือบ

ท้ังหมด 

จับใจความ

ส�าคัญของ

เนื้อหาได�

เล็กน�อย 

จับใจความ

ส�าคัญของ

เน้ือหาได�

น�อยมาก 

 

3.4.2.4 น�าแบบทดสอบที่สร�างขึ้นเสนอต�ออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพื่อตรวจ

พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช� 

3.4.3.4 น�าแบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�นท่ีสร�างข้ึน

เสนอต�ออาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช� 

  3.4.3.5 น�าแบบสังเกตความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนามเบื้องต�นท่ีผ�านการ

แก�ไขแล�วไปให�ผู�เชี่ยวชาญทางด�านการสอนภาษาเวียดนามจ�านวน 5 ท�าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

ทางเนื้อหา ความถูกต�องของภาษาที่ใช� และความเหมาะสมของแบบสังเกต โดยการจัดท�าแบบส�ารวจ

รายการให�ผู�เชี่ยวชาญใช�พิจารณาข�อค�าถามแต�ละข�อ จากนั้นจึงท�าการหาค�าดัชนีความสอดคล�อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ�การให�คะแนน ดังน้ี  

ให�คะแนน +1 หากตรวจแน�ใจว�าประเด็นท่ีวัดน้ันมีความสอดคล�องกับเน้ือหาตาม            

จุดประสงค�ท่ีต�องการวัด 

ให�คะแนน  0 หากตรวจไม�แน�ใจว�าประเด็นที่วัดน้ันมีความสอดคล�องกับเน้ือหา

ตามจุดประสงค�ท่ีต�องการวัด 

ให�คะแนน  -1 หากตรวจแน�ใจว�าประเด็นท่ีวัดน้ันไม�มีความสอดคล�องกับเน้ือหา

ตามจุดประสงค�ท่ีต�องการวัด 

3.4.3.6 น�าผลการประเมินของผู�เช่ียวชาญมาวิเคราะห�ค�าดัชนีความสอดคล�อง โดย

หาค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ถ�าดัชนีความสอดคล�องมีค�าต้ังแต� 0.50 ข้ึนไป แสดงว�าประเด็นท่ีวัด
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น้ันใช�ได� มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล�องกับจุดประสงค�หรือลักษณะพฤติกรรม แต�ถ�าต่�ากว�า 

0.50 แสดงว�าประเด็นท่ีวัดน้ันไม�ความสอดคล�องกับจุดประสงค�หรือลักษณะพฤติกรรม ควรตัดท้ิงหรือ

ปรับปรุงแก�ไขใหม�  

ผลการวิเคราะห�ค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของสังเกตความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นมีค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท�ากับ 1.00 

 

3.5 รูปแบบกำรทดลอง  

 การวิจัยคร้ังน้ีเป�นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู�วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยการใช�

รูปแบบการวิจัยแบบ Time Samples Design โดยมีกลุ�มทดลองกลุ� มเดียว  และน� าคะแนน

ความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นระหว�างการทดลองท่ีมาจากแบบทดสอบย�อย/

แบบสังเกตความสามารถทางภาษา มาเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาเวียดนามเบื้องต�นระหว�างการทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมป�ที่ 2 ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ดังตารางท่ี 3.3 ดังน้ี 

 

ตำรำงท่ี 3.3 รูปแบบการวิจัยแบบ Time Samples Design 

 

กลุ�มทดลอง XO1 XO2 XO3 XO4 XO5 XO6 XO7 XO8 

 

 โดย O1 – O8 แทน     คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นระหว�างการทดลองท่ีมาจากการท�าแบบฝ�กหัดและแบบสังเกตความสามารถ     

ทางภาษา 

X             แทน      การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเก

ทางภาษา 

 และรูปแบบวิจัยแบบ One Group Posttest only Design คือมีกลุ�มทดลองกลุ�มเดียว 

และเก็บรวบรวมข�อมูลหลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�น ดังตารางที่ 3.4 ดังน้ี  

 

 

 

 

 



100 
 

ตำรำงท่ี 3.4 รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Posttest only Design 

 

กลุ�มทดลอง _ X O9 

 

 โดย X             แทน การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา 

   O9  แทน  คะแนนของกลุ�ม เป�าหมายหลังการทดลองท่ีมาจาก

แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น 

  

3.6 กำรด�ำเนินกำรทดลอง 

 ผู�วิจัยด�าเนินการทดลองการศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น  โดย

การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

ด�าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 การปฐมนิเทศ ด�าเนินการสอนอักษรภาษาเวียดนาม 29 ตัว โดยใช�การสอนแบบ

แบบบรรยาย หลังจากน้ันท�าการทดลองความจ�าอักษรภาษาเวียดนาม 29 ตัว โดยใช�แบบทดสอบ

ปรนัย 10 ข�อ คะแนนที่ได�น�ามาใช�เป�นคะแนนแบ�งกลุ�มและคะแนนพ้ืนฐานเพื่อคิดคะแนนพัฒนาครั้ง

ต�อไป  

ช้ีแจงวิธีการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�น โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 กับนักเรียนกลุ�มตัวอย�าง 

 ข้ันท่ี 2 ให�นักเรียนด�าเนินการจัดการเรียนรู� โดยใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค 

STAD ประกอบเกม ในการเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต�น จ�านวน 8 แผ�น ๆ ละ 3 คาบ ดังน้ี 
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ตำรำงท่ี 3.5 ก�าหนดเนื้อหาการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นในงานวิจัยคร้ังน้ี  

 

เนื้อหำ

สำระ 

กำ
รจั

ดเ
นื้อ

หำ
 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test  

แบบทดฝ�กหัดและแบบสังเกต

ควำมสำมำรถทำงภำษำ 

ปฐมนิเทศ 
1 

 

การท�าความรู�จักอักษรภาษาเวียดนาม 29 ตัว 

โดยการจัดการเรียนรู�แบบปกติ 

วัดความจ�าตัวอักษรภาษา

เวียดนาม 29 ตัว โดยใช�

แบบทดสอบปรนัย 12 

ข�อ ได�น�ามาใช�เป�นคะแนน

แบ�งกลุ�มและคะแนน

พ้ืนฐานเพื่อคิดคะแนน

พัฒนาครั้งต�อไป 

 

อักษร

เวียดนาม 

 

2 

2.1 ตัวอักษรภาษาเวียดนาม  

- ตัวอักษรภาษาเวียดนาม 29 ตัว ท้ังพิมพ�ใหญ�

และพิมพ�เล็ก 

 

 

 

O1 

- แบบสังเกตความสามารถ

ทางภาษา 

- แบบฝ�กหัดวัด 

ความจ�าและความสามารถ

ประกอบค�าเก่ียวกับ 

s อักษรภาษาเวียดนาม ท้ัง

พิมพ�ใหญ�และพิมพ�เล็ก 

พยัญชนะเด่ียว สระเดี่ยว 4 

ข�อ  

s ค�าประกอบพยัญชนะเดี่ยว

กับสระเดี่ยว 3 ข�อ 

s ค�าประกอบพยัญชนะเดี่ยว

กับสระเด่ียวมีวรรณยุกต� 3 

ข�อ 

2.2 พยัญชนะเดี่ยวกับสระเดี่ยว 

- พยัญชนะเด่ียว 17 รูป 

- สระเดี่ยว 11 รูป 

- ฝ�กประกอบค�าพยัญชนะเดี่ยวกับสระเดี่ยว 

2.3 วรรณยุกต� 

วรรณยุกต�ภาษาเวียดนาม ทั้งหมด 5 รูป 6 

เสียง 

- ฝ�กประกอบค�าพยัญชนะเด่ียวกับสระเดี่ยวมี

วรรณยุกต� 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำ

สำระ 

กำ
รจั

ดเ
นื้อ

หำ
 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test  

แบบทดฝ�กหัดและแบบสังเกต

ควำมสำมำรถทำงภำษำ 

หลักการ

สะกดค�า 
3 

3.1 พยัญชนะผสม 

- พยัญชนะประสม 11 รูป 

- พยัญชนะท�าย10 หน�วยเสียง 

- ฝ�กประสมพยัญชนะประสม+สระ

เด่ียว 

- ฝ�กประสมสระเดี่ยวกับพยัญชนะ

ท�าย 

O2 

- แบบสังเกตความสามารถทางภาษา 

- แบบแบบฝ�กหัดวัดความความจ�าและ

คาวมสามารถสะกดค�าเกี่ยวกับ 

s พยัญชนะประสม 1 ข�อ  

s พยัญชนะท�าย 1 ข�อ 

s ประสมพยัญชนะประสม+สระเดี่ยว 

1 ข�อ 

s ประสมสระเดี่ยวกับพยัญชนะท�าย 1 

ข�อ  

s สระผสม 1 ข�อ 

s ประสมสระผสมกับพยัญชนะท�าย 1 

ข�อ  

s ความสามารถสะกดค�า 4 ข�อ 

3.2 สระผสม 

- สระผสม 9 รูป 

- ฝ�กประสมสระผสมกับพยัญชนะท�าย 

3.3 สะกดค�า 

- วิธีการสะกดค�าในภาษาเวียดนาม 

- ฝ�กสะกดค�า 

สวัสดีที่รัก 4 

4.1 สวัสดีค�ะคุณนาม 

- บทสนทนา สวัสดีค�ะคุณนาม 

- ค�าศัพท�ใหม� 17 ค�า 

- ค�าสรรพนามท่ีส�าคัญ บุรุษที่1,2 และ 

3 

- โ ค ร งส ร� า งป ระ โ ยค ท่ีส� า คั ญ  4 

ประโยค  

ุ Chào (สวัสดี) + ค�าสรรพ

นามบุรุษที่ 2  

ุ Chào (สวัสดี) + Tên (ช่ือ)  

ุ ค�าสรรพนาม + tên là gì?  

O3 

- แบบสังเกตความสามารถทางภาษา 

- แบบแบบฝ�กหัดวัดวัดความความจ�า

เกี่ยวกับ 

s แยกแยะการใช�สรรพนามให�

เหมาะสม 2 ข�อ 

s ความจ�าค�าศัพท�ใหม� 4 ข�อ 

ุ เร่ือง “สวัสดีค�ะคุณนาม”  2 

ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณสบายดีไหม” 1 ข�อ 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำ

สำระ 

กำ
รจั

ดเ
นื้อ

หำ
 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบ

สังเกตควำมสำมำรถทำง

ภำษำ 

สวัสดีที่รัก 4 

4.2 คุณสบายดีไหม 

- บทสนทนา “คุณสบายดีไหม” 

- ค�าศัพท�ใหม� 13 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 4 ประโยค 

ุ bạn có khỏe không? (เธอสบายดีไหม) 

ุ Có…….không? (ไหม?)  

ุ cô vẫn khỏe chứ ạ? (ครูยังสบายดี

ไหมคะ) 

ุ chú thế nào? (คุณลุงเป็นยังไงบ�าง?) 

ุ เร่ือง “ขอแนะน�า 

น่ีคือ” 1 ข�อ 

s ความจ�าโครงสร�าง

ประโยคท่ีส�าคัญ 4 ข�อ 

ุ เร่ือง “สวัสดีค�ะ

คุณนาม”  1 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณสบายดี

ไหม” 1 ข�อ 

เร่ือง “ขอแนะน�า น่ีคือ” 2 

ข�อ 4.3 ขอแนะน�า นี่คือคุณหุ�ง 

- บทสนทนา “ขอแนะน�า นี่คือ” 

- ค�าศัพท�ใหม� 9 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 3 ประโยค 

ุ Đây là ai? (น่ีคือใคร) ? Đây là Mai (น่ี

คือมาย) 

ุ Xin (ขอ ) อยู� หน�าค� ากริยาเพื่ อแสดง

ทัศนคติที่สุภาพ  

        Xin giới thiệu     ขอแนะน�า 

        Xin cảm ơn       ขอขอบคุณ 

        Xin phép        ขออนุญาต 

ุ 3. Tôi cũng thế / Tôi cũng vậy. ฉัน

ก็เหมือนกัน 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำ

สำระ 

กำ
รจั

ดเ
นื้อ

หำ
 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบ

สังเกตควำมสำมำรถทำง

ภำษำ 

การ

สอบถาม

ข�อมูล

ส�วนตัว 

5 

5.1 คุณเป�นคนประเทศไหน 

- บทสนทนา “คุณเป�นคนประเทศไหน” 

- ค�าศัพท�ใหม� 18 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 5 ประโยค 

ุ Nước Thái Lan/ Người Thái Lan/ 

Tiếng Thái Lan (ประเทศไทย/        คน

ไทย/ภาษาไทย) 

ุ Bạn là người nước nào? (คุณมาจาก

ประเทศไหน) 

ุ Bạn là người Thái Lan phải không? 

(คุณเป็นคนไทยใช�ไหม) 

ุ Vâng! Tôi là người Thái Lan.  

(ใช� ฉันเป็นคนไทย) 

Không! Tôi là người Việt Nam.  

(ไม� ฉันเป็นคนเวียดนาม) 

O4 

- แบบสังเกตความสามารถ

ทางภาษา 

- แบบฝ�กหัดวัดความ

ความจ�าเกี่ยวกับ 

s ความจ�าค�าศัพท�ใหม� 4 

ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณเป�นคน

ประเทศไหน”  1 

ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณท�างาน

อะไร” 2 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณอายุ

เท�าไหร�” 1 ข�อ 

s ความจ�าโครงสร�าง

ประโยคท่ีส�าคัญ 4 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณเป�นคน

ประเทศไหน”  2 

ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณท�างาน

อะไร” 1 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณอายุ

เท�าไหร�” 1 ข�อ 

5.2 คุณท�างานอะไร 

- บทสนทนา “คุณท�างานอะไร” 

- ค�าศัพท�ใหม� 20 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 2 ประโยค 

ุ ค�าสรรพนาม + làm nghề + gì?  

(คุณท�าอะไร) 

ุ ค�าสรรพนาม + làm nghề/là + ช่ือ

อาชีพ (……ท�า……) 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำสำระ 
กำ

รจั
ดเ

นื้อ
หำ

 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบ

สังเกตควำมสำมำรถทำง

ภำษำ 

การ

สอบถาม

ข�อมูล

ส�วนตัว 

5 

5.3 คุณอายุเท�าไหร�  

- บทสนทนา “คุณอายุเท�าไหร�” 

- ค�าศัพท�ใหม� 7 ค�า 

- วิธีการนับตั้งแต� 0 - 100 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 2 ประโยค 

ุ ค�าสรรพนาม + mấy/bao nhiêu + tuổi? 

ุ ค�าสรรพนาม + (số) + tuổi 

s ความจ�าการนับตั้งแต� 

0 – 100 ใช� 2 ข�อ 

ครอบครัว  

โรงเรียน

และเพื่อน

ของฉัน 

6 

 

6.1 ครอบครัวของคุณมีกี่คน 

- บทสนทนา “ครอบครัวของคุณมีกี่คน” 

- ค�าศัพท�ใหม�  

ุ ในบทสนทนา 15 ค�า 

ุ ใช�ค�า “của” (ของ) แสดงเป�นเจ�าของ 

ุ สรรพนาม “chúng tôi” (พวกฉัน , พวก

ผม) และ “chúng ta” (พวกเรา) 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 2 ประโยค 

ุ Gia đình bạn có mấy người? 

(ครอบครัวของคุณมีกี่คน) 

Gia đình tôi có + (số) + người. 

(ครอบครัวของผมมี…….คน) 

O5 

- แบบสังเกต

ความสามารถทางภาษา 

- แบบฝ�กหัดวัดความ

ความจ�าเกี่ยวกับ 

s ความจ�าค�าศัพท�ใหม� 

6 ข�อ 

ุ เร่ือง 

“ครอบครัวของ

คุณมีกี่คน”  2 

ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณเรียน

ท่ีโรงเรียนไหน” 

2  ข�อ 

ุ เร่ือง “เพื่อน

สนิทของฉัน” 2 

ข�อ 

 

6.2 คุณเรียนท่ีโรงเรียนไหน 

- บทสนทนา “คุณเรียนท่ีโรงเรียนไหน” 

- ค�าศัพท�ใหม� 15 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 3 ประโยค 

ุ Bạn học trường nào ạ? (คุณเรียนท่ี

โรงเรียนไหน)  
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำสำระ 
กำ

รจั
ดเ

นื้อ
หำ

 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบ

สังเกตควำมสำมำรถทำง

ภำษำ 

ครอบครัว  

โรงเรียน

และเพื่อน

ของฉัน 

6 

ุ Tôi học trường + Tên trường (ฉั น

เรียนอยู�ที่โรงเรียน) 

ุ ใช้ค�ำถำม “ở đâu” (ที�ไหน) 

s ความจ�าโครงสร�าง

ประโยคท่ีส�าคัญ 4 ข�อ 

ุ เร่ือง “ครอบครัว

ของคุณมีกี่คน”  

1 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณเรียน

ท่ีโรงเรียนไหน” 

2 ข�อ 

ุ เร่ือง “เพื่อน

สนิทของฉัน” 1 

ข�อ 
 

6.3 เพื่อนสนิทของฉัน 

- บทคัดย�อ “เพ่ือนสนิทของฉัน” 

- ค�าศัพท�ใหม�  

ุ ในบทคัดย�อ 10 ค�า 

ุ ค�าศัพท�ใช�บรรยายลักษณะของคน 16 

ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 1 ประโยค 

ุ ………. là bạn thân nhất của tôi   

(……เป็นเพื่อนสนิทของฉัน) 

วัน เวลา 

และสภาพ

อากาศ 

7 

7.1 ตอนนี้กี่โมง  

- บทสนทนา “ตอนนี้กี่โมง” 

- ค�าศัพท�ใหม� 9 ค�า 

 

O6 

- แบบสังเกต

ความสามารถทางภาษา 

- แบบฝ�กหัดวัดความ

ความจ�าเกี่ยวกับ 

s ความจ�าค�าศัพท�ใหม� 5 

ข�อ 

ุ เร่ือง “ตอนนี้กี่

โมง”  1 ข�อ 

ุ เรื่อง “วันน้ีเป�น

วัน  - เดือน – ป�

ไหน” 2 ข�อ 

 

- ค�ากริยาช�วยเพ่ือบอกเวลา đã, đang, sẽ, sắp, 

vừa mới , khoảng, độ 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 2 ประโยค 

ุ Bây giờ là mấy giờ? (ตอนน้ีกี่โมง) 

Bây giờ là + (số) + giờ (ตอ น น้ี……..

โมง) 

7.2 วันนี้เป�นวัน - เดือน – ป�ไหน 

- บทสนทนา  

- ค�าศัพท�ใหม� 20 ค�า 



107 
 

ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำสำระ 
กำ

รจั
ดเ

นื้อ
หำ

 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบ

สังเกตควำมสำมำรถทำง

ภำษำ 

วัน เวลา 

และสภาพ

อากาศ 

7 

- โครงสร�างประโยคที่ส�าคัญ 3 ประโยค 

ุ Hôm nay là thứ mấy (วัน น้ี เ ป็น วั น

อะไร) - Hôm nay là thứ….. (วันนี้เป็น

วัน….) 

ุ Ngày bao nhiêu (วันท่ีเท�าไหร�) 

Bao giờ, khi nào (เม่ือไหร�) 

ุ เร่ือง “วันน้ี

อากาศเป�น

อย�างไร” 2 ข�อ 

s ความจ�าโครงสร�าง

ประโยคท่ีส�าคัญ 5 ข�อ 

ุ เร่ือง “ตอนนี้กี่

โมง”  1 ข�อ 

ุ เรื่อง “วันน้ีเป�น

วัน  - เดือน – ป�

ไหน” 2 ข�อ 

เร่ือง “วันน้ีอากาศเป�น

อย�างไร” 2 ข�อ 

7.3 วันนี้อากาศเป�นอย�างไร 

- บทสนทนา “วันน้ีอากาศเป�นอย�างไร” 

- ค�าศัพท�ใหม� 22 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 4 ประโยค 

ุ Thời tiết hôm nay thế nào? (วัน น้ี

อากาศเป็นอย�างไร) 

ุ 0Thời tiết hôm nay rất đẹp. (วันน้ี

อากาศดีมาก) 

ุ Nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu? 

(วันน้ีอุณหภูมิเท�าไหร�) 

ุ Nhiệt độ khoảng + (số) + độ C. 

(อุณหภูมิประมาณ…….องศาเซลเซียส) 

กิจกรรม 

การบันเทิง

ในชีวิต 

ประจ�าวัน 

 

 

8 

 

 

8.1 กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน  

- บทสนทนา “กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน” 

- ค�าศัพท�ใหม� 19 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 5 ประโยค 
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- แบบสังเกต

ความสามารถทางภาษา 

- แบบฝ�กหัดวัดความ

ความจ�าเกี่ยวกับ 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำ

สำระ 

กำ
รจั

ดเ
นื้อ

หำ
 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบ

สังเกตควำมสำมำรถทำง

ภำษำ 

กิจกรรม 

การ

บันเทิงใน

ชีวิต 

ประจ�าวัน 

8 

ุ Bạn + ค�ากริยา + lúc mấy giờ? (คุณ…..ก่ี

โมง) 

ุ Tôi + ค� า ก ริ ย า  + lúc + (số) giờ. (ฉั น….

โมง) 

ุ Bạn + ค�ากริยา + chưa? (คุณ…..หรือยัง) 

ุ Tôi + ค�ากริยา + rồi. (ฉัน……แล�ว) 

ุ Tôi + chưa + ค�ากริยา. (ฉันยังไม�ได�…..) 

s ความจ�าค�าศัพท�ใหม� 

5 ข�อ 

ุ เร่ือง 

“กิจกรรมใน

ชีวิตประจ�าวัน

”  2 ข�อ 

ุ เร่ือง 

“กิจกรรมการ

บันเทิง” 2 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณท�า

อะไรในเวลา

ว�าง” 1 ข�อ 

s ความจ�าโครงสร�าง

ประโยคท่ีส�าคัญ 5 ข�อ 

ุ เร่ือง 

“กิจกรรมใน

ชีวิตประจ�าวัน

”  2 ข�อ 

ุ เร่ือง 

“กิจกรรมการ

บันเทิง” 1 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณท�า

อะไรในเวลา

ว�าง” 2 ข�อ 

 

8.2 งานอดิเรก 

- บทสนทนา “งานอดิเรก” 

- ค�าศัพท�ใหม� 20 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 3 ประโยค 

ุ Bạn thường làm gì để giải trí? (คุณมักท�า

อะไรเพื่อความบันเทิง) 

ุ Tôi thường + ค�ากริยา  + để giải trí. (ฉัน

มัก….เพ่ือความบันเทิง) 

ุ Bạn thường xuyên…..không? (คุณ ... 

บ�อยแค�ไหน) 

8.3 คุณท�าอะไรในเวลาว�าง 

- บทสนทนา “คุณท�าอะไรในเวลาว�าง” 

- ค�าศัพท�ใหม� 20 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 4 ประโยค 

ุ Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh? 

(คุณท�าอะไรในเวลาว�าง) 

ุ Sở thích của bạn là gì? (งานอดิเรกของ

คุณคืออะไร?) 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำ

สำระ 

กำ
รจั

ดเ
นื้อ

หำ
 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบสังเกต

ควำมสำมำรถทำงภำษำ 

 8 

ุ Bạn thích ………..hay………? (คุณ

ชอบ…………หรือ………?) เป็นค�าถามท่ี

ให�เลือก 

ุ Tôi thích + ค�ำกริยำ. (ฉันชอบ….) 

 

การซื้อ - 

ขาย 
9 

9.1 รู�จักสกุลเงินของเวียดนาม 

- รู�จักสกุลเงินเวียดนาม 11 ใบ 

- วิธีอ�านและเขียนจ�านวนเงิน 

O8 

- แบบสังเกตความสามารถ

ทางภาษา 

- แบบฝ�กหัดวัดความความจ�า

เกี่ยวกับ 

s ความจ�าค�าศัพท�ใหม� 6 ข�อ 

ุ เร่ือง “รู�จักสกุลเงิน

ของเวียดนาม”  2 

ข�อ 

ุ เร่ือง “เส้ือตัวน้ีราคา

เท�าไหร�” 2 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณรับอะไรดี

คะ” 2 ข�อ 

s ความจ�าโครงสร�างประโยค

ท่ีส�าคัญ 4 ข�อ 

ุ เร่ือง “เส้ือตัวน้ีราคา

เท�าไหร�” 2 ข�อ 

ุ เร่ือง “คุณรับอะไรดี

คะ” 2 ข�อ 

 

9.2 เสื้อตัวน้ีราคาเท�าไหร� 

- บทสนทนา “เสื้อตัวน้ีราคาเท�าไหร�” 

- ค�าศัพท�ใหม� 24 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 4 ประโยค 

ุ Bạn muốn mua gì? (คุณอยากชื้ อ

อะไร?) 

ุ Tôi muốn mua …….  

(ฉันอยากซื้อ…….) 

ุ Cái …… này bao nhiêu tiền? 

 (…ตัวน้ีราคาเท�าไหร�) 

ุ Giảm giá được không? (ลดราคาได�

ไหม) 

9.3 คุณรับอะไรดีคะ 

- บทสนทนา “คุณรับอะไรดีคะ” 

- ค�าศัพท�ใหม� 23 ค�า 

- โครงสร�างประโยคท่ีส�าคัญ 3 ประโยค 

ุ Bạn dùng gì (ạ)?    (คุณรับอะไรคะ) 

ุ Tôi ăn................. (ฉันทาน…….) 

ุ Tôi uống .............(ฉันดื่ม………) 
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ตำรำงท่ี 3.5 (ต�อ) 

 

เนื้อหำ

สำระ 

กำ
รจั

ดเ
นื้อ

หำ
 

กำ
ร เนื้อหำย�อย 

Test 

แบบทดฝ�กหัดและแบบสังเกตควำมสำมำรถทำง

ภำษำ 

Post-

Test 
10 

 O9 : วัดความสามารถในการส่ือสารภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�นประกอบเนื้อหาทั้ง 8 

หน�วยการเรียนรู�ข�างบน โดยใช�แบบทดสอบ

วัด ความสามารถ 35 ข�อ 

  

 ข้ันที่ 4  หลังการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบ

เกมทางภาษา ผู�วิจัยให�นักเรียนท�าการทดสอบหลังเรียน  โดยใช�แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ซ่ึงเป�นแบบทดสอบวัดความสามารถ 35 ข�อ 

 

3.7 กำรวิเครำะห์ข�อมูลในกำรวิจัย 

 การวิเคราะห�ข�อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ท�าการวิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมส�าเร็จรูป  Statistical 

Package for the Social Sciences ดังน้ี 

 3.7.1 ทดสอบความแตกต�างคะแนนเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�นระหว�างการทดลองการจัการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา ท่ีมาจากแบบฝ�กหัด/แบบสังเกตความสามารถทางภาษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   

ป�ท่ี 2 

 3.7.2 ทดสอบความแตกต�างคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 2 กับเกณฑ�มาตรฐานร�อยละ 50 

 

3.8 สถิติท่ีใช�ในกำรวิจัย 

 3.8.1 สถิติพ้ืนฐำนท่ีใช�ในกำรวิเครำะห์ข�อมูล 

3.8.1.1 ร�อยละ (Percentage) โดยการค�านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 

หน�า 104) 

P  =  
F

N
 × 100 
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  เม่ือ P =   ร�อยละ 

   F =   ความถี่ท่ีต�องการแปลงให�เป�นร�อยละ 

   N =   จ�านวนความถ่ีทั้งหมด 

3.8.1.2 ค�าเฉลี่ย (Mean) โดยการค�านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ�รัตนะ , 2553, หน�า 

33) 

 

X̅  =  
∑ X

n
 

 

  เม่ือ X̅    =   ค�าเฉลี่ย 

   ∑ X =   ผลรวมทั้งหมดของข�อมูล 

   n =   จ�านวนข�อมูลทั้งหมด 

 

 

3.8.1.3 ค�าความเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการค�านวณ 

จากสูตร (ชูศรี วงศ�รัตนะ, 2553, หน�า 60) 

 

S.D.  =  �
n ∑ X2 - (∑ X)2

n (n - 1)
 

 

  เม่ือ S.D. =   ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑ X =   ผลรวมของข�อมูลท้ังหมด 

   (∑ X)2 =   ผลรวมของข�อมูลท้ังหมดยกก�าลังสอง 

   ∑ X2 =   ผลรวมของข�อมูลแต�ละตัวยกก�าลังสอง 

   n =   จ�านวนคนในกลุ�มตัวอย�าง หรือ จ�านวน

ข�อมูลท้ังหมด 
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 3.8.2 สถิติท่ีใช�ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

3.8.2.1 ค�าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ด�านการฟ�ง การอ�าน และการเขียน โดยหา       

ค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) โดยการค�านวณจากสูตร (ล�วน สายยศและอังคณา สายยศ , 2539, 

หน�า 249) 

 

IOC = 
∑ R

N
 

 

เม่ือ IOC =   ดัชนีความสอดคล�องระหว�างข�อค�าถามกับ

จุดประสงค�การเรียนรู� 

   ∑ R =   ผลรวมของการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญ 

   N =   จ�านวนผู�เช่ียวชาญ 

3.8.2.2 ค�าความยากง�าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น ด�านการฟ�ง การอ�าน และการเขียน โดยการค�านวณจากสูตร (ล�วน 

สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน�า 210) 

 

P = 
R

N
 

 

  เม่ือ P =   ค�าความยากง�าย 

   R =   จ�านวนคนท่ีท�าข�อนั้นถูก 

   N =   จ�านวนคนท่ีท�าข�อนั้นท้ังหมด 

3.8.2.3 ค�าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การส่ือสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น ด�านการฟ�ง การอ�าน และการเขียน โดยการค�านวณจากสูตร 

(ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน�า 211) 

 

D = 
Ru - Rl

N
2

 

 

  เม่ือ D =   ค�าอ�านาจจ�าแนก 
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   Ru =   จ�านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ�มเก�ง 

 Rl =   จ�านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ�มอ�อน 

 N =   จ�านวนนักเรียนในกลุ�มเก�งและกลุ�มอ�อน 

3.8.2.4 ค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น ด�านการฟ�ง การอ�าน และการเขียน โดยการค�านวณจากสูตรของ       

คูเดอร� - ริชาร�ดสัน (Kuder – Richardson Method) (ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538,   

หน�า 198) 

 

สูตร KR. - 20                   rtt  = 
n

n -1
�1 - 

∑ pq

st
2 � 

 
 

  เม่ือ rtt =   ค�าความเชื่อม่ัน 

   n =   จ�านวนข�อค�าถาม 

   p =   สัดส�วนของคนท�าถูกในข�อหน่ึงๆ 

   q =   สัดส�วนของคนท�าผิดในข�อหน่ึงๆ (q =1 - p) 

   st
2 =   คะแนนความแปรปรวน 

3.8.2.5 ค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ด�านการพูด โดยหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (� - Coefficient) โดยการ

ค�านวณจากสูตรของครอนบัค (Cronbach) (ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน�า 200)  

 

α = 
n

n -1
�1 - 

∑ si
2

st
2

� 

 

  เม่ือ α =   ค�าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

   n  =   จ�านวนข�อค�าถาม 

   si
2 =   คะแนนความแปรปรวนเป�นรายข�อ 

   st
2 =   คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

      3.8.2.6 ค�าความยากง�าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ด�านการพูด โดยการค�านวณจากสูตรของวิทเนย�  และซาเบอร� 

(Whitney and Sabers, 1970 อ�างถึงใน พร�อมพรรณ อุดมสิน, 2544, หน�า 147)  
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PE = 
Sh + Sl - (nt)(Xmin)

(nt)�Xmax - Xmin
�

 

 

  เม่ือ PE =   ค�าความยากง�าย 

   Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ�มสูง 

   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ�มต่�า 

   Xmax =   คะแนนสูงสุดที่ได� 

   Xmin =   คะแนนต่�าสุดที่ได� 

   nt =   จ�านวนคนกลุ�มสูงและกลุ�มต่�ารวมกัน 

3.8.2.7 ค�าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น ด�านการพูด โดยการค�านวณจากสูตรของวิทเนย�  และซาเบอร� 

(Whitney and Sabers, 1970 อ�างถึงใน พร�อมพรรณ อุดมสิน, 2544, หน�า 147)  

 

r = 
Sh - Sl

(nh)(Xmax - Xmin)
 

 

  เม่ือ r =   ค�าอ�านาจจ�าแนก 

 Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ�มสูง 

   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ�มต่�า 

   Xmax =   คะแนนสูงสุดที่ได� 

   Xmin =   คะแนนต่�าสุดที่ได� 

   nh =   จ�านวนคนในกลุ�มสูง 

 

 3.8.3 สถิติท่ีใช�ในกำรทดสอบสมมติฐำน  

  3.8.3.1 โดยใช�สถิติการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้�า One-way 

repeated measure ANOVA ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�น ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา โดยการค�านวณจากสูตร (กัลยา วานิชย�บัญชา, 2553) 
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   F = 
����

���
       โดย df =  k – 1, (k-1) (n-1) 

   

  เม่ือ ����  =   ความแปรปรวนระหว�างการจัดการทดลอง 

   ���  =   ความแปรปรวนภายในการจัดการทดลอง 

3.8.3.2 โดยใช�สถิติ t – test for One Sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นกับเกณฑ�ร�อยละ 50 ของ

คะแนนเต็ม โดยการค�านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ�รัตนะ, 2553, หน�า 134) 

 

 t = 
X̅ - μ0

S

√n

       โดย df  =  n – 1 

 

  เม่ือ t =   ค�าท่ีใช�พิจารณาใน t – distribution 

   X̅ =   ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 

   μ0 =   ค�าคงท่ีค�าหน่ึง หรือ เกณฑ�ท่ีต้ังข้ึน 

   S =   ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง 

   n =   ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 

   df =   ค�าของชั้นแห�งความเป�นอิสระ



บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข�อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น โดยการ

จัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2  

โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู�วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข�อมูลตามล�าดับ ดังน้ี  

1.    ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง 

การพูด การอ�าน และการเขียน ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 2. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 กับเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต�น  ตามหลักสูตรภาษา

เวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเวียดนาม เกณฑ์ร�อยละ 50 

สัญลักษณ์ท่ีใช�ในการวิเคราะข�อมูล  

เพื่อให�เกิดความเข�าใจตรงกันในการวิเคราะห์ข�อมูล ผู�วิจัยได�ก�าหนดเคร่ืองหมายของ

สัญลักษณ์ท่ีใช�ในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข�อมูลดังน้ี  

n         แทน จ�านวนนักเรียนกลุ�มตัวอย�าง 

M แทน  ค�าเฉลี่ย 

S.D. แทน ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t          แทน สถิติทดสอบค�าที 

df แทน ความเป�นอิสระ 

Sig.      แทน ค�านัยส�าคัญจากการค�านวนค�าที 

*         แทน ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นทั้ง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน ระหว�างการทดลองการจัดการ

เรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการฟ�ง ระหว�างการ

ทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการพูด ระหว�างการ

ทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการอ�าน ระหว�าง

การทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 

4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียน ระหว�าง

การทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการส่ือสารภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�น ท้ัง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน หลังการจัดการ

เรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 กับเกณฑ์

ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการฟ�ง หลัง

การใช�กิกจรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 กับเกณฑ์ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการพูด หลัง

การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

กับเกณฑ์ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการอ�าน หลัง

การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

กับเกณฑ์ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

4.2.4 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการเขียน หลัง

การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

กับเกณฑ์ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการส่ื อสารภาษาเวียดนาม

เบื้องต�นทั้ง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน ระหว�างการทดลอง การ

จัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2

โดยใช�การวิเคราะห์ค�าความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้�า (Repeated Measure one way 

ANOVA) 

 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค�าต่�าสุดและค�าสูงสุดของคะแนน

ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�นท้ัง 4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน 

และการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�

แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ คะแนนเต็ม M S.D. 

คร้ังท่ี 1 48 12.27 4.748 

คร้ังท่ี 2 48 18.13 5.191 

คร้ังท่ี 3 48 23.53 4.524 

คร้ังท่ี 4 48 28.97 4.123 

คร้ังท่ี 5 48 32.70 4.473 

คร้ังท่ี 6 48 36.70 4.380 

คร้ังท่ี 7 48 40.60 3.410 

คร้ังท่ี 8 48 44.00 3.227 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว�า คะแนนความสามารถการส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ท้ัง        

4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโอยรวม ภาษาเวียดนามเบื้องต�น ระหว�างการทดลอง

การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ครั้งท่ี 8  มีคะแนนสูงท่ีสุด            

(M = 44.00, S.D. = 3.227) รองลงมาคือ ครั้งท่ี 7 (M = 40.60, S.D. = 3.410) คร้ังท่ี 6 (M = 36.70, 

S.D. = 4.380) คร้ังท่ี 5 (M = 32.70, S.D. = 4.473) คร้ังท่ี 4 (M = 28.97, S.D. = 4.123) คร้ังท่ี 3 
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(M = 23.53, S.D. = 4.524) คร้ังท่ี 2 (M = 18.13, S.D. = 5.191) ตามล�าดับ ส�วนคะแนนการสื่อสาร

ภาษาเวียดนามเบื้องต�นท้ัง 4 ทักษะ ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา ท่ีมีเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ คร้ังท่ี 1 (M = 12.27, S.D. = 4.748)  

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 

4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

Source 
แหล�งความ
แปรปรวน  

SS 
(ผลรวมความเบ่ียงเบน

ก�าลังสอง)  

MS 
(ค�าเฉล่ียของผลรวม

ก�าลังสอง)  
df F Sig. 

ภายในกลุ�ม 25725.369 9184.11 2.801 549.474* .000 

ความคลาดเคลื่อน 1357.729 16.714 81.231   

 

หมายเหตุ: ค�าสถิติ Mauchly’s W = . 014, X2 = 112.274, df = 27, Sig. = .000 ความแปรปรวน

มีลักษณะไม�เป�น Compound Symmetry  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว�า ผลการทดสอบความแตกต�างค�าเฉล่ียความสามารถในการส่ือสาน

ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา ด�วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้�า  โดยก�อนวิเคราะห์ได�ท�าการทดสอบ

ข�อตกลงเบ้ืองต�นของสถิติ Repeated Measure One-Way ANOVA โดยใช�สถิติ Mauchly’s Test 

of Sphericity พบว�า ไม�เป�น Compound Symmetry (p = .00) ซ่ึงหมายถึง ค�าความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรตามแต�ละคู�ที่วัดซ้�า (Correlation) และ ความแปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซ้�าแต�ละคร้ัง 

(Variance) ของ Treatment แต�ละกลุ�มต�างกัน ซ่ึงถือว�าเป�นการละเมิดข�อตกลงเบ้ืองต�นของการใช�

สถิติ  Repeated Measure One-Way ANOVA ดังนั้น ในการทดสอบความแตกต�างค� า เ ฉลี่ ย

ความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน

โดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค 

STAD ประกอบเกมทางภาษา จึงเลือกใช�การประมาณค�าแบบ  Greenhouse-Geisser  เพ่ือลด 

Type I Error (Munro, 2005) 
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จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 4 

ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา จ�านวน 8 คร้ัง คะแนนความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 4 ด�านการ

ฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม มีอย�างน�อย 1 คู�ท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยรายละเอียดจะแสดงดังตารางที่ 4.3 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบรายคู�คะแนนความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 

4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ 
ครั้งที่ 1 
(M = 
12.27) 

ครั้งที่ 2 
(M = 
18.13) 

ครั้งที่ 3 
(M = 
23.53) 

ครั้งที่ 4 
(M = 
28.97) 

ครั้งที่ 5 
(M = 
32.70) 

ครั้งที่ 6 
(M = 
36.70) 

ครั้งที่ 7 
(M = 
40.60) 

ครั้งที่ 8 
(M = 44) 

ครั้งที่ 1 
(M = 12.27) 

-        

ครั้งที่ 2 
(M = 18.13) 

5.867* -       

ครั้งที่ 3 
(M = 23.53) 

11.267* 5.400* -      

ครั้งที่ 4 
(M = 28.97) 

16.700* 10.833* 5.433* -     

ครั้งที่ 5 
(M = 32.70) 

20.433* 14.567* 9.167* .3.733* -    

ครั้งที่ 6 
(M = 36.70) 

24.433* 18.567* 13.167* 7.733* 4.000* -   

ครั้งที่ 7 
(M = 40.60) 

28.333* 22.467* 17.067* 11.633* 7.900* 3.900* -  

ครั้งที่ 8 
(M = 44) 

31.733* 25.867* 20.467* 15.033* 11.300* 7.300* 3.400* - 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว�า ค�าเฉล่ียคะแนนรายคู�ความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นท้ัง 4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

จ�านวน 28 คู� แตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ทุกคู� ท้ังน้ีในแต�ละคู�มีค�าเฉลี่ยของ

คะแนนรายคู�ความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ท้ัง 

4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนท่ีเพิ่มข้ึนทุกคู� 

เพ่ือให�เห็นชัดเจนพัฒนาการของความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ท้ัง 4 

ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม ของกลุ�มเป�าหมายที่ได�รับการจัดการเรียนรู�โดย

การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ผู�วิจัยจะน�าเสนอเป�นภาพ ดังนี้  

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 พัฒนาการความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนามเบื้องต�นท้ัง 4 ด�านการฟ�ง การพูด 

การอ�าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู�

แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
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คะแนนความสามารถในการสื�อสารภาษาเวียดนามเบื �องต้นทั �ง 4 ทักษะ
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค�าต่�าสุดและค�าสูงสุดของคะแนน

ความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ คะแนนเต็ม M S.D. 

คร้ังท่ี 1 12 3.50 1.196 

คร้ังท่ี 2 12 4.87 1.358 

คร้ังท่ี 3 12 6.13 1.106 

คร้ังท่ี 4 12 7.47 1.137 

คร้ังท่ี 5 12 8.43 1.165 

คร้ังท่ี 6 12 9.37 1.159 

คร้ังท่ี 7 12 10.40 .894 

คร้ังท่ี 8 12 11.20 .847 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว�า คะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ระหว�าง

การทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ครั้งที่ 8  มีคะแนนสูง

ท่ี สุ ด  (M = 11.20, S.D. = .847) ร อ ง ล ง ม า คื อ  ค รั้ ง ที่  7 (M = 10.40, S.D. = .894)                              

ครั้ งที่  6 (M = 9.37, S.D. = 1.159) ครั้ ง ที่  5 (M = 8.43, S.D. = 1.165) ครั้ งที่  4 (M = 7.47,         

S.D. = 1.137) คร้ังท่ี 3 (M = 6.13, S.D. = 1.106) คร้ังท่ี 2 (M = 4.87, S.D. = 1.358) ตามล�าดับ 

ส�วนคะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นระหว�างการทดลองใช�กิจกรรมการ

เรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ที่มีเฉล่ียน�อยท่ีสุด คือ คร้ังที่ 1 (M = 3.50,              

S.D. = 1.196)  
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนของความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

Source 
แหล�งความ
แปรปรวน  

SS 
(ผลรวมความเบี่ยงเบน

ก�าลังสอง)  

MS 
(ค�าเฉล่ียของผลรวม

ก�าลังสอง)  
df F Sig. 

ภายในกลุ�ม 1530.763 477.888 3.203 441.219* .000 

ความคลาดเคลื่อน 100.612 1.083 92.892   

 

หมายเหตุ: ค�าสถิติ Mauchly’s W = . 034, X2= 89.769, df = 27, Sig. = .000 ความแปรปรวนมี

ลักษณะไม�เป�น Compound Symmetry P 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความแตกต�างค�าเฉล่ียความสามารถด�านการฟ�งภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ด�วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้�า  โดย

ก�อนวิเคราะห์ได�ท�าการทดสอบข�อตกลงเบ้ืองต�นของสถิติ Repeated Measure One-Way ANOVA 

โดยใช�สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity พบว�า ไม�เป�น Compound Symmetry (p = .00) ซ่ึง

หมายถึง ค�าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแต�ละคู�ท่ีวัดซ้�า (Correlation) และ ความแปรปรวนของตัว

แปรตามในการวัดซ้�าแต�ละคร้ัง (Variance) ของ Treatment แต�ละกลุ�มต�างกัน  ซ่ึงถือว�าเป�นการ

ละเมิดข�อตกลงเบ้ืองต�นของการใช�สถิติ  Repeated Measure One-Way ANOVA ดังน้ันในการ

ทดสอบความแตกต�างค�าเฉล่ียความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบื้องต�นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา จึงเลือกใช�การประมาณค�าแบบ Greenhouse-Geisser  เพื่อลด Type I Error (Munro, 2005) 

และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบื้องต�น ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 8 คร้ัง คะแนนความสามารถการด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นมี

อย�างน�อย 1 คู�ท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรายละเอียดจะแสดงดัง

ตารางท่ี 4.6 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบรายคู�คะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา  

 

ครั้งที่ 
ครั้งที่ 1 
(M = 
3.50) 

ครั้งที่ 2 
(M = 
4.87) 

ครั้งที่ 3 
(M = 
6.13) 

ครั้งที่ 4 
(M = 
7.47) 

ครั้งที่ 5 
(M = 
8.43) 

ครั้งที่ 6 
(M = 
9.37) 

ครั้งที่ 7 
(M = 

10.40) 

ครั้งที่ 8 
(M = 

11.20) 

ครั้งที่ 1 
(M = 3.50) 

-        

ครั้งที่ 2 
(M = 4.87) 

1.367* -       

ครั้งที่ 3 
(M = 6.13) 

2.633* 1.267* -      

ครั้งที่ 4 
(M = 7.47) 

3.967* 2.600* 1.333* -     

ครั้งที่ 5 
(M = 8.43) 

4.933* 3.567* 2.300* .967* -    

ครั้งที่ 6 
(M = 9.37) 

5.867* 4.500* 3.233* 1.900* 933* -   

ครั้งที่ 7 
(M = 10.40) 

6.900* 5.533* 4.267* 2.933* 1.967* 1.033* -  

ครั้งที่ 8 
(M = 11.20) 

7.700* 6.333* 5.067* 3.733* 2.767 1.833* 800* - 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว�า ค�าเฉลี่ยคะแนนรายคู�ความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 28 คู� แตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 ทุกคู� ท้ังน้ีในแต�ละคู�มีค�าเฉลี่ยของคะแนนรายคู�ความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นด�านการฟ�งท่ีเพิ่มข้ึนทุกคู� 
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เพ่ือให�เห็นชัดเจนพัฒนาการของความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบื้องต�น ของ

กลุ�มเป�าหมายท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบ

เกมทางภาษา ผู�วิจัยจะน�าเสนอเป�นภาพ ดังน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 4.2 พัฒนาการความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของกลุ�มเป�าหมายระหว�าง

การทดลองโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

 

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค�าต่�าสุดและค�าสูงสุดของคะแนน

ความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ คะแนนเต็ม M S.D. 

คร้ังท่ี 1 12 3.33 1.322 

คร้ังท่ี 2 12 4.70 1.418 

คร้ังท่ี 3 12 5.97 1.217 

คร้ังท่ี 4 12 7.40 1.070 

คร้ังท่ี 5 12 8.33 1.184 

คร้ังท่ี 6 12 9.30 1.149 
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ค่าเฉลี�ยความสามารถด้านการฟัง
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ตารางท่ี 4.7 (ต�อ) 

 

ครั้งที่ คะแนนเต็ม M S.D. 

คร้ังท่ี 7 12 10.27 .868 

คร้ังท่ี 8 12 11.13 .819 

  

 จากตารางที่ 4.4 พบว�า คะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น 

ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ครั้งที่ 8  มี

คะแนนสู งที่สุ ด  (M = 11.13, S.D. = .819) รองลงมาคือ  ครั้ งที่  7 (M = 10.27, S.D. = .868)         

ครั้ งที่  6 (M = 9.30, S.D. = 1.149) ครั้ ง ที่  5 (M = 8.33, S.D. = 1.184) ครั้ งที่  4 (M = 7.40,        

S.D. = 1.070) คร้ังท่ี 3 (M = 5.97, S.D. = 1.217) คร้ังท่ี 2 (M = 4.70, S.D. = 1.418) ตามล�าดับ 

ส�วนคะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต�นระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�

แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ท่ีมีเฉล่ียน�อยที่สุด คือ  คร้ังท่ี 1 (M = 3.33,       

S.D. = 1.322)  

 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต�นของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค 

STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

Source 
แหล�งความ
แปรปรวน  

SS 
(ผลรวมความ

เบ่ียงเบนก�าลังสอง)  

MS 
(ค�าเฉล่ียของผลรวม

ก�าลังสอง)  
df F Sig. 

ภายในกลุ�ม 1569.863 476.363 3.296 397.564* .000 

ความคลาดเคลื่อน 114.513 1.198 95.570    

 

หมายเหตุ: ค�าสถิติ Mauchly’s W = . 040, X2 = 85.396, df = 27, Sig. = .000 ความแปรปรวนมี

ลักษณะไม�เป�น Compound Symmetry  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบความแตกต�างค�าเฉล่ียความสามารถด�านการพูดภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ด�วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้�า  โดย

ก�อนวิเคราะห์ได�ท�าการทดสอบข�อตกลงเบ้ืองต�นของสถิติ Repeated Measure One-Way ANOVA 

โดยใช�สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity พบว�า ไม�เป�น Compound Symmetry (p = .00) ซ่ึง

หมายถึง ค�าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแต�ละคู�ที่วัดซ้�า (Correlation) และ ความแปรปรวนของตัว

แปรตามในการวัดซ้�าแต�ละคร้ัง (Variance) ของ Treatment แต�ละกลุ�มต�างกัน  ซ่ึงถือว�าเป�นการ

ละเมิดข�อตกลงเบ้ืองต�นของการใช�สถิติ  Repeated Measure One-Way ANOVA ดังน้ันในการ

ทดสอบความแตกต�างค�าเฉลี่ยความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา จึงเลือกใช�การประมาณค�าแบบ Greenhouse-Geisser  เพื่อลด Type I Error (Munro, 2005) 

และจาก ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถตามการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต�น 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 8 ครั้ง คะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นมี

อย�างน�อย 1 คู�ท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรายละเอียดจะแสดงดัง

ตารางท่ี 4.9 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการเปรียบเทียบรายคู�คะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2  ของกลุ�มทดลองที่ได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ 
ครั้งที่ 1 
(M = 
3.33) 

ครั้งที่ 2 
(M = 
4.70) 

ครั้งที่ 3 
(M = 
5.97) 

ครั้งที่ 4 
(M = 
7.40) 

ครั้งที่ 5 
(M = 
8.33) 

ครั้งที่ 6 
(M = 
9.30) 

ครั้งที่ 7 
(M = 
10.27) 

ครั้งที่ 8 
(M = 

11.13) 

ครั้งที่ 1 
(M = 3.33) 

-        

ครั้งที่ 2 
(M = 4.70) 

1.367* -       

ครั้งที่ 3 
(M = 5.97) 

2.633* 1.267* -      

ครั้งที่ 4 
(M = 7.40) 

4.067* 2.700* 1.433* -     

ครั้งที่ 5 
(M = 8.33) 

5.000* 3.633* 2.367* .933* -    

ครั้งที่ 6 
(M = 9.30) 

5.967* 4.600* 3.333* 1.900* .967* -   

ครั้งที่ 7 
(M=10.27) 

6.933* 5.567* 4.300* 2.867* 1.933* .967* -  

ครั้งที่ 8 
(M=11.13) 

7.800* 6.433* 5.167* 3.733* 2.800* 1.833* 867* - 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบว�า ค�าเฉลี่ยคะแนนรายคู�ความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 28 คู� แตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 ทุกคู� ท้ังน้ีในแต�ละคู�มีค�าเฉลี่ยของคะแนนรายคู�ความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นด�านการพูดท่ีเพิ่มข้ึนทุกคู� 
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เพ่ือให�เห็นชัดเจนพัฒนาการของความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของ

กลุ�มเป�าหมายท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา ผู�วิจัยจะน�าเสนอเป�นภาพ ดังนี้  

 

 
 

ภาพที่ 4.3 พัฒนาการความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของกลุ�มเป�าหมายระหว�าง

การทดลองโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค�าต่�าสุดและค�าสูงสุดของคะแนนความสามารถ

ด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบื้องต�น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการ

ทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ คะแนนเต็ม M S.D. 

คร้ังท่ี 1 12 2.87 1.383 

คร้ังท่ี 2 12 4.43 1.406 

คร้ังท่ี 3 12 5.87 1.224 

คร้ังท่ี 4 12 7.20 1.126 

คร้ังท่ี 5 12 8.07 1.172 

คร้ังท่ี 6 12 9.13 1.196 

คร้ังท่ี 7 12 10.07 .944 

คร้ังท่ี 8 12 10.93 .907 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว�า คะแนนความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น 

ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ครั้งที่ 8  มี

คะแนนสูงท่ีสุด (M = 10.93, S.D. = .907) รองลงมาคือ ครั้งที่ 7 (M = 10.93, S.D. = .044) คร้ังท่ี 6 

(M = 9.13, S.D. = 1.196) ครั้งที่ 5 (M = 8.07, S.D. = 1.172) ครั้งที่ 4 (M = 7.20, S.D. = 1.126) 

ครั้ง ท่ี 3 (M = 5.87, S.D. = 1.224) ครั้ง ท่ี 2 (M = 4.43, S.D. = 1.406) ตามล�าดับ ส�วนคะแนน

ความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบื้องต�นระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ท่ีมีเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ คร้ังท่ี 1 (M = 2.87, S.D. = 1.383)  

 

 

 



131 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

Source 
แหล�งความ
แปรปรวน  

SS 
(ผลรวมความเบี่ยงเบน

ก�าลังสอง)  

MS 
(ค�าเฉลี่ยของ

ผลรวมก�าลังสอง)  
df F Sig. 

ภายในกลุ�ม 1642.129 507.911 3.233 407.910* .000 

ความคลาดเคลื่อน 116.746 1.245 93.760    

 

หมายเหตุ: ค�าสถิติ Mauchly’s W = . 034, X2= 89.679, df = 27, Sig. = .000 ความแปรปรวนมี

ลักษณะไม�เป�น Compound Symmetry  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว�า ผลการทดสอบความแตกต�างค�าเฉลี่ยความสามารถด�านการอ�าน

ภาษาเวียดนามเบื้องต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ด�วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้�า  

โดยก�อนวิเคราะห์ได�ท�าการทดสอบข�อตกลงเบ้ืองต�นของสถิติ  Repeated Measure One-Way 

ANOVA โดย ใช� ส ถิ ติ  Mauchly’s Test of Sphericity พบว� า  ไม� เ ป�น  Compound Symmetry       

(p = .00) ซ่ึงหมายถึง ค�าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแต�ละคู�ที่วัดซ้�า  (Correlation) และ ความ

แปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซ้�าแต�ละคร้ัง (Variance) ของ Treatment แต�ละกลุ�มต�างกัน ซ่ึง

ถือว�าเป�นการละเมิดข�อตกลงเบื้องต�นของการใช�สถิติ  Repeated Measure One-Way ANOVA 

ดังน้ันในการทดสอบความแตกต�างค�าเฉลี่ยความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบื้องต�นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา จึงเลือกใช�การประมาณค�าแบบ Greenhouse-Geisser เพื่อลด Type I Error 

(Munro, 2005) 

และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถตามการอ�านภาษาเวียดนามเบื้องต�น 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 8 ครั้ง คะแนนความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นมี

อย�างน�อย 1 คู�ท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรายละเอียดจะแสดงดัง

ตารางท่ี 4.12 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบรายคู�คะแนนความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2  ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ 
ครั้งที่ 1 
(M = 
2.87) 

ครั้งที่ 2 
(M = 
4.43) 

ครั้งที่ 3 
(M = 
5.87) 

ครั้งที่ 4 
(M = 
7.20) 

ครั้งที่ 5 
(M = 
8.07) 

ครั้งที่ 6 
(M = 
9.13) 

ครั้งที่ 7 
(M = 

10.07) 

ครั้งที่ 8 
(M = 

10.93) 

ครั้งที่ 1 
(M = 2.87) 

-        

ครั้งที่ 2 
(M = 4.43) 

1.567* -       

ครั้งที่3 
(M = 5.87) 

3.000* 1.433* -      

ครั้งที่ 4 
(M = 7.20) 

4.333* 2.767* 1.333* -     

ครั้งที่ 5 
(M = 8.07) 

5.200* 3.633* 2.200* .867* -    

ครั้งที่ 6 
(M = 9.13) 

6.267* 4.700* 3.267* 1.933* 1.067.* -   

ครั้งที่ 7 
(M = 10.07) 

7.200* 5.633* 4.200* 2.867* 2.000* .933* -  

ครั้งที่ 8 
(M = 10.93) 

8.067* 6.500* 5.067* 3.733* 2.867* 1.800* .867* - 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบว�า ค�าเฉล่ียคะแนนรายคู�ความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 28 คู� แตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 ทุกคู� ทั้งน้ีในแต�ละคู�มีค�าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการรายคู�ความสามารถในการส่ือสานภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�นด�านการอ�านท่ีเพ่ิมข้ึนทุกคู� 
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เพื่อให�เห็นชัดเจนพัฒนาการความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของ

กลุ�มเป�าหมายท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา ผู�วิจัยจะน�าเสนอเป�นภาพ ดังนี้  

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 พัฒนาการความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบื้องต�น ของกลุ�มเป�าหมายระหว�าง

การทดลองโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค�าต่�าสุดและค�าสูงสุดของคะแนนความสามารถ

ด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการ

ทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่ คะแนนเต็ม M S.D. 

คร้ังท่ี 1 12 2.57 1.251 

คร้ังท่ี 2 12 4.13 1.306 

คร้ังท่ี 3 12 5.57 1.194 

คร้ังท่ี 4 12 6.90 1.029 

คร้ังท่ี 5 12 7.87 1.137 

คร้ังท่ี 6 12 8.90 1.062 

คร้ังท่ี 7 12 9.87 1.074 

คร้ังท่ี 8 12 10.73 .980 

 

จากตารางที่ 4.13 พบว�า คะแนนความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต�น 

ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ครั้งที่ 8 มี

คะแนนสูงท่ีสุด (M = 10.73, S.D. = .980) รองลงมาคือ คร้ังท่ี 7 (M = 9.87, S.D. = 1.074) คร้ังท่ี 6 

(M = 8.90, S.D. = 1.062) ครั้งที่ 5 (M = 7.87, S.D. = 1.137) ครั้งที่ 4 (M = 6.90, S.D. = 1.029) 

ครั้ง ท่ี 3 (M = 5.57, S.D. = 1.194) ครั้ง ท่ี 2 (M = 4.13, S.D. = 1.306) ตามล�าดับ ส�วนคะแนน

ความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ท่ีมีเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ คร้ังท่ี 1 (M =2.57, S.D. = 1.251)  
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ตารางที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต�น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

 

Source 

แหล�งความ

แปรปรวน  

SS 

(ผลรวมความ

เบี่ยงเบนก�าลังสอง)  

MS 

(ค�าเฉล่ียของผลรวม

ก�าลังสอง)  

df F Sig. 

ภายในกลุ�ม 1692.533 502.019 3.371 454.617* .000 

ความคลาดเคลื่อน 107.967 1.104 97.772    

 

หมายเหตุ: ค�าสถิติ Mauchly’s W = . 034, X2 = 89.582, df = 27, Sig. = .000 ความแปรปรวนมี

ลักษณะไม�เป�น Compound Symmetry  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว�า ผลการทดสอบความแตกต�างค�าเฉล่ียความสามารถด�านการเขียน

ภาษาเวียดนามเบื้องต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ด�วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้�า  

โดยก�อนวิเคราะห์ได�ท�าการทดสอบข�อตกลงเบ้ืองต�นของสถิติ  Repeated Measure One-Way 

ANOVA โดยใช�สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity พบว�า ไม�เป�น Compound Symmetry (p = 

.00) ซ่ึงหมายถึง ค�าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแต�ละคู�ที่วัดซ้�า (Correlation) และ ความแปรปรวน

ของตัวแปรตามในการวัดซ้�าแต�ละคร้ัง (Variance) ของ Treatment แต�ละกลุ�มต�างกัน ซ่ึงถือว�าเป�น

การละเมิดข�อตกลงเบ้ืองต�นของการใช�สถิติ  Repeated Measure One-Way ANOVA ดังน้ันในการ

ทดสอบความแตกต�างค�าเฉลี่ยความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา จึงเลือกใช�การประมาณค�าแบบ Greenhouse-Geisser  เพื่อลด Type I Error (Munro, 2005) 

และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 8 คร้ัง คะแนนพัฒนาการความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นมีอย�างน�อย 1 คู�ท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรายละเอียดจะ

แสดงดังตารางที่ 4.15 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการเปรียบเทียบรายคู�คะแนนความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2  ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา  

 

ครั้งที่  
ครั้งที่ 1 
(M = 
2.57) 

ครั้งที่ 2 
(M = 
4.13) 

ครั้งที่ 3 
(M = 
5.57) 

ครั้งที่ 4 
(M = 
6.90) 

ครั้งที่ 5 
(M = 
7.87) 

ครั้งที่ 6 
(M = 
8.90) 

ครั้งที่ 7 
(M = 
9.87) 

ครั้งที่ 8 
(M = 

10.73) 

ครั้งที่ 1 
(M = 2.57) 

-        

ครั้งที่ 2 
(M = 4.13) 

1.567* -       

ครั้งที่ 3 
(M = 5.57) 

3.000* 1.433* -      

ครั้งที่ 4 
(M = 6.90) 

4.333* 2.767* 1.333* -     

ครั้งที่ 5 
(M = 7.87) 

5.300* 3.733* 2.300* .967* -    

ครั้งที่ 6 
(M = 8.90) 

6.333* 4.767* 3.333* 2.000* 1.033* -   

ครั้งที่ 7 
(M = 9.87) 

7.300* 5.733* 4.300* 2.967* 2.000* .967* -  

ครั้งที่ 8 
(M = 10.73) 

8.167* 6.600* 5.167* 3.833* 2.867* 1.833* .867* - 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบว�า ค�าเฉลี่ยคะแนนรายคู�ความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  ท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 28 คู� แตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 ทุกคู� ท้ังนี้ในแต�ละคู�มีค�าเฉลี่ยคะแนนรายคู�ความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบื้องต�น

ด�านการเขียนท่ีเพิ่มข้ึนทุกคู� 



137 
 

เพื่อให�เห็นชัดเจนพัฒนาการความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต�น ของ

กลุ�มเป�าหมายท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา ผู�วิจัยจะน�าเสนอเป�นภาพ ดังนี้  

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 พัฒนาการความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของกลุ�มเป�าหมายระหว�าง

การทดลองโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ท้ัง 4 ด�าน 

การฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนของกลุ�มเป�าหมายระหว�างการทดลองโดยการ

จัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
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จากภาพท่ี 4.6 พบว�า ความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 ในระหว�างการทดลองโดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา โดยใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ความสามรถ

ด�านการฟ�งมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความสามารถด�านการพูด ความสามารถด�านการอ�าน มีเฉล่ีย

น�อยที่สุด คือความสามารถด�านการเขียน อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข�อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนาม

เบื้องต�น ทั้ง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ป�ท่ี 2 หลังที่การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา กับเกณฑ์ร�อยละ 

50 ของคะแนนเต็ม 

 

ตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ท้ัง 4 ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน 

โดยรวม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา กับเกณฑ์ร�อยละ 50 
  

คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถท้ัง 

4 ทักษะ 

เกณฑ์ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
M S.D. df t Sig. 

20 33.3667 1.956 29 37.427* .000 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      

 

จากตารางท่ี 4.16 พบว�า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบื้องต�น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ท้ัง 4 ทักษะ ฟ�ง พูดอ�าน และเขียนโดยรวม หลังการจัดการเรียนรู�

แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 33.3667 คะแนน สูงกว�าเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการส่ือสานภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ท้ัง 4 ทักษะ ฟ�ง พูดอ�าน และเขียนโดยรวมหลังการจัดการ

เรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.17  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาป�ท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา กับเกณฑ์ร�อยละ 50 

 

คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถด�าน

การฟ�งภาษา

เวียดนาม 

เกณฑ์ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
M S.D df t Sig. 

5 8.63 0.765 29 26.018* .000 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบว�า คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับ      ช้ัน

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนน

เฉลี่ย  8.63 คะแนน สูงกว�าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย

ความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม    

อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 4.18  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการพูด ของนักเรียนระดับ                

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา กับเกณฑ์ร�อยละ 50 

 

คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถด�าน

การพูดภาษา

เวียดนาม 

เกณฑ์ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
M S.D. df t Sig. 

5 8.40 .675 29 27.603* .000 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.18 พบว�า คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการพูด ของนักเรียนระดับ       

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มี

คะแนนเฉล่ีย 8.4 คะแนน สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย

ความสามารถด�านการพูด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย�าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางท่ี 4.19  ผลการวิ เคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการอ�าน ของนักเรียนระดับ             

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา กับเกณฑ์ร�อยละ 50 

 

คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถด�าน

การอ�านภาษา

เวียดนาม 

เกณฑ์ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
M S.D. df t Sig. 

5 8.23 .858 29 20.632* .000 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.19 พบว�า คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการอ�าน ของนักเรียนระดับ     

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มี

คะแนนเฉล่ีย 8.23 คะแนน สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถด�านการอ�าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย�าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.20  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียความสามารถด�านการเขียน ของนักเรียนระดับ           

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา กับเกณฑ์ร�อยละ 50 

 

คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถด�าน

การเขียนภาษา

เวียดนาม 

เกณฑ์ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
M S.D. df t Sig. 

5 8.1 .845 29 20.097* .000 

 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

  

จากตารางที่ 4.20 พบว�า คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการเขียน ของนักเรียนระดับ    

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มี

คะแนนเฉล่ีย 8.1 คะแนน สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย

ความสามารถด�านการเขียน ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาป�ท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนน

เต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา เป�นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ

แผนการวิ จัยรูปแบบการวิจัยแบบ   Time Samples Design และ One Group Posttest only 

Design โดยกลุ�มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ท่ีก�าลังศึกษาอยู�ในภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2562 จ�านวน 1 

ห�องเรียน จ�านวนนักเรียนไม�น�อยกว�า 30 คน โดยมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) วัตถุประสงค�ในการวิ จัยครั้ง น้ี ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�น ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 และเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�น หลังได�รับการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 กับเกณฑ�มาตรฐานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเวียดนาม เกณฑ�ร�อยละ 50 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการด�าเนินการตามขั้นตอน และน�าผลการวิจัยมาวิเคราะห� ผู�วิจัยสามารถสรูป

ผลการวิจัยได� ดังนี้ 

 5.1.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�นท้ัง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง 

การพูด การอ�าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ระหว�างการจัดการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น  อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เม่ือพิจารณาเป�นรายด�าน พบว�า ความสามรถด�านการฟ�งมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ 

ความสามารถด�านการพูด ความสามารถด�านการอ�าน มีเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือความสามารถด�านการ

เขียน อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
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5.2.2 ความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ท้ัง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง 

การพูด การอ�าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือ

เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ�มาตรฐานร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 50 ของ

คะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป�นรายด�านพบว�า คะแนนด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนสูง

กว�าเกณฑ�ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป�นล�าดับความสามารถ

ด�านการฟ�งมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความสามารถด�านการพูด ความสามารถด�านการอ�าน มีเฉล่ีย

น�อยที่สุด คือความสามารถด�านการเขียน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยท่ีกล�าวข�างต�น แสดงให�เห็นว�าการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกมทางภาษา ที่ผู�วิจัยน�ามาใช�กับการเรียนการสอนการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�น ท้ัง 4 

ทักษะ ฟ�ง พูด อ�าน และเขียนน้ี มีประสิทธิภาพสามารถช�วยให�ผู�เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ังทักษะ 4 ด�านที่พัฒนาขึ้น  และผ�านเกณฑ�ร�อยละ 50 ท่ีก�าหนดไว� เป�น

เกณฑ�มาตรฐานของหลักสูตรภาษาเวียดนาม โดยจะได�อภิปรายผลตามประเด็นดังน้ี  

5.2.1 คะแนนพัฒนาการของความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 ท้ัง 4 ทักษะ ฟ�ง พูดอ�าน และเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ป�ท่ี 2 ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา จ�านวน 

8 ครั้ง คะแนนพัฒนาการความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต�นมีอย�างน�อย 1 คู�ที่มี

ความแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ�านวน 28 คู� แตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ .05 ทุกคู� ทั้งน้ีในแต�ละคู�มีค�าเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการรายคู�ความสามารถในการส่ือ

สานภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 ท้ัง 4 ทักษะ ฟ�ง พูดอ�าน และเขียนท่ี

เพิ่มข้ึนทุกคู� คะแนนความสามารถการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต�นท้ัง 4 ทักษะ ฟ�ง พูด อ�าน และ

เขียนโอยรวม ระหว�างการทดลองการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

คร้ังท่ี 8  มีคะแนนสูงที่สุด  รองลงมาคือ ครั้งที่ 7 คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 3  คร้ังท่ี 2 

ตามล�าดับ ส�วนคะแนนการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท้ัง 4 ทักษะ ระหว�างการทดลองการจัดการ

เรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ที่มีเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ คร้ังท่ี 1 แสดงให�เห็น

ว�าผู�เรียนท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�โดยการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษามีแนนโน�มพัฒนาดีขึ้น ทุกครั้ง ท้ังน้ีอาจจะเป�นเพราะว�า นักเรียนได�มีส�วนร�วมในการเรียนรู� 

ได�ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด�วยตัวเองทุกคน ท�าให�เกิดการรับรู� เข�าใจ จนเปล่ียนพฤติกรรมเป�นการเรียนรู�

ท่ีย่ังยืน ท�าให�เมื่อเวลาผ�านไป นักเรียนสามารถระลึกส่ิงที่เรียนรู�ได�ดีขึ้น ท�าให�คะแนนความสามารถใน

การสื่อสารมีการพัฒนาดรขึ้น การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD เป�นการจัดการเรียนรู�ที่
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เน�นผู�เรียนเป�นส�าคัญ เน�นทักษะการท�างานเป�นกลุ�ม การท�างานร�วมกัน นอกจากได�ฟ�งและพูดภาษา

เวียดนาม กับคุณครู เด็กยังได�ฟ�งและพูดภาษาเวียดนามกับเพื่อน โดยคุณครูจะเป�นคนท่ีช�วยดูแล

แก�ไขให�ถูกเม่ือเกิดความผิดพลาด นอกจากนั้นวิธีการสอนแบบใช�เกมทางภาษาจะท�าให�นักเรียนมี

ความกระตือรือร�นและให�ความร�วมมือในการท�ากิจกรรมการเรียน รู� การเล�นเกมทางภาษาท่ีเน�นทั้ง 4 

ทักษะฟ�ง พุด อ�าน และเขียนทุกครั้ง ถ�าอยากให�กลุ�มของตัวเองชนะ นักเรียนต�องมีการร�วมมือกัน ท�า

ให�เข�าใจกัน และทักษะการฟ�งและพูดเป�นส�วนส�าคัญที่ท�าให�นักเรียนสามารถเข�าใจกันได�เร็วท่ีสุด 

ท�าไมความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนามด�านการฟ�ง มีผลดี และสูงกว�าเกณฑ�มาตรฐานร�อย

ละ 50 นอกจากน้ัน การเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD เน�นให�ผู�เรียนทบทวนความรู�ด�วยกันโดยการ

ท�าแบบฝ�กหัดประจ�าบทเรียน ท�าให�นักเรียนสามารถอ�านและเขียนด�วยกัน ช�วยกันแก�ไขการอ�าน และ

การเขียนให�ถูกต�อง เ ม่ือเล�นเกม ถ�าอยากให�กลุ�มตัวเองชนะ นักเรียนในกลุ�มก็จะต�องช�วยกันอ�าน 

เขียนและแปลความหมายให�ถูกต�อง เพราะว�าผู�สอนจะท�าการสุ�มเพ่ือตรวจผลงานทั้ง การฟ�ง การพูด 

การอ�าน และการเขียนว�าถูกต�องหรือไม� ท้ังน้ีจะช�วยให�ผู�เรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารท้ัง 4 

ด�าน การฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน ท้ังน้ีอาจจะเพราะว�า การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู� โดย

ให�นักเรียนพึ่งพากันอย�างสม่�าเสมอ จะท�าให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�นในการเรียน ท�าให�ผลการเรียน

สูงข้ึน สอดคล�องกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1990)  ท่ีว�าการสอนแบบร�วมมือกันท�าให�ผู�เรียน

พัฒนาความภูมิใจในตนเอง การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือกันเทคนิค STAD มีการทดสอบเพ่ือตรวจ

ความก�าวหน�าของผู�เรียนในการทดสอบแต�ละครั้ง นักเรียนแต�ละคนจะได�คะแนนพัฒนา จากน้ันก็จะ

น�าคะแนนของแต�ละคนในกลุ�มมารวมกันแล�วคิดเป�นคะแนนเฉล่ียของกลุ�ม ถ�ากลุ�มใดได�คะแนน

พัฒนาถึงเกณฑ�ท่ีก�าหนดก็จะได�รับรางวัลซึ่งเป�นเครื่องหมายแห�งความส�าเร็จของกลุ�ม   กังหันสมาชิก

ภายในกลุ�มจะต�องเรียนรู�และช�วยเหลือกัน  สมาชิกในกลุ�มได�คะแนนน�อยก็จะท�าให�คะแนนของกลุ�ม

น�อยลงไปด�วย ซึ่งสมาชิกในกลุ�มจะต�องช�วยกัน การท่ีผู�เรียนมีโอกาสท�างานร�วมกันจะท�าให�เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความคิดและการที่เด็กเก�งได�ช�วยเหลือเพื่อนที่เรียนช�า ท�าให�เด็กเก�งมีความเข�าใจใน

เนื้อหาบทเรียนได�ลึกซึ้งกว�าเดิม ซ่ึงมีความสอดคล�องกับงานวิจัยของ ดวงกมล บุญใชย (2561) ผลการ

จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เสริมสรางทักษะการส่ือสาร และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน เร่ือง สัทอักษร 

ภาษาจีนเบ้ืองตน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการ

สอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีทักษะการสื่อสารสูงขึ้น 

 5.2.2 ความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น ท้ัง 4 ด�าน ได�แก� ด�านการฟ�ง 

การพูด การอ�าน และการเขียนโดยรวม หลังการจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย 33.3667 คะแนน สูงกว�าเกณฑ�ร�อยละ 

50 ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป�นรายด�านพบว�า คะแนน
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ด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนสูงกว�าเกณฑ�ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป�นล�าดับความสามารถด�านการฟ�งมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความสามารถ

ด�านการพูด ความสามารถด�านการอ�าน มีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือความสามารถด�านการเขียน ท้ังน้ี

อาจจะเป�นเพราะว�า การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD เป�นการจัดการเรียนรู�ท่ีแบบร�วมมือ

กันเป�นกลุ�มเล็ก ๆ ในแต�ละกลุ�มจะมีคนเก�ง คนปานกลาง แล�วคนอ�อน ถ�ากลุ�มอยากประสบ

ความส�าเร็จได� ต�องมีการช�วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู�  การจัดการเรียนรู�แบบน้ีท�าให�

ผู�เรียนไม�เห็นแก�ตัว ยีนดีท่ีจะช�วยเหลือเพื่อนในกลุ�ม เด็กอ�อนจะได�เพื่อนอธิบายให�จนถึงเข�าใจเน้ือหา

บทเรียน เด็กเก�ง และปานกลางเม่ืออธิบายให�เพื่อนก็จะได�เข�าใจในเน้ือหาบทเรียนได�ลึกซึ้งกว�าเดิม 

ท�าให�ความสามารถในการส่ือสารภาษาเวียดนามของทุกคนในกลุ�มได�ดีขึ้น  ซ่ึงมีความสอดคล�องกับ

งานวิจัยของ ดวงกมล บุญใชย (2561) ผลการจัดการเรียนรู�โดยใช� รูปแบบการเรียนรู�แบบรวมมือ

เทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร�างทักษะการสื่อสาร และการมีส�วนร�วม

ในการจัดการเรียนรู�  รายวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษร  ภาษาจีนเบื้องต�น ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังได�รับการสอนโดยการเรียนรู�แบบรวมมือ เทคนิค 

STAD มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงกว�าเกณฑร�อยละ 80 อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 

หลังการใช�กิจรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย  8.57 

คะแนน คิดเป�นร�อยละ 85.70 สูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนน

เฉลี่ยความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 หลังการใช�กิกจรรมการ

เรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�น ระหว�างการทดลองใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา ครั้งท่ี 8  มีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ คร้ังท่ี 7 คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 2 

ตามล�าดับ ส�วนคะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นระหว�างการทดลองใช�

กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ที่มีเฉลี่ยน�อยที่สุด คือคร้ังท่ี 1 

เนื่องจากหลังท่ีได�รับการจัดการเรียนรู� แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ผู�เรียนมี

ความสามารถผ�านเกณฑ� และมีความพัฒนาดี ท้ังน้ีอาจจะเป�นเพราะว�า วิธีการสอนโดยใช�กิจกรรม

การเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD เป�นการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป�นส�าคัญ เน�นทักษะการ

ท�างานเป�นกลุ�ม การท�างานร�วมกัน นอกจากได�ฟ�งภาษาเวียดนาม จากคุณครู เด็กยังได�ฟ�งภาษา

เวียดนามจากเพ่ือน โดยคุณครูจะเป�นคนที่ช�วยดูแลแก�ไขให�ถูกเม่ือเกิดความผิดพลาด นอกจากน้ัน

วิธีการสอนแบบใช�เกมทางภาษาจะท�าให�นักเรียนมีความกระตือรือร�นและให�ความร�วมมือในการท�า

กิจกรรมการเรียนการสอน การเล�นเกมทางภาษา ทุกคาบเรียน ถ�าอยากให�กลุ�มของตัวเองชนะ 
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นักเรียนต�องมีการร�วมมือกัน ท�าให�เข�าใจกัน และทักษะการฟ�งเป�นส�วนส�าคัญที่ท�าให�นักเรียนสามารถ

เข�าใจกันได�เร็วท่ีสุด ท�าไมความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามด�านการฟ�ง มีผลดีข้ึน ซ่ึงมีความ

สอดคล�องกับงานวิจัยของ สุดาพร ป�ญญาพฤกษ�   (2558) การพัฒนาทักษะการฟ�ง และการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเ รียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 3 โดยการใช�เกม พบว�า คะแนนเฉลี่ยทักษะการฟ�ง

ภาษาอังกฤษ เร่ือง All Year Round โดยการใช�เกม ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาป�ที่ 3 โรงเรียน

บ�านใหม�สันติ อ�าเภอแม�ฟ�าหลวง จังหวัดเชียงราย ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 คะแนนเฉล่ียก�อนเรียน 10.80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.65 เท�ากับร�อยละ 82.2 สูงกว�าเกณฑ�

ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด�านการพูด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 

หลังการใช�กิกจรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉล่ีย  8.4 

คะแนน คิดเป�นร�อยละ 84 สูงกว�าเกณฑ�ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 2 หลังการใช�กิกจรรมการเรียนรู�

แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของ

คะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�น ระหว�างการทดลองใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

คร้ังท่ี 8  มีคะแนนสูงที่สุด คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ตามล�าดับ ส�วนคะแนน

ความสามารถด�านการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต�นระหว�างการทดลองใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ที่มีเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ ครั้งที่ 1 เน่ืองจากหลังท่ีได�รับ

การจัดการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ผู�เรียนมีความสามารถผ�านเกณฑ� 

และมีความพัฒนาดีข้ึน ท้ังน้ีอาจจะเป�นเพราะว�า ผู�เรียนต�องเรียนรู�เป�นกลุ�มต�องต�องช�วยเหลือกัน    

เพื่อทุกคนในกลุ�มเข�าใจเน้ือหาบทเรียน ดังน้ันผู�เรียนต�องมีทักษะการถ�ายทอดความรู�โดยการพูด         

เพื่ออธิบายให�กลุ�มเกิดความเข�าใจที่ถูกต�องและตรงกัน โดยเฉพาะการใช�เกมทางภาษาเป�นการ

เสริมแรงทางบวกโดยการให�รางวัลและค�าชมเชยทุกคาบเรียน เกมช�วยให�นักเรียนมีความกระตือรือร�น

และความพยายามในการพูดและการใช�ภาษาในการสื่อสารภาษาเวียดนาม  โดยการเล�นเกมจะมีการ

ตรวจผลงานของเด็กท�าไมทราบผลได�ขั้นที่เพื่อจะได�ปรับและแก�ไขข�อบกพร�องท่ีเกิดขึ้น ให�นักเรียน

เห็นผลงานตลอดจนความก�าวหน�าของตนเองและกลุ�มชัดเจนย่ิงข้ึน ซ่ึงมีความสอดคล�องกับงานวิจัย

ของ สุมัณฑณา ธีรภัคสิริ (2559) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย กิจกรรมการเรียนรู�แบบ

ร�วมมือเทคนิคจิ๊กซอว�กับเกณฑ�ทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 จากการทดสอบแบบ

ประเมินทักษะการพูดและกิจกรรมในการทดสอบการพูดหลังเรียนได�คะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 23.15     

จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป�นร�อยละ 77.16 สูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



147 
 

 5.2.5 คะแนนเฉล่ียความสามารถด�านการอ�าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 

หลังการใช�กิกจรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉล่ีย  8.23 

คะแนน คิดเป�นร�อยละ 82.30 สูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนน

เฉลี่ยความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 หลังการใช�กิกจรรมการ

เรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คะแนนความสามารถด�านการอ�านภาษา

เวียดนามเบ้ืองต�น ระหว�างการทดลองใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม

ทางภาษา ครั้งท่ี 8  มีคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ครั้งที่ 7 คร้ังที่ 6 คร้ังที่ 5 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 

2 ตามล�าดับ ส�วนคะแนนความสามารถด�านการอ�านภาษาเวียดนามเบื้องต�นระหว�างการทดลองใช�

กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ท่ีมีเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ คร้ังที่ 1 

เนื่องจากหลังท่ีได�รับการจัดการเรียนรู� แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ผู�เรียนมี

ความสามารถผ�านเกณฑ� และมีความพัฒนาดีขึ้น ท้ังน้ีอาจจะเพราะว�า การออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู�ผู�ศึกษาค�นคว�าได�ใช�แบบฝ�กหัดในการท�ากิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อช�วยให�นักเรียนอ�าน

เน้ือหาท�าความเข�าใจเนื้อหาและจ�าค�าศัพท�ต�าง ๆ ได�ง�ายข้ึน เน้ือหาที่น�ามาสอนอ�านเป�นเน้ือหาท่ี

เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับวัยและระดับของนักเรียน มีความหลากหลายน�าสนใจ 

ในระหว�างการทบทวนความรู�ของกลุ�ม นักเรียนจะช�วยกันอ�านและท�าความเข�าใจให�ตรงกัน อีกทั้งการ

แก�ไขเกมทางภาษาต�าง ๆ ท่ีผู�วิจัยสร�างมาทั้งหมด 6 เกม อย�างเช�น เกมต�อประโยชน� นักเรียนต�อง

อ�านได� รู�ความหมายของค�า จับใจความส�าคัญ ถึงจะได�ต�อประโยชน�เป�นบทสนทนาหรือว�าเรื่องราวให�

ถูกต�องได� ซ่ึงมีความสอดคล�องกับงานวิจัยของ บุญจิราภรณ�  จีนโน (2558) ผลการใช�แบบฝ�กทักษะ

การอ� านภาษาอังกฤษท่ีเ รียนโดยการเ รียนรู� แบบร�วมมือเทคนิค STAD ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป��ที่ 5 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค�าเฉล่ียของคะแนนเท�ากับ 26.25 จากคะแนนเต็ม 30 

คะแนน  คิดเป�นร�อยละ 87.50 แสดงว�า นักศึกษาที่ได�รับการเรียนโดยเทคนิค มีผลการเรียนสูงกว�าสูง

กว�าเกณฑ�มาตรฐานร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5.2.6 คะแนนเฉล่ียความสามารถด�านการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2 

หลังการใช�กิกจรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉล่ีย  8.1 

คะแนน คิดเป�นร�อยละ 81 สูงกว�าเกณฑ�ท่ีก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉล่ีย

ความสามารถด�านการฟ�ง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 2 หลังการใช�กิกจรรมการเรียนรู�

แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� คือ ร�อยละ 50 ของ

คะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คะแนนความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนาม

เบ้ืองต�น ระหว�างการทดลองใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 

ครั้ง ท่ี 8  มีคะแนนสูง ท่ีสุด รองลงมาคือ คร้ังที่ 7 ครั้ง ท่ี 6 ครั้ง ท่ี 5 ครั้ง ท่ี 4 ครั้ง ท่ี 3 ครั้ง ท่ี 2 
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ตามล�าดับ ส�วนคะแนนความสามารถด�านการเขียนภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นระหว�างการทดลองใช�

กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ท่ีมีเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ คร้ังที่ 1 

เนื่องจากหลังท่ีได�รับการจัดการเรียนรู� แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ผู�เรียนมี

ความสามารถผ�านเกณฑ� และมีความพัฒนาดีขึ้น ท้ังน้ีอาจจะเพราะว�า การออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู�ผู�ศึกษาค�นคว�าได�ใช�แบบฝ�กหัดในการท�ากิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อช�วยให�นักเรียน เขียน

เนื้อหาท�าความเข�าใจเนื้อหาและจ�าค�าศัพท�ต�าง ๆ ได�ง�ายขึ้น เนื้อหาที่น�ามาสอนเขียนเป�นเน้ือหาท่ี

เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับวัยและระดับของนักเรียน มีความหลากหลายน�าสนใจ 

ในระหว�างการทบทวนความรู�ของกลุ�ม นักเรียนจะช�วยกันเขียนเพื่อจ�าค�าศัพท�ได�อย�างถูกต�อง อีกท้ัง

การแก�ไขเกมทางภาษาต�าง ๆ ที่ผู�วิจัยสร�างมาทั้ง 6 เกม อย�างเช�น เกมต�อประโยชน� เกมกระซิบ เกม 

Hot Seat นักเรียนต�องเขียนใดค�าศัพท�หรือประโยชน�ที่ถูกต�องถึงจะประสบความส�าเร็จ ซ่ึงมีความ

สอดคล�องกับงานวิจัยของ จิรนันท� กุญชะโมรินทร� (2558) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู�ทักษะ

การอ�านออกเสียงและเขียนค�าศัพท�ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบเกม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป� ท่ี 6 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค�าเฉลี่ยของคะแนน

เท�ากับ  33จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  คิดเป�นร�อยละ 82.50 แสดงว�า นักศึกษาที่ได�รับการเรียนโดย

เทคนิค มีผลการเรียนสูงกว�าสูงกว�าเกณฑ�มาตรฐานร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย�างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

5.3 ข�อเสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช� และข�อเสนอแนะในการ

วิจัยครั้งต�อไป ดังน้ี  

5.3.1 ข�อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช�  

5.3.1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง

ภาษา ครูควรค�า นึงถึงความแตกต�าง ระหว�างบุคคลของผู� เรียน โดยการคละกลุ�มผู� เรียนที่ มี

ความสามารถแตกต�างกันเพ่ือให�ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

5.3.1.2 ควรใช�กิจกรรมเกมเพื่อส�งเสริมให�นักเรียนร�วมมือการท�างาน และพัฒนา      

ของผู�เรียนในด�านต�าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

5.3.1.3 เน้ือหาเกมทางภาษาส�าหรับการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบ

เกมทางภาษา ท่ีน�ามาใช�ควรค�านึงถึงความสนใจและความพร�อมของผู�เรียน  

5.3.1.4 ครูควรเป�ดโอกาสให�ผู� เรียนมีส�วนร�วมในการประเมินผลงานของตนเองและ

เพื่อนร�วมชั้นเรียน 
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5.3.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 

5.3.2.1 ควรมีการวิจัยการใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค STAD ประกอบ

เกมในรายวิชาอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ 

5.3.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช�กิจกรรมการเรียนรู�แบบร�วมมือเทคนิค 

STAD ประกอบเกมกับการใช�กิจกรรมการเรียนรู�ในรูปแบบอื่น ๆ  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
  

 
คนที่ 

ซื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง – สถาบัน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูดรและการสอน 
1 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ ์ 

โอทกานนท์    
อาจารย์ป ระจ าสาขาหลักสู ตรและการสอน           
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

2 อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ อาจารย์ป ระจ าสาขาหลักสู ตรและการสอน         
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนาม 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.Nguyen 

Tuong Lai 
Lecturer at Department of Southeast Asian 
Studies, Faculty of Oriental Studies, 
University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National University, 
Hanoi 

4 ดร.Nguyen Thi Thuy Chau   Lecturer at Department of Southeast Asian 
Studies, Faculty of Oriental Studies, 
University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National University, 
Hanoi 

5 อาจารย์ Tran Thi Bich Thao ผู้ช านาญการ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ตรางแสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง IOC ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวยีดนามเบื้องต้น โดยใชก้ิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (Posttest)  
 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง  
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
17 +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
20 +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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 ตรางแสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง IOC ของแบบสังเกตความสามารถใน
การสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการพูด และการอ่าน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ความสามารถ
ด้านการพูด 

1. ความ
คล่องแคล่ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. ความ
ถูกต้องของ
ภาษาท่ีใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. ด้านสื่อ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ความสามารถ
ด้านการอ่าน 

4. การรู้
ความหมาย
ค าศัพท์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. ด้านความ
เข้าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การอ่านจับ
ใจความส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

 

 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อม่ันโดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
สื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ด้านการฟัง และการอ่าน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
(Posttest) 
 
ข้อที่ ตัวเลือกที่ถูกต้อง ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 C 0.79 0.53 
2 D 0.62 0.46 
3 A 0.57 0.70 
4 C 0.61 0.49 
5 D 0.70 0.73 
6 D 0.60 0.56 
7 A 0.73 0.49 
8 B 0.46 0.78 
9 B 0.80 0.68 
10 A 0.59 0.54 
16 D 0.48 0.68 
17 C 0.69 0.77 
18 B 0.77 0.49 
19 C 0.65 0.53 
20 A 0.66 0.70 
21 A 0.75 0.57 
22 C 0.57 0.60 
23 C 0.71 0.48 
24 B 0.69 0.70 
25 D 0.56 0.65 

 
มีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20) ของแบบทดสอบ เท่ากับ  0.86 
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 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อม่ันโดย ใช้สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
สื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ด้านการเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (Posttest) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
26 0.56 0.67 
27 0.67 0.78 
28 0.77 0.65 
29 0.53 0.76 
30 0.49 0.60 
31 0.56 0.67 
32 0.68 0.57 
33 0.75 0.67 
34 0.48 0.71 
35 0.59 0.60 

 
มีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20) ของแบบทดสอบ เท่ากับ  0.81 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ด้านการพูด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  (Posttest) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
11 0.45 0.56 
12 0.67 0.70 
13 0.55 0.69 
14 0.49 0.76 
15 0.56 0.60 

 
มีค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบทดสอบ เท่ากับ  0.87 
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 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการพูด และการอ่าน 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.75 0.65 
2 0.61 0.57 
3 0.50 0.66 
4 0.45 0.72 
5 0.58 0.67 
6 0.71 0.51 

 
มีค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบทดสอบ เท่ากับ  0.80 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
และ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

 

ประเด็น 
ค่าดัชนี IOC 

M S.D. 
เกณฑ์การ
ประเมิน คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้         
1. ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้
ทั้ง 4 ทักษะการสื่อสาร 

4 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

2. เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผู้เรียน 

5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

3. มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

2. ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้         
5. สอดคล้องกับดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

6. เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผู้เรียน 

5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

7. เหมาะสมกับเวลาเรียน 5 5 4 4 5 4.6 0.55 มากที่สุด 
8. ความน่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

9. ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ 5 5 4 5 5 4.6 0.55 มากที่สุด 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

        

10. สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ 

4 5 5 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

11. เหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของผู้เรียน 

5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 
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ประเด็น 
ค่าดัชนี IOC 

M S.D. 
เกณฑ์การ
ประเมิน คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

12. เหมาะสมกับเวลา 4 4 5 5 5 4.6 0.55 มากที่สุด 
13. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน STAD 

5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

14. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

5 5 5 4 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

15. กิจกรรมและวิธีการสอน
สามารถน าไปใช้ได้ 

5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

16. กิจกรรมและวิธีการสอนที่
จัดสามารถเสริมสร้างความรู้
ความสามารถที่ต้องการพัฒนา 

5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 

ด้านสื่อการเรียนการสอน         
17. สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4 5 5 5 4 4.6 0.45 มากที่สุด 

18. เหมาะสมกับวัยและวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน 

5 5 5 4 4 4.6 0.45 มากที่สุด 

19. กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน 

4 5 5 5 3 4.4 0.55 มาก 

20. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ง่ายขึ้น 

5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 

21. ความชัดเจนในการอธิบาย
หรือการใช้ภาษา 

5 5 4 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

22. ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 

ด้านสื่อการเรียนการสอน         
23. วิธีการวัดและการ
ประเมินผลสามารถวัดได้ตรง
จุดมุ่งหมาย 

5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 
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ประเด็น 
ค่าดัชนี IOC 

M S.D. 
เกณฑ์การ
ประเมิน คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

24. วิธีวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสม 

5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 

25. การวัดและประเมินผล
ระหวางเรียนมีความเหมาะสม 

5 5 5 4 4 4.6 0.55 มากที่สุด 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เรื่อง การสอบถามข้อมูลส่วนตัว     เวลา 3 คาบ 

ใช้สอนวันที่...................       เวลา 1 คาบ 

1. สาระส าคัญ 

− การถามคุณเป็นคนประเทศไหน 
− ชื่อประเทศต่าง ๆ และชื่อภาษาของประเทศนั้น 
− การถามอายุ 
− การนับตั้งแต่ 0 - 100 
− การถามประกอบอาชีพ 
− ชื่ออาชีพต่าง ๆ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

− ผู้เรียนสามารถกล่าวค าศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศต่าง ๆ และชื่อภาษาของประเทศนั้น ค าศัพท์
เกี่ยวกับประกอบอาชีพ และวิธีการนับตั้งแต่ 0 - 100 

−  รูปแบบประโยคเก่ียวกับการถามและตอบคุณเป็นคนประเทศไหน คุณอายุเท่าไหร่ และคุณ
ท างานอะไร 

− อ่านสนทนา เขียนสะกดค าเก่ียวกับการถามและตอบคุณเป็นคนประเทศไหน คุณอายุเท่าไหร่ 
และคุณท างานอะไร 

− สามารถสนทนาโต้ตอบเรื่องการถามและตอบคุณเป็นคนประเทศไหน คุณอายุเท่าไหร่ และ
คุณท างานอะไร 

− เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน 
3. เนื้อหา 

− บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการถามและตอบคุณเป็นคนประเทศไหน คุณอายุเท่าไหร่ และคุณ
ท างานอะไร 

− ค าศัพท์เก่ียวกับการถามและตอบคุณเป็นคนประเทศไหน คุณอายุเท่าไหร่ และคุณท างาน
อะไร 
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− ไวยากรณ์ 

Nước Thái Lan/ Người Thái Lan/ Tiếng Thái Lan 

Bạn là người Thái Lan phải không? 
ค าสรรพนาม + làm nghề + gì? 

ค าสรรพนาม + làm nghề/là + ชื่ออาชีพ 

ค าสรรพนาม + mấy/bao nhiêu + tuổi? 

ค าสรรพนาม + (số) + tuổi 

 แบบฝึกหัดประจ าชุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  

เวลาการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน 

ครั้งที่ 1 
คุณเป็น
คน
ประเทศ
ไหน 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน  

− ครูผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัดองค์การที่เป็นการบ้านคราบที่แล้วให้
ผู้เรียน 

− ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนี้ ให้นักเรียนทราบ 
ประโยชน์และความส าคัญของการถามถึงเรื่องคุณเป็นคน
ประเทศไหน 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1. ขั้นการน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน (STAD 1) 
− ครูอ่านเป็นตัวแบบบทสนทนาที่ 1, 2 และให้นักเรียนอ่านออก

เสียงพร้อมกันตามทั้งชั้น 3 ครั้ง ครูสังเกตการออกเสียงของ
นักเรียน 

− ครูให้นักเรียนฝึกโต้ตอบตามบทสนทนา โดยจับคู่กัน ขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียน และสังเกตการ
ออกเสียงของนักเรียน 
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เวลาการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน 

 − ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของค าศัพท์ใหม่ ฝึกเขียน
ค าศัพท์ไหม่ ในเวลา 5 นาที  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครู
ควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียนตรวจการเขียนค าศัพท์ใหม่ของ
นักเรียนถูกหรือยังถ้ายังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง และสุ่ม
นักเรียนบางคนอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนมา 

− ให้นักเรียนศึกษาไวยากรณ์ และฝึกหัดสร้างและเขียนประโยค
ตามไวยากรณ์นั้น ครูสุ่มนักเรียนบางคนอ่านออกเสียงประโยค
ที่ตัวเองสร้างขึ้นหน้าชั้นเรียน ครูสังเกตการอ่านและการออก
เสียงถูกหรือไม่ แก้ไขให้ทั่นที ให้โอกาสผู้เรียนได้ถามข้อสงสัย  

2.2. ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย (STAD 2) 

− ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 -6 
คน ให้เวลา 10 นาที ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาบทสนทนา และ
ค าศัพท์ใหม่เป็นกลุ่มอีกครั้ง 

− หมด 10 นาที ครูบอกชื่อเกมให้นักเรียนรู้ว่า วันนี้เราจะเล่น “นี่
คือประเทศอะไร”  

− ครูอธิบายการเล่นเกม รวมทั้งกฎ กติกา การตักสินใจ สาธิให้ดู
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น 

− ครูแจกกระดาษสีขาวให้ทุกคนในกลุ่ม ให้คนละเลือกชื่ออประ
เทศตัว 1 ที่ตัวเองชอบ เขียนบนกระดาษสีขาว โดยไม่ให้เพ่ือน
เห็น  

− เริ่มจากคนแรกจะถามเพ่ือนในกลุ่มว่า “นี่คือประเทศอะไร” 
สมาชิดที่เหลือจะเดาซื่อประเทศนั้น  เจ้าของค าศัพท์ได้ตอบแค่
ว่า “ใช่” หรือ “ไม่”  

− สมาชิดที่เหลือจะเขียนชื่อประเทศที่ตัวเองเดาได้บนกระดาษสี
เขาและยกให้เจ้าของค าถามดู พร้อมออกเสียงด้วย และถามว่า 
“ใช่ไหม” และสามารถถามเจ้าของว่า เริ่มตนโดยอักษรตัวนี้ใช่
ไหม เจ้าของค าศัพท์หรือประโยคตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่”  

 

ใช้สื่อการ
สอนบทที ่
10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมนี่คือ
ประเทศ
อะไร 
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เวลาการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน 

 − คนใดเขียน พร้อมอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและเร็วที่สุดได้ 1 
คะแนน 

− เริ่มแข่งขันรอบต่อไป โดยการเปลี่ยนคนตั้งค าถามจนถึงทุกคน
ในกลุ่มได้ถามค าท่ีตัวเองเลือกว่าเป็นประเทศอะไร ถ้าคนใด
เลือกชื่อประเทศเหมือนกับเพ่ือนที่แล้ว ต้องเปลี่ยนใหม่ 

ครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนน คนใดในกลุ่มได้คะแนนมากที่สุดจะ
เป็นคนชนะในกลุ่ม 

 

3 สรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 1  
- ครูและนักเรียนร่วมกันทวบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบนี้  
− ครูให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องการถามคุณเป็นคน

ประเทศไหน 
− ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดประจ าชุด 

ครั้งที่ 2 
คุณ
ท างาน
อะไร 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน  

- ครูผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัดองค์การที่เป็นการบ้านคราบที่แล้วให้
ผู้เรียน 

- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนี้ ให้นักเรียนทราบ 
ประโยชน์และความส าคัญของการถามถึงเรื่องคุณท างานอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1. ขั้นการน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน (STAD 1) 
− ครูอ่านเป็นตัวแบบบทสนทนาที่ 1, 2  และให้นักเรียนอ่านออก

เสียงพร้อมกันตามทั้งชั้น 3 ครั้ง ครูสังเกตการออกเสียงของ
นักเรียน 

− ครูให้นักเรียนจงบอกความแตกต่างระหว่างบทสนทนา 2 บท 
และอธิบายด้วยยกตัวอย่างในสภาพจริงให้ชัดเจน 

− ครูให้นักเรียนฝึกโต้ตอบตามบทสนทนา โดยจับคู่กัน ขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียน และสังเกตการ
ออกเสียงของนักเรียน 
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เวลาการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน 

 − ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของค าศัพท์ใหม่ ฝึกเขียน
ค าศัพท์ไหม่ ในเวลา 5 นาที  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครู
ควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียนตรวจการเขียนค าศัพท์ใหม่ของ
นักเรียนถูกหรือยังถ้ายังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง และสุ่ม
นักเรียนบางคนอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนมา 

− ให้นักเรียนศึกษาไวยากรณ์ และฝึกหัดสร้างและเขียนประโยค
ตามไวยากรณ์นั้น พร้อมฝึกออกเสียง ครูสุ่มนักเรียนบางคน
อ่านออกเสียงประโยคที่ตัวเองสร้างข้ึนหน้าชั้นเรียน ครูสังเกต
การอ่านและการออกเสียงถูกหรือไม่ แก้ไขให้ทั่นที ให้โอกาส
ผู้เรียนได้ถามข้อสงสัย 

2.2. ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย (STAD 2) 

− ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 -6 
คน ให้เวลา 10 นาที ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาบทสนทนา และ
ค าศัพท์ใหม่เป็นกลุ่มอีกครั้ง 

− หมด 10 นาที ครูบอกชื่อเกมให้นักเรียนรู้ว่า วันนี้เราจะเล่น 
“บิงโก”  

− ครูอธิบายการเล่นเกม รวมทั้งกฏ กติกา การตักสินใจ สาธิให้ดู
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น  

− ครแูจกตารางส าหรับการเล่นเกมบิงโกให้นักเรียนกลุ่มละ 1 
แผ่น ๆ ละมีทั้งหมด 16ช่อง (4*4)  

− นักเรียนช่วยกันเขียนชื่ออาชีพที่เรียนมาแล้วลงในตารางบิงโก 
ในเวลาจ ากัด 10 นาที คนละอย่างหน้อยต้องเขียนได้ 2 อาชีพ 

− ก่อนที่จะเขียน นักเรียนจะออกเสียงของอาชีพนี้ให้เพ่ือนในกลุ่ม
ฟัง และเขียนลงช่องว่างที่ตนเองเลือก ถ้ามีการเขียนสะกด
ค าผิด สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง  

− หมดเวลาจ ากัด 10 นาที ครูให้นักเรียนยุดเขียนอาชีพใหม่ ครู
เรียกชื่ออาชีพตามตารางของครูเอง พอนักเรียนในกลุ่มได้ยิน 
 

ใช้สื่อการ
สอนบทที่ 
11 
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เวลาการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน 

 อาชีพใดที่ตรงกับอาชีพในตารางของกลุ่มตน ก็ให้ขีด X ทับ
อาชีพนั้น กลุ่มใดสามารถขีด X ทับอาชีพได้เรียงกันตลอดแถว 
ไม่ว่าจะเป็นแถวบนลงกลาง จากซ้ายไปขวา หรือแยงมุม กลุ่มนี้
จะร้อง “บิงโก” 
ครูตรวจสอบว่า เป็นอาชีพที่ครูเรียกหรือไม่ และเขียนสะกด
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง ถ้าถูกต้องกลุ่มนั้นจะต้องอ่านออก
เสียงของอาชีพเหล่านั้น โดยครูจะเป็นคนสุ่มคนไหนที่จะอ่าน
ออกเสียงอาชีพไหน ถ้าถูกต้องกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มชนะ 

เกมบิงโก 

2.3 สรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 2 
- ครูและนักเรียนร่วมกันทวบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบนี้  
− ครูให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องคุณท างานอะไร 
− ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดประจ าชุด 

ครั้งที่ 3 
คุณอายุ
เท่าไหร่ 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน  

- ครูผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัดองค์การที่เป็นการบ้านคราบที่แล้วให้
ผู้เรียน 

- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนี้ ให้นักเรียนทราบ 
ประโยชน์และความส าคัญของการถามถึงเรื่องคุณอายุเท่าไหร่ 

- ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของค าศัพท์ใหม่ ฝึกเขียน
ค าศัพท์ไหม่ ในเวลา 5 นาที  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครู
ควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียนตรวจการเขียนค าศัพท์ใหม่ของ
นักเรียนถูกหรือยังถ้ายังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง และสุ่ม
นักเรียนบางคนอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนมา 

- ให้นักเรียนศึกษาไวยากรณ์ และฝึกหัดสร้างและเขียนประโยค
ตามไวยากรณ์นั้น พร้อมฝึกออกเสียง ครูสุ่มนักเรียนบางคน
อ่านออกเสียงประโยคที่ตัวเองสร้างข้ึนหน้าชั้นเรียน ครูสังเกต
การอ่านและการออกเสียงถูกหรือไม่ แก้ไขให้ทั่นที ให้โอกาส
ผู้เรียนได้ถามข้อสงสัย 
  

 

 

ใช้สื่อการ
สอนบทที่ 
12 
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 - ให้นักเรียนศึกษาวิธีนับตัวเลขในภาษาเวียดนาม ฝึกหัดเขียน
และอ่านอกกเสียง ครูสุ่มนักเรียนบางคนอ่านออกเสียงตัวเลขที่
ครูให้หน้าชั้นเรียน ครูสังเกตการอ่านและการออกเสียงถูก
หรือไม่ แก้ไขให้ทั่นที ให้โอกาสผู้เรียนได้ถามข้อสงสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมกระซิบ 

 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1. ขั้นการน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน (STAD 1) 
- ครูอ่านเป็นตัวแบบบทสนทนาที่ 1 2  และให้นักเรียนอ่านออก

เสียงพร้อมกันตามทั้งชั้น 3 ครั้ง ครูสังเกตการออกเสียงของ
นักเรียน 

- ครูให้นักเรียนจงบอกความแตกต่างระหว่างบทสนทนา 2 บท 
และอธิบายด้วยยกตัวอย่างในสภาพจริงให้ชัดเจน 

- ครูให้นักเรียนฝึกโต้ตอบตามบทสนทนา โดยจับคู่กัน ขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียน และสังเกตการ
ออกเสียงของนักเรียน 

2.2. ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย (STAD 2) 

− ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 -6 
คน ให้เวลา 10 นาที ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาบทสนทนา และ
ค าศัพท์ใหม่เป็นกลุ่มอีกครั้ง 

− หมด 10 นาที ครูบอกชื่อเกมให้นักเรียนรู้ว่า วันนี้เราจะเล่น 
“กระซิบ”  

− ครูอธิบายการเล่นเกม รวมทั้งกฏ กติกา การตักสินใจ สาธิให้ดู
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น  

− ให้นักเรียนในกลุ่มยืนเป็นแถว ห่างกันพอสมควร คนที่อยู่
ข้างหน้าสุดของแต่ละแถวออกมาหาครู และครูจะให้นักเรียน
เหล่านั้นดูใบค าศัพท์ที่ครูเตรียมมา เสร็จแล้วนักศึกษาเหล่านั้น
เข้าประจ าที่ 

− ครูให้สัญญาเริ่ม นักศึกษาท่ีได้อ่านเนี้อหาที่ครูเตรียมมา จะต้อง 
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 กระซิบบอกเพ่ือนที่ยืนถัดไป แล้วคนที่ 2 จะกระซิบต่อไปยังคน
ที่ 3  กระซิบต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกสมาชิกในกลุ่ม  

− คนที่สุดท้ายอยู้ข้างหลังสุด ออกมาเขียนค าศัพท์ได้ยินบน
กระดาษท่ีได้แจกให้  

− เมื่อคนที่ยู้ข้างหลังสุดเขียนเสร็จ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ยกเว้น
คนที่ได้เห็นค าศัพท์จากครู ช่วยกันแก้ใขให้ถูกต้องตามที่กลุ่ม
คิด  เมื่อไหร่แก้เสร็จก็รีบร้อง “ได้แล้ว” และออกมายืนหน้าชั้น
เรียน 

− ครูเฉลยค าตอบ กลุ่มใดที่เขียน พร้อมอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
และเร็วที่สุดได้คะแนนสูงสุด (เท่ากับจ านวนกลุ่ม) และรองมา
เรื่อย ๆ จนกลุ่มสุดท้าย กลุ่มใด้ที่มีการผิดพลาด ครูช่วยแก้ไข
พร้อมอธิบายให้กลุ่มนั้นเข้าใจ 

− เริ่มแข่งขันรอบต่อไป คนกระซิบคนแรกในรอบก่อนจะมายืน
หน้าสุดและให้คนยืนหลังสุดของแต่ละแถวออกมาหาครู และ
กระซิบบอกเพ่ือนต่อ ๆ กันไป 

− ครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนน กลุ่มใดได้คะแนนมากท่ีสุด
จะเป็นกลุ่มชนะ (ใช้ค าศัพท์และประโยคดังตารางที่ 4.1 แนบ
ท้ายแผนการสอน) 

2.3 ขั้นทดสอบย่อย (STAD 3) 

ครูให้นักเรียนท าบททดสอบย่อยประกอบเนื้อหาทั้ง 3 ครั้ง
จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต้ม 10 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที โดย
ใช้แอปพลิเคชัน Plickers สามารถเช็คค าตอบของนักเรียน 
เพียงครูมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว โดยชุดกระดาษ AR ที่ใช้ครู
เป็นผู้ท าการ พิมพ์การ์ด ซึ่งในหน้าจะเรียงตามเลขที่ 1 ถึง
จ านวนนักเรียนทั้งหมด (แต่ละคนได้ไม่เหมือนกัน) และเป็น
ค าตอบ A, B, C, D อยู่ในตัว ส่วนเวลาจะตอบค าถามก็แค่หมุน
ด้านให้ถูกฝั่งแค่นั้นเอง 
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 2.4. ขั้นให้คะแนนในการพัฒนาตนเอง (STAD 4) 
− น าคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนน

พ้ืนฐานและหาคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม 
2.5. ขั้นการยอมรับกลุ่มท่ีได้รับการยกย่อง (STAD 5) 
ครูมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ท าได้คะแนนสูงสุด 

 

 

แบบทดสอบ
ย่อยชุดที่ 4 

 2.3 สรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 3 
- ครูและนักเรียนร่วมกันทวบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบนี้  
− ครูให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องคุณอายุเท่าไหร่ 
− ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดประจ าชุด  

 

5. การวัดและประเมินผล 
- สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเล่นเกม 
- วัดจากบททดสอบย่อย  

6. สื่อการเรียนการสอน 
− เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 4 
− แถบตัวอักษรภาษาเวียดนาม กระดาษร้อยปอนด์  

 
ค าศัพท์และประโยคใช้ในการเล่นเกมกระซิบ 
 
1. Bạn bao nhiêu tuổi? 3. bốn mươi 5. mười sáu 
2. Năm nay Mia 15 tuổi 4. hai mươi lăm 6. ba mươi chín 

 
− ตารางส าหรับการเล่นบิงโก 
− ชุดกระดาษ AR 
− แบบทดสอบย่อยชุดที่ 4 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เรื่อง ครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนของฉัน     เวลา 3 คาบ 

ใช้สอนวันที่...................        เวลา 1 คาบ  

1. สาระส าคัญ 

− ค าศัพท์ที่ใช้เรียกแทนชื่อบุคคลในครอบครัว  

− การถาม – ตอบครอบครัวมีกี่คน 

− การถาม – ตอบเรียนรู้ที่ไหน ชั้นไหน  

− ค าศัพท์ชื่อวิชาต่าง ๆ 

− ค าศัพท์ใช้บรรยายลักษณะของคน  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

− ผู้เรียนสามารถอ่านบทสนทนา เขียนสะกดค าเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนของฉัน
ได้ 

− ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเรื่องครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนของฉันได้ 

− เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน 

3. เนื้อหา 

− บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนของฉัน  

− ค าศัพท์เก่ียวกับครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนของฉัน  

− ไวยากรณ์ 

1. การแสดงเป็นเจ้าของ 

2. ใช้สรรพนาม “chúng tôi” และ “chúng ta” 
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3. การถามสถานที่ ใช้ค าถาม “ở đâu” 

 แบบฝึกหัดประจ าชุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

เวลาการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ     

การสอน 

ครั้งที่ 1 
ครอบครัว
ของคุณมี
กี่คน 

 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน  

− ครูผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัดองค์การที่เป็นการบ้านคราบที่แล้วให้
ผู้เรียน 

− ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนี้ ให้นักเรียนทราบ 
ประโยชน์และความส าคัญของการแนะน า ในชีวิตประจ าวัน  

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1. ขั้นการน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน (STAD 1) 
− ครูอ่านเป็นตัวแบบบทสนทนาที่ 1 และให้นักเรียนอ่านออก

เสียงพร้อมกันตามทั้งชั้น 3 ครั้ง ครูสังเกตการออกเสียงของ
นักเรียน 

− ครูให้นักเรียนฝึกโต้ตอบตามบทสนทนา โดยจับคู่กัน ขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียน และสังเกตการ
ออกเสียงของนักเรียน 

− ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของค าศัพท์ใหม่ ฝึกเขียน
ค าศัพท์ไหม่ ในเวลา 5 นาที  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครู
ควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียนตรวจการเขียนค าศัพท์ใหม่ของนักเรียน
ถูกหรือยังถ้ายังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง และสุ่มนักเรียน
บางคนอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนมา 

− ให้นักเรียนศึกษาไวยากรณ์ และฝึกหัดสร้างและเขียนประโยค
ตามไวยากรณ์นั้น ครูสุ่มนักเรียนบางคนอ่านออกเสียงประโยค
ที่ตัวเองสร้างขึ้นหน้าชั้นเรียน ครูสังเก็ดการอ่านและการออก
เสียงถูกหรือไม่ แก้ไขให้ทั่นที ให้โอกาสผู้เรียนได้ถามข้อสงสัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้สื่อ   
การสอน
บทที่ 1 
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 2.2. ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย (STAD 2) 

− ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 -6 
คน ให้เวลา 10 นาที ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาบทสนทนา 
และค าศัพท์ใหม่เป็นกลุ่มอีกครั้ง 

− หมด 10 นาที ครูบอกชื่อเกมให้นักเรียนรู้ว่า วันนี้เราจะเล่น
เกมต่อประโยค 

− ครูอธิบายการเล่นเกม รวมทั้งกฎ กติกา การตักสินใจ สาธิให้
ดูเพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น 

− ครูแจกกระดาษร้อยปอนด์ ให้กลุ่มละ 1 แผน และแจกแถบ
ประโยคภาษาเวียดนามให้นักเรียนในกลุ่ม ทุกคนจะได้แถบ
ประโยคคนละ 1 แผ่น 

− แต่ละคนในกลุ่มต้องอ่านออกเสียงประโยคที่ตนเองได้และ
บอกความหมายของประโยคนั้นด้วย สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
เรียงล าดับประโยคนั้นให้สัมพันธ์กันเป็นบทสนทนาอย่าง
ถูกต้อง  

− เขียนบทสนทนาที่ได้บนกระดาษร้อยปอนด์ที่ได้แจกให้ คนใด
ได้ประโยคไหนจะอ่านประโยคนั้นให้เพื่อนคนอ่ืนในกลุ่มเขียน 
จนถึงทุกสมาชิกในกลุ่มได้ลงมือเขียน เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็รีบ
ร้อง “ได้แล้ว” และไปติดกระดาษร้อยปอนด์บนกระดาน 

− ครูตรวจสอบว่า เขียนถูกต้องหรือไม่ เรียงล าดับถูกต้องหรือไม่ 
ถ้าถูกต้องกลุ่มนั้นจะต้องอ่านออกเสียงบทสนทนาพร้อมบอก
ความหมายด้วย โดยครูจะเป็นคนสุ่มคนไหนที่จะอ่านประโยค
ไหน ถ้าถูกต้องกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมต่อ
ประโยค 

3 สรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 1  
- ครูและนักเรียนร่วมกันทวบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบนี้  
− ครูให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องการทักทาย ขอบคุณ ขอ

โทษ กล่าวค าอ าลา ถามชื่อ  
− ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดประจ าชุด 
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ครั้งที่ 2 
คุณเรียน
ที่โรงเรียน
ไหน 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน  

- ครูผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัดองค์การที่เป็นการบ้านคราบที่แล้ว
ให้ผู้เรียน 

- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนี้ ให้นักเรียน
ทราบ ประโยชน์และความส าคัญของการถามถึงเรื่องสุขภาพ
กับบุคคลในชีวิตประจ าวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้สื่อการ
สอนบทที่ 2 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1. ขั้นการน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน (STAD 1) 
− ครูอ่านเป็นตัวแบบบทสนทนาที่ 1 และให้นักเรียนอ่านออก

เสียงพร้อมกันตามทั้งชั้น 3 ครั้ง ครูสังเกตการออกเสียงของ
นักเรียน 

− ครูให้นักเรียนฝึกโต้ตอบตามบทสนทนา โดยจับคู่กัน ขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียน และสังเกต
การออกเสียงของนักเรียน 

− ครูให้นักเรยีนศึกษาความหมายของค าศัพท์ใหม่ ฝึกเขียน
ค าศัพท์ไหม่ ในเวลา 5 นาที  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครู
ควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียนตรวจการเขียนค าศัพท์ใหม่ของ
นักเรียนถูกหรือยังถ้ายังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง และสุ่ม
นักเรียนบางคนอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนมา 

− ให้นักเรียนศึกษาไวยากรณ์ และฝึกหัดสร้างและเขียนประโยค
ตามไวยากรณ์นั้น ครูสุ่มนักเรียนบางคนอ่านออกเสียง
ประโยคที่ตัวเองสร้างข้ึนหน้าชั้นเรียน ครูสังเก็ดการอ่านและ
การออกเสียงถูกหรือไม่ แก้ไขให้ทั่นที ให้โอกาสผู้เรียนได้ถาม
ข้อสงสัย 
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 2.2. ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย (STAD 2) 

− ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 -6 
คน ให้เวลา 10 นาที ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาบทสนทนา 
และค าศัพท์ใหม่เป็นกลุ่มอีกครั้ง 

− หมด 10 นาที ครูบอกชื่อเกมให้นักเรียนรู้ว่า วันนี้เราจะเล่น
เกมสร้างประโยค 

− ครูอธิบายการเล่นเกม รวมทั้งกฏ กติกา การตักสินใจ สาธิให้
ดูเพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น 

− ครูแจกแฝนกระดาษส าหรับเติมค าให้แต่ละกลุ่ม ให้นักเรียน
ในกลุ่มช่วยกันเขียนค าศัพท์ภาษาเวียดนามอย่างน้อยคนละ 1 
ค า พร้อมออกเสียงด้วย 

− จากค าศัพท์ที่ตัวเองเขียนมา ให้นักเรียนคนนี้ สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันคิดเพ่ือเขียนได้ประโยคต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดภายใน 3 
นาท ี

หมดเวลาที่ก าหนด ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของ
การเขียนค าศัพท์และประโยค พร้อมออกเสียงด้วย ให้ค าที่ถูกต้อง ค า
ละ 1 คะแนน 

เกมสร้าง
ประโยค 

2.3 สรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 2 
- ครูและนักเรียนร่วมกันทวบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบนี้  
− ครูให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องช่วงนี้คุณสบายดีไหม 
− ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดประจ าชุด 

ครั้งที่ 3  

มีอา เป็น
เพ่ือน
สนิทของ
ฉัน 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน  

- ครูผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัดองค์การที่เป็นการบ้านคราบที่แล้ว
ให้ผู้เรียน 

- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนี้ ให้นักเรียน
ทราบ ประโยชน์และความส าคัญของการแนะน า ใน
ชีวิตประจ าวัน  
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 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1. ขั้นการน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน (STAD 1) 
- ครูอ่านเป็นตัวแบบบทสนทนาที่ 1 และให้นักเรียนอ่านออก

เสียงพร้อมกันตามทั้งชั้น 3 ครั้ง ครูสังเกตการออกเสียงของ
นักเรียน 

- ครูให้นักเรียนฝึกโต้ตอบตามบทสนทนา โดยจับคู่กัน ขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียน และสังเกต
การออกเสียงของนักเรียน 

- ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของค าศัพท์ใหม่ ฝึกเขียน
ค าศัพท์ไหม่ ในเวลา 5 นาที  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครู
ควรเดินรอบ ๆ ชั้นเรียนตรวจการเขียนค าศัพท์ใหม่ของ
นักเรียนถูกหรือยังถ้ายังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง และสุ่ม
นักเรียนบางคนอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนมา 

- ให้นักเรียนศึกษาไวยากรณ์ และฝึกหัดสร้างและเขียนประโยค
ตามไวยากรณ์นั้น ครูสุ่มนักเรียนบางคนอ่านออกเสียง
ประโยคที่ตัวเองสร้างข้ึนหน้าชั้นเรียน ครูสังเก็ดการอ่านและ
การออกเสียงถูกหรือไม่ แก้ไขให้ทั่นที ให้โอกาสผู้เรียนได้ถาม
ข้อสงสัย 

2.2. ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย (STAD 2) 

− ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประจ าเหมือนเดิม กลุ่มละ 5 -6 
คน ให้เวลา 10 นาที ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาบทสนทนา 
และค าศัพท์ใหม่เป็นกลุ่มอีกครั้ง 

− หมด 10 นาที ครูบอกชื่อเกมให้นักเรียนรู้ว่า วันนี้เราจะเล่น
เกม Hot seat  

− ครูอธิบายการเล่นเกม รวมทั้งกฎ กติกา การตักสินใจ สาธิให้
ดูเพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าใจยิ่งขึ้น 

− ให้กลุ่มละส่งตัวแทน 1 คนมานั่งหันหลังกับกระดาน ครูเขียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้สื่อการ
สอนบทที่ 3 
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 − ค าศัพท์ หรือประโยค บนกระดานให้สมาชิกที่เหลือของกลุ่มดู 
− ครูให้สัญญาเริ่ม นักเรียนในกลุ่มช่วยกันออกเสียงบอกเพ่ือนที่

นั่งหันหลังกับกระดานว่า เป็นค าอะไร 
− คนที่นั่งหันหลังกับกระดานเขียนค าที่ได้ยินบนกระดาษที่ได้

แจกให้และยกข้ึนให้เพ่ือนในกลุ่มเดียวกันดู ถ้ามีการผิดพลาด
สมาชิกท่ีเหลือของกลุ่มสามารถชี้ให้ว่าผิดที่ไหน แต่ไม่ได้บอก
ว่าแก้ไขยังไง จนถึงคนที่นั่งหันหลังกับกระดานเขียนนั้นได้
ถูกต้อง เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็รีบร้อง “ได้แล้ว” และยกค าตอบ
ขึ้น 

− กลุ่มใดที่มีคนที่นั่งหันหลังกับกระดานเขียน พร้อมอ่านออก
เสียงได้ถูกต้องและเร็วที่สุดได้คะแนนสูงสุด (เท่ากับจ านวน
กลุ่ม) และรองมาเรื่อย ๆ จนกลุ่มสุดท้าย กลุ่มใด้ที่มีการ
ผิดพลาด ครูช่วยแก้ไขพร้อมอธิบายให้กลุ่มนั้นเข้าใจ 

− เริ่มแข่งขันรอบต่อไป คนที่ยังไม่ได้นั่งหันหลังกับกระดาน
จะต้องขึ้นนั่งที่นั้น จนถึงทุกสมาชิกในกลุ่มได้ขึ้นนั่งหันหลังกับ
กระดาน 

− ครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนน กลุ่มใดได้คะแนนมากท่ีสุด
จะเป็นกลุ่มชนะ 
(ใช้ประโยคดังตารางที่ 5.2 แนบท้ายแผนการสอน) 

2.3 ขั้นทดสอบย่อย (STAD 3) 

− ครูให้นักเรียนท าบททดสอบย่อยประกอบเนื้อหาทั้ง 3 ชั่วโมง
จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต้ม 10 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที โดย
ใช้แอปพลิเคชัน Kahoot สามารถเช็คค าตอบของนักเรียน
ผ่านสมาร์ทโฟน  

2.4. ขั้นให้คะแนนในการพัฒนาตนเอง (STAD 4) 
− น าคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนน

พ้ืนฐานและหาคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม 

เกม Hot 
seat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ
ชุดที่ 3 
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 2.5. ขั้นการยอมรับกลุ่มท่ีได้รับการยกย่อง (STAD 5) 
− ครูมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ท าได้คะแนนสูงสุด 

 

2.3 สรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 3 
- ครูและนักเรียนร่วมกันทวบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบนี้  
− ครูให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องขอแนะน า นี่คือ  
− ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดประจ าชุด  

 

5. การวัดและประเมินผล 
- สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเล่นเกม 
- วัดจากบททดสอบย่อย  

6. สื่อการเรียนการสอน 
− เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 5 
− แถบค าคัพท์  กระดาษร้อยปอนด์  

 
แถบประโยคใช้ในการเล่นเกมต่อประโยค 

Gia đình bạn có mấy người? Đó là bố tôi 
Đây là ai? Gia đình tôi có 5 người ông, bà, bố, mẹ 

và tôi 
Bố bạn làm nghề gì? Bố tôi là giáo viên 

 

ประโยคใช้ในการเล่นเกม Hot seat 

1. Bạn thân  3. xinh đẹp 5. tốt bụng 
2. chăm chỉ 4. làm bạn 6. cao 

 

- แบบทดสอบย่อยชุดที่ 5 
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บทการเรียนรู้ที่ 4 การสอบถามข้อมูลส่วนตัว 

เร่ืองที่ 10 คุณเป็นคนประเทศไหน 

 

บทสนทนาที่ 1 
Mai: Chào bạn. Bạn tên là gì? [จ่าว บ๋าน เตน หล่า หยี่]  

สวัสดีค่ะ คุณชื่ออะไรคะ 

Nid: Chào bạn. Tôi tên là Nid. Còn bạn, bạn tên là gì?  

 [จ่าว บ๋าน โตย เตน หล่า นิด ก่อน บาน บาน เตน หล่า หยี่] 

 สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนิด แล้วคุณ คุณชื่ออะไรคะ 

Mai: Tôi tên là Mai. Bạn là người nước nào? [โตย เตน หล่า มาย บ๋าน หล่า เหงื่อย 
เนื้อก หน่าว] 

ฉันชื่อมาย คุณมาจากประเทศไหนคะ 

Nid: Tôi là người Thái Lan. Bạn là người Việt Nam phải không?  

[โตย หล่า เหงื่อย ท้าย ลาน บ๋าน หล่า เหงื่อย เหวียด นาม ฝาย คง] 

ฉันเป็นคนไทย คุณเป็นคนเวียดนามใช่ไหมคะ 

Mai: Đúng, Tôi là người Việt Nam. Rất vui được gặp bạn  

 [ดุ้ง โตย หล่า เหงื่อย เหวียด นาม เร๊อด วุย เดือก กัป บ๋าน] 

 ใช่ ฉันเป็นคนเวียดนาม ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ 

Nid: Tôi cũng vậy. [โตย กุ๋ง เวิย] 

 ฉันก็เหมือนกัน 

บทสนทนาที่ 2 
Học sinh: Em chào cô ạ. [แอม จ่าว โก อะ] 
  สวัสดีค่ะคร ู 
Giáo viên: Chào em. [จ่าว แอม] 

A - Hội thoại บทสนทนา 
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  สวัสดีค่ะ  
Học sinh: Cô ơi! Kia là ai đấy ạ? [โก เอย เกีย หล่า อาย เดิ๊ย อะ] 
  ครูคะ นั่นเป็นใครคะ  
Cô giáo: Đó là học sinh mới. Tên bạn ấy là Prasit.  

[ด้อ หล่า หอก สิน เมิ้ย เตน บ๋าน เอ๊ิย หล่า ประสิทธิ์] 
  นั่นคือนักเรียนคนใหม่ เขาชื่อประสิทธิ์ 
Học sinh: Bạn ấy là người Thái Lan phải không ạ?[บ๋าน เอ๊ิย หล่า เหงื่อย ท้าย 
ลาน ฝาย คง อะ] 
  เขาเป็นคนไทยใช่ไหมคะ 

Cô giáo: Không, Bạn ấy là người Trung Quốc. [คง บา๋น เอิ๊ย หล่า เหงื่อย ตรุง 
ก๊วก] 
  ไม่ เขาเป็นคนจีน  
 
 
người:  คน 
nước:   ประเทศ/น้ า 
nào:   ไหน 
phải không:  ใช่ไหม 
đúng:   ใช่/ค่ะ 
không:  ไม่ 
bạn ấy:  เขา 
Thái Lan:  ไทย 
Việt Nam:  เวียดนาม 
Lào:   ลาว 
Căm-pu-cha: กัมพูชา 
Trung quốc:  จีน 
Hàn quốc:  เกาหลี 
Nhât Bản:  ญี่ปุ่น 
Anh:   อังกฤษ 
Mỹ:   อเมริกัน 
Đức:   เยอรมัน 

B. Từ vựng ค าศัพท์ 
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1. Nước Thái Lan/ Người Thái Lan/ Tiếng Thái Lan (ประเทศไทย/คนไทย/
ภาษาไทย) 

Nước (ประเทศ) 
Thái Lan / Việt Nam / Trung 

Quốc / Hàn Quốc / Anh / Mỹ 

…. 
Người (คน) 

Tiếng (ภาษา) 

2. Bạn là người nước nào? คุณมาจากประเทศไหน 
Tôi là người + ชื่อประเทศ ฉันเป็นคน 
3. Bạn là người Thái Lan phải không? (คุณเป็นคนไทยใช่ไหม) 

Vâng! Tôi là người Thái Lan. (ใช่ ฉันเป็นคนไทย) 

Không! Tôi là người Việt Nam. (ไม่ ฉันเป็นคนเวียดนาม) 
 

Bạn/ông/bà/em/cô ấy/ 

cậu ấy... 
là 

người Thái 

Lan/ người 

Việt Nam... 

phải không/có 

phải không 

(ạ)? 

Vâng/đúng/ 

phải Tôi/cháu/

cô ấy/cậu 

ấy….. 

là người Thái 

Lan/ người 

Việt Nam... 

(ạ) 
Không/ 

Không phải 

không phải 

là 

 

 
 
1. จงเขียนชื่อประเทศลงในภาพให้ถูกต้อง  

C. Ngữ pháp ไวยากรณ์ 
 

D. Luyện tập การฝึกหัด 
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          nước Anh                           …………………………..                    ………………………….. 
 

                                         
    người Hàn Quốc                       …………………………….                 …………………………… 
2. จงเรียบเรียงค าศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง 
a. là / Mai / đây / là / Việt Nam / bạn ấy / người. 

……………………………………………………………………………

……… 

b. người / là / Trung Quốc / bạn / có phải không / ? /  

……………………………………………………………………………

……… 

c. tôi / là / Hàn Quốc / người /. / 

……………………………………………………………………………

……… 

d. là / tôi / người / Nhật Bản / không / phải. 

…………………………………………………………………………… 

e. ai / kia / là / đấy / ạ / ? / 

…………………………………………………………………………… 

3. จากค าศัพท์ที่ให้มา เติมค าศัพท์ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 vui     người     tên     là     ấy     kia 
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 Chào các bạn. Tôi (1)............. là Prasit. Tôi là (2).............. Thái 

Lan. Còn đây (3)............. Peter. Anh (4).............. là người Anh. Chúng tôi 

rất (5)............... được gặp các bạn.  

4. ดูจากภาพและข้อมูลที่ให้มา เติมค าศัพท์ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้อง 
A: Chào………..! 

B: ………..bạn! 

A: Xin lỗi, ......tên là ……? 

B: Tôi tên là Nick. 

A: Bạn…....người nước……? 

B: Tôi là ……….. Mỹ. 
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เร่ืองที่ 11 คุณท างานอะไร 
 

 
บทสนทนาที่ 1 
Nick: Chào chị. Tôi tên là Nick [จ่าว จ ิโตย เตน หล่า นิค] 
 สวัสดีครับ ฉันชื่อนิค  
Kim: Chào anh. Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Kim  

[จ่าว แุอ็ง เร๊อด วุย เดือก กัป แอ็ง โตย เตน หล่า คิม] 
 สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก ฉันชื่อคิม  
Nick: Rất vui được gặp chị. Chị làm nghề gì? [เร๊อด วุย เดือก กัป จิ จิ หล่าม เหง่ 
หยี่] 
 ยินดีที่ได้รู้จัก คุณท าอะไรครับ  
Kim: Tôi là giáo viên. Còn anh? [โตย หล่า ย๊าว เวียน ก่อน แอ็ง] 
 ฉันเป็นครู แล้วคุณล่ะ 
Nick: Tôi là bác sĩ. [โตย หล่า บ๊าก  สี] 
 ผมเป็นหมอ 
บทสนทนาที่ 2 
Cô giáo: Lớn lên các em muốn làm nghề gì?[เลิ๊น เลน ก๊าก แอม ม๊วน หล่าม 
เหง่ หยี่] 
  โตขึ้นพวกหนูอยากท าอะไรคะ 
Mai:  Em muốn là kỹ sư [แอม ม๊วน หล่าม กี๋ ซือ] 
  ฉันอยากเป็นวิศวกร 
Lan:  Em muốn là nhà ngoại giao [แอม ม๊วน หล่า หญ่า งวาย ยาว] 
  ฉันอยากเป็นนักการทูต 
Nid:  Em muốn trở thành luật sư [แอม ม๊วน เตริ๋อ ถ่าน เหลิวด ซือ] 
  ฉันอยากกลายเป็นทนายความ 
 

 

làm:  ท างาน 
nghề:  อาชีพ 

A - Hội thoại บทสนทนา 
 

B. Từ vựng ค าศัพท์ 
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gì:  อะไร 
lớn lên: โตขึ้น 
muốn:  อยาก 
trở thành: กลายเป็น 
 

giáo viên:  คร ู
bác sĩ:  หมอ 
kỹ sư:   วิศวกร 
nhà ngoại giao: นักการทูต 
luật sư:  ทนายความ 
ค าศัพท์เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
nhà kinh doanh: นักธุรกิจ  
bộ đội:  ทหาร 
cảnh sát:  ต ารวจ 
học sinh:  นักเรียน  
nông dân:  ชาวนา 
công nhân:  คนงาน 
lái xe:   คนขับรถ 
đầu bếp:  พ่อครัว 
nội trợ:  แม่บ้าน 
 

 
Cách hỏi - trả lời về nghề nghiệp. วิธีการถาม - ตอบเกี่ยวกับอาชีพ 
 

ค าสรรพนาม làm nghề gì? 

ค าสรรพนาม làm (ประกอบอาชีพ) ชื่ออาชีพ 

là (เป็น) 

 
 

C. Ngữ pháp ไวยากรณ์ 
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ตัวอย่าง: Anh làm nghề gì?  
- Tôi làm giáo viên 

- Tôi là giáo viên 

 

 

 
1. ดูจากรูปภาพและแนะน าอาชีพให้ถูกต้อง 
 

                                   
a. …………….….                  b.....................                  c. …………………….. 

                      
d. ………………….                   e. ………………….                     g. ………………… 
2. ดูจากภาพและข้อมูลที่ให้มา แต่งประโยคถามและตอบตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตังอย่าง: Chị Lan / y tá 

 

D. Luyện tập การฝึกหัด 
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A: Chị Lan làm nghề gì? 
B: Chị ấy là y tá. 
a. Anh Tân / thầy giáo 

  
 
A: ………………………………………… 
B:  ……………………………………… 
b. Bác Nam / nông dân 

 
A: ………………………………………… 
B:  ………………………………………… 
c. Chú ba / công nhân 

 
A: ………………………………………… 
B:  ………………………………………… 
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d. Em Long / học sinh 

 
A: ………………………………………… 
B:  ………………………………………… 
g. Anh Hùng / kỹ sư 

 
A: ………………………………………… 
B:  ………………………………………… 
 
3. เรียงค าที่ให้มาเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 
a. làm / bạn / gì / nghề / ? / 

…………………………………………………………………………… 

b. muốn / làm / bạn / gì / nghề / ? / 

…………………………………………………………………………… 

c. Tôi / trở thành / bác sĩ / muốn 

…………………………………………………………………………… 

d. Ông Nam / công nhân / là / phải không / ? / 

………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่ 12 คุณอายุเท่าไหร ่ 
 

 
บทสนทนาที่ 1 
A: Cháu chào bác ạ. สวสัดีครับ 
 [เจ๊า จ่าว บ๊าก อะ] 
B: Chào cháu. Năm nay cháu mấy tuổi rồi? สวสัดีจ๊า ปีนี้หนูอายุเท่าไหร่จ๊า 
 [จ่าว เจ๊า นัม ไน เจ๊า เมิ๊ย ตุ๋ย โหร่ย] 
A: Dạ, cháu mười tuổi ạ. หนูอายุสิบขวบ 
 [หยะ เจ๊า เหมื่อย ตู๋ย อะ] 
บทสนทนาที่ 2 
Nam: Chào Milk. Xin giới thiệu với bạn, đây là Nid, bạn tôi. สวัสดีครับมิลค์ 

ขอแนะน า นี่คือนิด เพ่ือนของผม 
 [เจ่า มิ้ย ซิน เหยื๊อย เทียว เวิ๊ย บ๋าน เดิย หล่า นิด บ๋าน โตย] 
Milk: Chào Nid, rất vui được gặp bạn.  สวัสดีค่ะนิด ยินดีที่ได้รู้จัก 
 [จ่าว นิด เร๊อด วุย เดือก กัป บ๋าน] 
Nid: Chào bạn. tôi cũng thế  สวัสดีค่ะ ยินดีเช่นกันค่ะ 
 [จ่าว บ๋าน โตย กุ๋ง เท้] 
Milk: Bạn bao nhiêu tuổi rồi? คุณอายุเท่าไหร่คะ 
 [บ๋าน บาว เญียว ตุ๋ย โหร่ย] 
Nid: Tôi mười lăm tuổi.  ฉันอายุสิบห้าปี 
 [โตย เหมื่อย ลัม ตุ๋ย] 
 

Năm:   ปี 
nay:   นี้ 
mấy/bao nhiêu: กี/่เท่าไหร่ 
tuổi:   อายุ 
rồi:   แล้ว 
mười:   สิบ 
mười lăm:  สิบห้ 

A - Hội thoại บทสนทนา 
 

B. Từ vựng ค าศัพท์ 
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1.1 การถามอายุ 
Bạn bao nhiêu tuổi? 

Tôi mười lăm tuổi. 

 

ค าสรรพนาม  mấy / bao nhiêu tuổi? 

ค าสรรพนาม  số tuổi 

1.2 การนับ 
 

1 

một 

2  

hai  

3  

ba 

4 

bốn 

5 

năm 

6  

sáu 

7 

bảy 

8  

tám 

9  

chín 

10 

mười 

โหมด ฮาย บา โบ๊น นัม เสา บั๋ย ต๊าม จิ๊น เหมื่อย 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

เหมื่อย 
โหมด 

เหมื่อย 
ฮาย 

เหมื่อย 
บา 

เหมื่อย 
โบ๊น 

เหมื่อย 
นัม 

เหมื่อย 
เสา 

เหมื่อย 
บั๋ย 

เหมื่อย 
ต๊าม 

เหมื่อย 
จิ๊น 

ฮาย 
เมือย 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ฮาย 
เมือย 
โม้ด 

ฮาย 
เมือย 
ฮาย  

ฮาย 
เมือย 
บา   

ฮาย 
เมือย 
โบ๊น 

ฮาย 
เมือย 
นัม  

ฮาย 
เมือย 
เสา 

ฮาย 
เมือย 
บั๋ย 

ฮาย 
เมือย 
ต๊าม 

ฮาย 
เมือย 
จิ๊น 

บา  
เมือย 

 
หมายเหตุ:  40: โบ๊นเมือย 50: นัมเมือย 60: เสา เมือย 70: บั๋ย เมือย 
  80: ต๊าม เมือย 90: จิ๊น เมือย 100: โหมด ตรัม 
  ฮาย เมือย โม้ด = ฮาย โม้ด (21)  
  ฮาย เมือย ฮาย = ฮาย ฮาย (22) 
  ต๊าม เมือย จิ๊น  = ต๊าม จิ๊น  (89) 
  นัม               = ลัม (5) 
 

C. Ngữ pháp ไวยากรณ์ 
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1. จงเขียนเป็นตัวเลขลงไปในช่องว่าง 

bốn  mười  

bảy  ba mươi  

Hai  bốn mươi lăm  

Chín  bảy chín  

Sáu  một trăm  

2. จงเขียนเป็นตัวอักษรลงไปในช่องว่าง 

 2  4 

 15  9 

 31  90 

 55  63 

 71  10 

3. ดูจากภาพและข้อมูลที่ให้มา แต่งประโยคถามและตอบตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
a. Huyền / 24 tuổi 

 
A: Đây là ai? 
B: cô ấy là Huyền 
A: Cô ấy bao nhiêu tuổi?    
B: Cô ấy 24 tuổi 

D. Luyện tập การฝึกหัด 
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b. Tuấn / 25 tuổi 

 
 
A: ………………………… 
B: ………………………… 
A: ………………………… 
B: ………………………… 
c. Hoa / 13 tuổi 

 
 
A: ………………………… 
B: ………………………… 
A: ………………………… 
B: ………………………… 
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d. Thầy Nick / 35 tuổi 

 
 
A: …………………… 
B: …………………… 
A: …………………… 
B: …………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
แบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
(หลังเรียน) 

แบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบ้ืองต้น 
(ระหว่างการทดลอง) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น (หลังเรียน) 
 
ตอนที่ 1  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง 

แบบทดสอบท่ี  1.1  การเข้าใช้ความหมายของค า (1 – 4) 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนกากบาท (X)  กับภาพที่ตรงกับความหมายของค า 

1.  

 

   
 
 

 

2.  

    

3.  

    

4.  
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แบบทดสอบท่ี  1.2  ฟังงค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกต้อง (5 – 7) 

 

5.  

Thứ 

hai 

Thứ 

tư 

Thứ 

sáu 

Chủ 

Nhật 
6.  

1 6 9 12 
7.  
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แบบทดสอบท่ี  1.3 ฟังประโยคแล้วเลือกค าที่ได้ยินเติมลงในช่องว่างที่ถูกต้อง (11 -15) 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนวงกลมข้อตอบที่ได้ยินเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

8. Năm nay tôi …………tuổi 

a. 12   

b. 13  

c. 14 

d. 15 

9. Hàng ngày, tôi thức dậy lúc………….. 

a. 5:00 

b. 6:00 

c. 7:00 

d. 8:00 

10. Sở thích của tôi là……………… 

 

a.                      b.  

c.                d.  
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ตอนที่ 2  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด 

แบบทดสอบท่ี  2.1 การบอกชื่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในภาพ (11 – 13) 

ค าสั่ง ใหนักเรียนดูภาพแลวบอกวาภาพอะไร 

11. หัวข้อครอบครัว 

 
12. หวัข้อกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
13.  หัวข้อเวลา 
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แบบทดสอบท่ี  2.2 การตอบค าถามจากครูแบบถาม - ตอบ (14 – 15) 

14. ให้นักเรียนกล่าวค าทักทายและแนะน าตัวเองเป็นภาษาเวียดนาม 

15. คุณท าอะไรในเวลาว่าง 
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ตอนที่ 3  แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่าน 

แบบทดสอบท่ี  3.1 การอ่านออกเสียงในรูปแบบของความเข้าใจถึงความสอดคล้องระหว่างเสียง
กับสัญลักษณ์ (16 – 29) 

ค าสั่ง ให้นักเรียนวงกลมค าตอบที่ตรงกับความหมายของภาพ 

16.                                           

a. Ông bà ngã    b.Ông bà ngoài 

c. Ông bà ngoái    d. Ông bà ngoại 

 17.                             

a. Năm đồng    b. Năm nghìn đồng 

c. Năm mươi nghìn đồng  d. Năm trăm nghìn đồng 

                                

 18.                                        

a. Sinh viên    b. bác sĩ  

c. giáo viên    d. kỹ sư 
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แบบทดสอบท่ี  3.2  การเข้าใจในการเลือกใช้ศัพท์ได้ถูกต้องในสถานการณ์ที่เหมาะสม (19 – 25) 

ให้นักเรียนอ่านและเลือกใช้ศัพท์ได้ถูกต้องในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
19. นักเรียนทักทายกับครูผู้หญิงว่าอย่างไร 
 a. Chào thầy   b. Chào anh 

 c. Chào chị   d. Chào cô 

20. สรรพนามท่ีหมายถึงพวกเราแต่ไม่รวมถึงผู้ที่ก าลังสนทนาด้วย 

 a. Chúng tôi   b. Chúng nó 

 c. Chúng mình   d. Chúng ta 

21. Kia là ……… vậy? Đó là học sinh mới. 

a. ai    b. cái gì 

c. học sinh   d. giáo viên 

แบบทดสอบท่ี  3.3 จับใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ (22-25) 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนอ่านบทความดังต่อไปนี้และวงกลมค าตอบที่ถูกต้อง 

Peter 

Tôi tên là Peter.  Năm nay tôi 33 tuổi.  Tôi đến từ nước Mỹ.  Tôi là giáo 

viên và đang dạy tiếng Anh ở trường quốc tế  Hà Nội - Thái Lan.  Tôi có 

vợ và hai con gái.  Gia đình tôi sống ở Hà Nội.  Tôi đã sống ở Hà Nội 

được khoảng một năm rồi, tôi nói được tiếng Việt.  Khi rảnh, tôi thích 

nghe nhạc, xem phim và uống cà phê 

22. Peter là người nước nào?  

a. nước Anh    b. nước Pháp 

c. nước Mỹ    d. nước Đức 

23. Gia đình Peter có mấy người  

a.1     b. 2 

c. 3     d. 4 

24.   Peter làm nghề gì? 

a. Kỹ sư     b. Giáo viên 

c. Bác sĩ     d. Lái xe 

25. khi rảnh, Peter thích làm gì? 

a. nghe nhạc    b. xem phim 
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c. uống cà phê    d. cả a, b và  c 

ตอนที่ 4  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน 

แบบทดสอบท่ี  4.1 การใช้ค าศัพท์ไวยากรณ์ (26 – 30) 

ค าสั่ง:  เติมค าศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่างเพ่ือบทสนทนาที่สมบูรณ์ 

Nit:    Chào Hoa! Bạn có (26) ……………… không?  

Hoa:  Chào Nit! Tôi khỏe. Còn bạn? 

Nit:    Cảm ơn bạn, tôi (27) ……………….. khỏe.  

         Xin giới thiệu với bạn, đây là Milk, bạn tôi. 

Hoa:   Chào Milk, Bạn là người Thái Lan (28) ……………………?  

Milk:   Vâng, Tôi là người Thái Lan. Rất vui được biết bạn. 

Hoa:   (29)…………………. của bạn là gì?    

Milk:    Tôi thích nghe nhạc (30) …………. xem phim.  

แบบทดสอบท่ี  4.2  เรียบเรียงประโยคที่ถูกต้อง (31 - 35) 
ค าสั่ง ให้นักเรียนเรียงประโยคต่อไปให้ถูกต้อง   
31. Tôi / bác sĩ /là  

…………………………………………………………………………… 

32. Bạn / lúc / mấy / thức dậy / giờ /? / 

…………………………………………………………………………… 

33. Mẹ / bạn Nit / của / 35 / tuổi 

…………………………………………………………………………… 

34. Poo / bạn / nhất / là / thân / của tôi. 

…………………………………………………………………………… 

35. giá / Cái bút / này / bao nhiêu /? /  

…………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น 

เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ด้านการฟังและการอ่าน 

 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 C 16 D 
2 D 17 C 
3 A 18 B 
4 C 19 C 
5 D 20 A 
6 D 21 A 
7 A 22 C 
8 B 23 C 
9 B 24 B 
10 A 25 D 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ด้านการเขียน 

ตอนที่ 4  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน 

แบบทดสอบท่ี  4.1 การใช้ค าศัพท์ไวยากรณ์ (26 – 30) 

ค าสั่ง:  เติมค าศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่างเพ่ือบทสนทนาที่สมบูรณ์ 

Nit:    Chào Hoa! Bạn có (26) khỏe không?  

Hoa:  Chào Nit! Tôi khỏe. Còn bạn? 

Nit:    Cảm ơn bạn, tôi (27) cũng khỏe.  

         Xin giới thiệu với bạn, đây là Milk, bạn tôi. 

Hoa:   Chào Milk, Bạn là người Thái Lan (28) phải không?  

Milk:   Vâng, Tôi là người Thái Lan. Rất vui được biết bạn. 

Hoa: (29) Sở thích của bạn là gì?    

Milk:    Tôi thích nghe nhạc (30) và xem phim.  

แบบทดสอบท่ี  4.2  เรียบเรียงประโยคที่ถูกต้อง (31 - 35) 
ค าสั่ง ให้นักเรียนเรียงประโยคต่อไปให้ถูกต้อง   
31. Tôi / bác sĩ /là  

Tôi là bác sĩ 

32. Bạn / lúc / mấy / thức dậy / giờ /?/ 

Bạn thức dậy lúc mấy giờ? 

33. Mẹ / bạn Nit / của / 35 / tuổi 

Mẹ của bạn Nit 35 tuổi 

34. Poo / bạn / nhất / là / thân / của tôi 

Poo là bạn thân nhất của tôi 

35. giá / Cái bút / này / bao nhiêu / ? /  

Cái bút này giá bao nhiêu 
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แบบสังเกตความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น 

 

ความ 
สามารถ

ทาง
ภาษา 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 
รวม 

4 3 2 1 

การพูด 

ด้านความ
คล่องแคล่
วในการ
พูด 

พูดต่อเนื่องไม่
ติดขัดพูด
ชัดเจนท าให้
สื่อสารได้ 

พูด
ตะกุกตะกัก
บ้าง แต่ยัง
พอสื่อสารได้ 

พูดเป็นค า ๆ 
หยุดเป็น  
ช่วง ๆ เพ่ือ
ท าให้สื่อสาร
ได้ไม่ชัดเจน 

พูดได้บางค า
ท าให้สื่อ
ความหมาย
ไม่ได้ 

12 

ด้าน
ความถูก
ต้องของ
ภาษาท่ีใช้ 

ผู้พูดใช้ค าศัพท์
และโครงสร้าง
ภาษาถูกต้อง
ทั้งหมด 

ผู้พูดใช้
ค าศัพท์และ
โครงสร้าง
ภาษา
ถูกต้องเกือบ
ทั้งหมด 

ผู้พูดมีปัญหา
บางครั้งใน
การใช้
ค าศัพท์และ
โครงสร้าง
ภาษา 

ผู้พูดใช้
ค าศัพท์และ
โครงสร้าง
ภาษา
ผิดพลาด
หลายครั้ง 

ด้านสื่อ
เนื้อหา 

ผู้พูดใช้
โครงสร้าง
ภาษาและ
ค าศัพท์ ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร
อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้พูดใช้
โครงสร้าง
ภาษาและ
ค าศัพท์ที่
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์
ในการ
สื่อสารเกือบ
ทุกครั้ง 

ผู้พูดใช้
โครงสร้าง
ภาษาและ
ค าศัพท์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร
เป็นบางครั้ง 

ผู้พูดใช้
โครงสร้าง
ภาษาและ
ค าศัพท์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร
น้อยมาก 

การอ่าน 

ด้านการรู้
ความหมา
ยค าศัพท์ 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่
สามารถเดา
ความหมา 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่ 
สามารถเดา
ความหมาย 

12 
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ความ 
สามารถ

ทาง
ภาษา 

ประเด็น
การ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 
รวม 

4 3 2 1 

  ค าศัพท์จาก
บริบทได้
ทั้งหมด 

ค าศัพท์จาก
บริบทได้
เกือบ
ทั้งหมด 

ค าศัพท์จาก
บริบทได้
เล็กน้อย 

ค าศัพท์จาก
บริบทได้น้อย
มาก 

 

ด้านความ
เข้าใจ 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ีอ่าน
ได้ทั้งหมด 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ี
อ่านได้เกือบ
ทั้งหมด 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ี
อ่านได้
เล็กน้อย 

ตอบค าถาม
หลังจากท่ี
อ่านได้น้อย
มาก 

ด้านการ
อ่านจับ
ใจความ
ส าคัญ 

จับใจความ
ส าคัญของ
เนื้อหาได้
ทั้งหมด 

จับใจความ
ส าคัญของ
เนื้อหาได้
เกือบ
ทั้งหมด 

จับใจความ
ส าคัญของ
เนื้อหาได้
เล็กน้อย 

จับใจความ
ส าคัญของ
เนื้อหาได้
น้อยมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้มีจุดประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.2 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 
1.5 ด้านการวัดและประเมินผล 

2. โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน และแสดงความเห็นใน
ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ 

เหมาะสมมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
เหมาะสมมาก   ให้ 4 คะแนน 
เหมาะสมปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
เหมาะสมน้อย   ให้ 2 คะแนน 
เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
 

ข้อ รายการประเมิน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้      

1 ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษาการสื่อสาร      

2 เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน      

3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      

4 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้      

ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้      

5 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้      
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ข้อ รายการประเมิน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

6 เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน      

7 เหมาะสมกับเวลาเรียน      

8 ความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน      

9 ความชัดเจนของภาษาที่ใช้      

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

10 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ      

11 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน      

12 เหมาะสมกับเวลา      

13 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน STAD      

14 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน      

15 กิจกรรมและวิธีการสอนสามารถน าไปใช้ได้      

16 กิจกรรมและวิธีการสอนที่จัดสามารถเสริมสร้างความรู้

ความสามารถที่ต้องการพัฒนา 

     

ด้านสื่อการเรียนการสอน      

17 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน      

18 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน      

19 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน      

20 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น      

21 ความชัดเจนในการอธิบายหรือการใช้ภาษา      

22 ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้      

ด้านการวัดและประเมินผล      

23 วิธีการวัดและการประเมินผลสามารถวัดได้ตรงจุดมุ่งหมาย      

24 วิธีวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม      

25 การวัดและประเมินผลระหวางเรียนมีความเหมาะสม      
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ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................. .............................................................. 
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................. ...................................................................................  

ลงชื่อ......................................................... ...ผู้ประเมิน 
(............................................................) 

วันที่.............เดือน....................................พ.ศ........... 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินนี้มีจุดประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

2. โปรดพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้อง (IOC) หรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย √ 
ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” ตามความคิดเห็นของท่านดังนี้ 

ให้คะแนน +1    หากตรวจแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตาม           
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน  0      หากตรวจไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน  -1     หากตรวจแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

ทดสอบการ
ฟังเข้าใจ
ความหมาย
ของค า 

1. Em chào cô 
Đáp án: ảnh 3 

   

2. Bây giờ là 11:15 
Đáp án: ảnh 4 

   

3. Đọc sách 
Đáp án: ảnh 1 

   

4. Hôm nay trời mưa 
Đáp án: ảnh 2 

   

5. ăn sáng 
Đáp án: ảnh 3 
 

   



224 
 

 

วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

ฟังงค าถาม
แล้วเลือก
ค าตอบที่
เหมาะสม 

6. Ngày cuối tuần là ngày nào? 
Đáp án: ảnh 4 

   

7. Cái gì dùng để xem giờ? 
Đáp án: ảnh 3 

   

8. tháng cuối năm? 
Đáp án: ảnh 4 

   

9. ai là người dạy học? 
Đáp án: ảnh 4 

   

10. Bạn là người Nhật phải không? 
Đáp án: ảnh 1 

   

ฟังประโยค
แล้วเลือกค าที่
ได้ยินเติมลง
ในช่องว่างที่
ถูกต้อง 

11. Năm nay tôi …………tuổi 
a. 12   
b.   13  
c.   14  
d.   15 

   

12. Hàng ngày, tôi thức dậy lúc………….. 
e. 5:00 
f. 6:00  
g. 7:00 
h. 8:00 

   

13. Cái áo này giá………...…đồng 
a. 90,000  
b. 99,000 
c. 900,000 
d. 990,000 

   

14. Mia là giáo viên dạy tiếng…………. 
Đáp án: a 
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วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

 15. . Sở thích của tôi là ……………. 
Đáp án: d 

   

ทดสอบการ
พูดโดยการ
บอกชื่อสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่ใน
ภาพ 

16.    
Gia đình, ông nội (ngoại), bà nội (ngoại), bố, mẹ, chị, em 

   

17.  
Thời tiết, nắng, nắng có mây, mây, mưa, tuyết, sét 

   

18.   
Thức dậy, đánh răng, tắm, ăn sáng, đi vệ sinh, đi học 

   

19.  
1h25’, 7h8’, 12h15’, 10h35’ (11h kém 25’), 4h55’ (5h 
kém 5’), 2h50’ (3h kém 10’)   

   

20.  
Trung Quốc, Cam-pu-chia, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, 
Lào 

   

การตอบ
ค าถามจากครู
แบบถาม - 
ตอบ 

21. ให้นักเรียนกล่าวค าทักทายและแนะน าตัวเองเป็นภาษา
เวียดนาม 

   

22. คุณท าอะไรในเวลาว่าง    
23. ให้นักเรียนแนะน าเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง    
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วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

 24. ให้นักเรียนเล่าเกี่ยวกับเพ่ือนสนิทของตนเอง    
การอ่านออก
เสียงใน
รูปแบบของ
ความเข้าใจ
ถึงความ
สอดคล้อง
ระหว่างเสียง
กับสัญลักษณ์ 

25.  
b. Ông bà ngoại  
c. Ông bà ngoài 
d. Ông bà ngoái  
e. Ông bà ngã 

   

26.  
a. Năm đồng 
b. Năm nghìn đồng 
c. Năm mươi nghìn đồng  
d. Năm trăm nghìn đồng 

   

27.  
a. Sinh viên 
b. giáo viên 
c. bác sĩ  
d. kỹ sư 
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วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

 

28.   
     a. Hàn Quốc 
     b. Mỹ 
     c. Trung Quốc 
     d. Việt Nam    

   

29.  
a. Mùa thu  
b. Mùa thơ 
c. Mùa thư 
d. Mùa thứ 

   

การเข้าใจใน
การเลือกใช้
ศัพท์ได้
ถูกต้องใน
สถานการณ์ที่
เหมาะสม 

30. นักเรียนทักทายกับครูผู้หญิงว่าอย่างไร 
a. Chào thầy 
b. Chào anh 
c. Chào cô  
d. Chào chị 

   

31. นักเรียนทักทายกับชายอายุประมาณ 30 กว่าว่าอย่างไร 
a. Chào ông 
b. Chào chú  
c. Chào bà 
d. Chào cô 

   

32. สรรพนามท่ีหมายถึงพวกเราแต่ไม่รวมถึงผู้ที่ก าลังสนทนาด้วย 
a. Chúng tôi  
b. Chúng nó 
c. Chúng mình 
d  Chúng ta 
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วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

 33. Kia là ……… vậy? Đó là học sinh mới. 
a. ai  

     b. cái gì 
c. học sinh 
d. giáo viên 

   

34. Xin ……………, đây là bạn Milk 
a. Xin hỏi 
b. cảm ơn 
c. giới thiệu  
d. tạm biệt 

   

จับใจความ
ส าคัญของ
เรื่องท่ีอ่านได้ 

ให้นักเรียนอ่านบทความดังต่อไปนี้และกากบาท (X)  ทับค าตอบที่
ถูกต้อง (35 – 39) 
Peter 
Tôi tên là Peter.  Năm nay tôi 33  tuổi.  Tôi đến từ nước 
Mỹ.  Tôi là giáo viên và đang dạy  tiếng Anh ở trường 
quốc tế  Hà Nội - Thái Lan.  Tôi có vợ và hai con gái.  
Gia đình tôi sống ở Hà Nội.  Tôi đang ở Hà Nội được 
khoảng một năm,  tôi nói được tiếng Việt.  Khi rảnh, Tôi 
thích nghe nhạc, xem phim với một tách cà phê. 

   

35. Peter là người nước nào? 
a.  nước Anh 
b.  nước Pháp 
c   nước Mỹ  
d   nước Đức 

   

36. Peter sống ở Hà Nội lâu chưa? 
a. 3 năm                   b. 2 năm 
c. 1 năm               d. nửa năm 
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วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

 37. . Gia đình Peter có mấy người 
a   2 
b   3 
c   4  

     d   5    

   

38. Peter làm nghề gì? 
a.   Kỹ sư 
b.   Bác sĩ 
c    Giáo viên   
d    Lái xe 

   

39. khi rảnh,  Peter thích làm gì? 
A   nghe nhạc 
B   xem phim 
C  uống cà phê  
D  cả a, b  và  c  

   

ทดสอบด้าน
การเขียนใน
การใช้
ค าศัพท์
ไวยากรณ์ 
เติมค าศัพท์ที่
ถูกต้องลงใน
ช่องว่างเพื่อ
บทสนทนาที่
สมบูรณ์ 

40. Chào Hoa! Bạn có (40) khỏe không?    
41. Chào Nit! Tôi khỏe. (41) Còn bạn ?    
42. Cảm ơn bạn, tôi (42) cũng khỏe.    
43. Xin giới thiệu với bạn, (43) đây là Milk, bạn tôi.    
44. Chào Milk, Bạn là người Thái Lan (44) phải không?    
45. Vâng, Tôi là (45) người Thái Lan. Rất vui được biết 
bạn. 

   

46. Sở thích của bạn là gì        
47. Tôi thích nghe nhạc (47) và xem phim.     
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วัตถุประสงค์ ข้อสอบข้อที่ 
ระดับความ

คิดเห็น 
+1 0 -1 

เรียบเรียง
ประโยคที่
ถูกต้อง 

48. của / bạn / ở đâu / nhà ? 
Nhà của bạn ở đâu? 

   

49. Tôi / bác sĩ /là 
Tôi là bác sĩ 

   

50. Bạn / lúc / mấy / thức dậy / giờ / ? / 
Bạn thức dậy lúc mấy giờ? 

   

51. vui / Rất / gặp / được / bạn. 
Rất vui được gặp bạn. 

   

52. . gì/ Kia/ cái/ là/ ?/ 
Kia là cái gì? 

   

53. Anh Minh / người Việt Nam / là / phải không / ? / 
Anh Minh là người Việt nam phải không? 

   

54. Mẹ / bạn Nit / của / 35 / tuổi 
Mẹ của bạn Nit 35 tuổi 

   

55. Poo / bạn / nhất / là / thân / của tôi 
Poo là bạn thân nhất của tôi 

   

56. giá / Cái bút / này / bao nhiêu / ? / 
Cái bút này giá bao nhiêu? 

   

 
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................. ............................................................. 
...................................................................................... .......................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................... ...ผู้ประเมิน 
(............................................................) 

วันที่.............เดือน....................................พ.ศ...........
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