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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาจีนก่อนและหลังเรียน และศึกษา

เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ห้อง 4/3 โรงเรียนสาธิต “ พิบูลบำเพ็ญ”

มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้

ประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมคือ แบบฝึกหัด

ท้ายชุดกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และแบบวัดเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่า-

เฉลี่ย และการทดสอบค่าที   

 ผลการวิจัยพบว่า

   1. ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึน

มีประสิทธิภาพ 87.50 /86.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

80/80    

     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

       3. นักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ในระดับมาก 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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Abstract

 This research aimed at the development

of basic Chinese language learning activities

package for prathomsuksa IV students with

efficiency of 80/80, and comparing the students’

academic achievement before and after the

implementation and studying the  attitude after

using the basic Chinese language learning

activities  package. The sample of the study

consisted of 30 students at prathomsuksa 4/3

students  from Piboonbumpen Demonstration

School, Burapha University, Chonburi province

in the second semester 2009. The instruments

used for evaluating the activities package were

exercises after each package, achievement test

and the attitude after using the basic Chinese

language learning activities package. The sta-

tistics used in the research were percentage,

mean, and  t-test. 

 The results of this resrarch were as follows:

 1. The efficiency of activities package

for prathomsuksa IV students was shown at 

87.50/ 86.67 which was more efficiency than

the standard of 80/80

 2. The achievement after studying 

activities package was significantly higher 

than before studying at the .05 level

 3. The attitude of  students after using

the basic Chinese language learning activities

package were at good level

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา    

  กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความ

สำคัญของภาษาจีน จึงจัดให้มีการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีนข้ึนในสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชา

เพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2551 และได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในสังคมโลก

ปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ

และจำเป็นอย่างย่ิงในชีวิตประจำวัน เน่ืองจากเป็น

เครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา

การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ

ชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่ง

มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ

ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน

ดีข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติ

ท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่าง

ประเทศเพ่ือการส่ือสารได้  รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้

ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ,

2551, หน้า 211)

 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

โดยท่ัวไป ยังใช้ระบบเก่าซ่ึงเน้นการท่องจำ อ่าน

คัด เขียน โดยไม่เกิดแรงจูงใจในการที่จะนำไป

ใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งตำราที่ใช้ยังมีความล้าหลัง

และจากการอภิปรายของผู้บริหารและครูกว่า

150 คนจาก 124 โรงเรียนท่ัวประเทศพบว่าปัญหา

หลักอยู่ท่ีเร่ืองครูผู้สอน ขาดหลักสูตรและแบบเรียน

รวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากรัฐ (ศูนย์จีน

ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา, 2551, หน้า 23)
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จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสในการเข้าไปสังเกต

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนกลาง

ของครูท่ีสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมาพบว่าผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนบางส่วน

ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ท้ังน้ีส่วนท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด

คือ ครูไม่ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน รวมไปถึง

นักเรียนบางส่วนไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลางมาก่อน

อีกทั้งครูผู้สอนก็ยังขาดเทคนิคในการสอน ซึ่ง

ส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย

และไม่สนุกกับการเรียนวิชาภาษาจีนกลาง ซึ่ง

อาจทำให้คุณภาพและมาตรฐานในการเรียนภาษาจีน

กลางอยู่ในเกณฑ์ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น

 สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียน

ภาษาจีนกลางให้ดีขึ้นนั้น  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า

แนวทางท่ีน่าจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนภาษาจีนกลางสูงข้ึน ดังคำกล่าวของสุนีย์ 

เหมะประสิทธ์ิ  (2543, หน้า 26-27)   การสอนโดยใช้

ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็นสื่อที่มีการเตรียมกระบวน

การเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดี  โดยจัดกระบวนการ

เรียนรู้อันประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหา

และวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายไว้เป็นชุด ๆ ในลักษณะ

ของหรือกล่อง สิ่งที่บรรจุอยู่ในซองหรือกล่อง

ชุดกิจกรรมได้แก่ คู่มือครู แผนการสอนส่ือการเรียน

การสอน  แบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบ

ท่ีใช้ในการทดสอบประเมินผล ส่ิงท่ีจัดไว้ในชุด

กิจกรรมสร้างข้ึนอย่างมีระบบ ต้องมีการตรวจสอบ

ทุกข้ันตอนและทุกอย่างต้องสัมพันธ์ สอดคล้องกัน

เป็นอย่างดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ

อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำให้ครู

นำไปใช้สอนได้ทันทีโดยไม่มีข้อยุ่งยากอย่างใด

กิจกรรมในชุดกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ศึกษาด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง

แท้จริง เน่ืองจากชุดการเรียนมีส่ิงอำนวยความสะดวก

ในการเรียนรู้ที่บูรณาการเป็นอย่างดี  จึงทำให้

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี

4 ซ่ึงผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ปรับปรุงและส่งเสริมการใช้หลักสูตรภาษาจีน

นอกจากน้ียังเป็นแนวทางให้โรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมี

ความสนใจ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการ

ของท้องถ่ินในชุมชนของตน ในการส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาจีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4

 3. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 4 

สมมติฐานของการวิจัย      

    1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน

     2. นักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

         1.ได้แนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรม

สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

 2. ได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร

ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณา

ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตร

ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนระดับประถม

ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

  3. ได้แนวทางในการจัดทำส่ือการเรียนรู้

ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และเห็น

ความสำคัญของภาษาจีน และสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากร 

     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูล

บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 ห้องเรียน 

  

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/3 โรงเรียน

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด

ชลบุรี ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน

1 ห้องเรียน  

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 

 2. ตัวแปรตามได้แก่                    

             2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน

                 2.2 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

           เนื้อหาที่จะใช้ในการสร้างชุดการเรียน

ตามตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู ้  กลุ ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

       ระยะเวลา

 ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที ่  2

ปีการศึกษา 2552 ใช้เวลาในการทดลองจำนวน

12 ชั่วโมง

 วิธีดำเนินการวิจัย

            ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีน

ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย ดังนี้

 1. การพัฒนาเครื่องมือ

          1.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้

      1.1.1 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการ
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เรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ. ศ. 2551  โดยพิจารณาสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     

                   1.1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ

สร้างชุดการเรียน  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

                 1.1.3 กำหนดเนื้อหาที่จะใช้ในการ

สร้างชุดการเรียนตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของหลัก

สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โดยสร้างชุดกิจกรรมจำนวน 4 ชุด ได้แก่ 

       ชุดกิจกรรมที่ 1 ครอบครัวของฉัน

            ชุดกิจกรรม 1.1 ครอบครัวของฉัน

                   ชุดกิจกรรม 1.2 อาชีพของบุคคลใน

ครอบครัว

                   ชุดกิจกรรม 1.3 สถานที่ท่องเที่ยวที่

ครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุด

         ชุดกิจกรรมที่ 2 ร่างกายของฉัน 

                   ชุดกิจกรรม 2.1 ใบหน้าของฉัน

                   ชุดกิจกรรม 2.2 ร่างกายของฉัน

                   ชุดกิจกรรม 2.3 การออกกำลังกาย

         ชุดกิจกรรมท่ี 3 สีสันและเคร่ืองแต่งกาย  

                   ชุดกิจกรรม 3.1 สี

                   ชุดกิจกรรม 3.2 เครื่องแต่งกาย

                   ชุดกิจกรรม 3.3 เคร่ืองแต่งกายตามฤดู

       ชุดกิจกรรมที่ 4 อาหารและเครื่องดื่ม 

                   ชุดกิจกรรม 4.1 เครื่องดื่ม

                   ชุดกิจกรรม 4.2 ผลไม้แสนอร่อย

                   ชุดกิจกรรม 4.3 อาหารเช้า

      1.1.4 นำชุดกิจกรรมท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน

เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข

จากนั้นนำชุดกิจกรรมที่แก้ไขและเสนอผู้เชี่ยว

ชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา

ความเหมาะสมของจุดประสงค์ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผล โดยใช้แบบประเมินที่ผู ้วิจัย

สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบประเมินความคิดเห็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยกำหนด

เกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นจัดอันดับคุณภาพ

แบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด ,2543,

หน้า 69-70) ได้ค่าดัชนีเท่ากับ 4.36 จัดว่าเหมาะสมมาก        

     1.1.5 การทดสอบประสิทธิภาพของ

ชุดกิจกรรมโดยนำชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแก้ไข

แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียน

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด

ชลบุรี โดยนำไปทดลองดังนี้

    1.1.5.1 ทดลองแบบเดี่ยว นำชุด

กิจกรรมไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 ห้อง 4/1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

มหาวิทยาลัยบูรพา  กลุ่ม 1:1 จำนวน 3 คน จำนวน

3 กลุ่ม เพ่ือหาข้อบกพร่องในด้านภาษา  ข้ันตอน

การเรียน ความยากง่ายของเน้ือหา ความเหมาะสม

ของเวลาต่อกิจกรรมแต่ละชุดการเรียน โดยสังเกต

พฤติกรรม พร้อมกับบันทึกข้อบกพร่องและปัญหา

ต่าง ๆ

 จากการทดลองในข้ันน้ี  นักเรียนบางคน

ยังสงสัยในกิจกรรมนี้บ้าง ยังไม่สามารถปฏิบัติ

ได้ถูกต้อง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนยังไม่เคย

ได้ปฏิบัติมาก่อนและไม่เข้าใจบัตรคำสั่ง  ครูต้อง

อธิบายอีกคร้ังหน่ึงให้นักเรียนได้เข้าใจ  นักเรียน

จึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันไปพร้อมกับครูได้
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เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่อหนึ่งชุดจะ

มากกว่าเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

ใช้เวลามากในการอธิบายการใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัย

ได้สอบถามนักเรียนในส่วนท่ีไม่เข้าใจแล้วจดบันทึก

ไว้ จากน้ันผู้วิจัยได้นำชุดกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข

ใหม่ โดยปรับปรุงภาษาท่ีใช้ในบัตรคำส่ังให้เข้าใจ

ง่ายยิ่งขึ้น

      1.1.5.2 ทดลองแบบกลุ่ม นำชุดกิจกรรม

ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/1 โรงเรียน

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  กลุ่มย่อย

6 คน จำนวน 1 กลุ่มเพื่อหาข้อบกพร่องของชุด

กิจกรรม โดยสังเกตพฤติกรรม แล้วบันทึกข้อบกพร่อง

ปัญหาต่าง ๆ 

 จากการทดลองในข้ันน้ี นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมได้โดยใช้เวลาน้อยกว่าการทดลอง

รายบุคคล นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการส่ือสาร

ได้อย่างคล่องแคล่ว ในการทดลองข้ันน้ีนักเรียน

จะมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน

ส่วนนักเรียนบางคนท่ียังไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม

ได้ดี ครูก็เข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เป็น

รายบุคคล                  

      1.1.5.3 ทดลองภาคสนาม นำชุดกิจกรรม

ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง 4/2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา  จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2552 จำนวน 30 คน 

 การทดลองในขั้นนี้  นักเรียนส่วนมาก

ให้ความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมดีมาก

นักเรียนที่เรียนเก่งจะปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วย

ความราบรื่น  เมื่อมีข้อสงสัยใด ๆ  นักเรียนจะใช้

วิธียกมือข้ึนสอบถามครูจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

เป็นรายบุคคลได้ ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนและ

นักเรียนท่ีไม่ค่อยสนใจเรียน ซ่ึงจะเป็นส่วนน้อย

ครูจึงต้องให้ความสนใจกับนักเรียนกลุ่มนี้เป็น

อย่างมาก คอยดูแลช่วยเหลือในการประกอบ

กิจกรรม ให้กำลังใจ คอยซักถามปัญหา อธิบาย

วิธีการทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แล้วนำ

ผลการทดลองมาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

                 1.2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตามข้ันตอนดังน้ี

                  1.2.1 ศึกษาตำรา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กับการวัดและประเมินผลการสร้างแบบทดสอบ

     1.2.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2551             

          1.2.3 สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนตามชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้น

พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดยครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้ พร้อมท้ังจัดทำ

โครงสร้างของข้อสอบ จำนวน 60 ข้อเป็นแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีวิธีการตรวจ

ให้คะแนนแบบถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน

                1.2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนให้ประธานกรรมการ และ

กรรมการผู้ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ

สำนวนภาษาและความสมบูรณ์ของเนื้อหา

            1.2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ

3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Validity)

โดยพิจารณาจากค่าความสอดคล้อง IOC ระหว่าง

แบบทดสอบกับจุดประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ
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กับข้อสอบ จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ

โดยกำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ได้ของแต่ละข้อคือ .5 ข้ึนไป

ผลปรากฏว่าข้อสอบจำนวน 60 ข้อใช้ได้ทุกข้อ

ไม่ต้องแก้ไข

     1.2.6 หาคะแนนจุดตัด โดยใช้เทคนิค

ของแองกอฟ ซ่ึงได้จากการพิจารณาของครูผู้สอน

ท่ีมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่ต่ํากว่า 2 ปี

จำนวน 3 ท่านโดยพิจารณาว่า นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพ

ขั้นตํ่าสุดตามเนื้อหาข้อสอบ แต่ยอมรับได้มี

ความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบแต่ละข้อถูก

เป็นเท่าไร ซ่ึงได้ค่าเท่ากับร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม

     1.2.7 นำข้อสอบท่ีได้ไปใช้กับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/2 โรงเรียนสาธิต

“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

จำนวน 30 คน ที่เรียนเรื่องชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานมาแล้ว คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า

ความยากง่ายอยู่ระหว่าง .24-.78 และค่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง .24-.73 จำนวน 40 ข้อ เพื่อให้

เหมาะกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์

     1.2.8 นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไปหา

ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้

สูตร KR - 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยได้ค่า

ความเชื่อมั่น .82

      1.3 การพัฒนาแบบวัดเจตคติของนักเรียน

ท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย

ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนดังนี้

             1.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติ

จากเอกสาร ตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดเจตคติ

         1.3.2 สร้างแบบวัดเจตคติตามวิธีของ

ลิเคิร์ท(Likert) และล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2538)

 

ซ่ึงเป็นข้อความเก่ียวกับความรู้สึกของนักเรียนท่ีมี

ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 20

ข้อ โดยมีข้อความท้ังทางบวกและทางลบ ใช้เกณฑ์

แปลผลของบุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า24) เป็น

แนวทางในการแปลความหมายของผลจากแบบวัด

เจตคติ

                 1.3.3 นำแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมี

ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน

20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้อหาและนำมาหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกำหนดเกณฑ์

ท่ีใช้ได้ของแต่ละข้อคือ .5 ข้ึนไป แล้วนำมาปรับปรุง

แก้ไขแต่ละข้อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

                  1.3.4 นำแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมี

ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มาหาความ-

เชื่อมั่น โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 ห้อง 4/2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cornbach)ได้ค่าความเช่ือม่ัน.86

 2. การดำเนินการวิจัย

              การดำเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดำเนิน

การวิจัยดังนี้

              2.1 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน บันทึกผลการสอบไว้

เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนสำหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล 

         2.2 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองโดยนำชุด
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กิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดำเนินการสอน

ด้วยตนเอง กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง

4/3 โรงเรียนสาธิต “ พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552

โดยใช้เวลาในการสอน คร้ังละ 1 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน

12 ครั้ง

     2.3 เม่ือนักเรียนจบชุดกิจกรรมแต่ละชุด

แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดประจำชุดกิจกรรม

เพื่อนำคะแนนไปหาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก

  2.4 ทำแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน (Post Test) หลังเรียน เพ่ือนำคะแนนไปวิเคราะห์

และหาประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง      

      2.5 ให้นักเรียนทำแบบสอบถามวัดเจตคติ

ของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 หลังการทดลองมาวิเคราะห์  

   3. การวิเคราะห์ข้อมูล

          3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ 

      3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานก่อนเรียน

และหลังเรียน โดยการทดสอบแบบ t-test Dependent

       3.3 วัดเจตคตินักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานหลังเรียน โดยการหาค่าเฉล่ีย

สรุปผลการวิจัย

   1. ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึน

มีประสิทธิภาพ 87.50/86.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

80/80

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.นักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย

   1. ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 87.50/86.76  สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ท่ีต้ังไว้ ซ่ึงแสดงว่าชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่4 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่

จะนำไปใช้ในการเเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจาก

ระบบการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้น

พื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้าง

อย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยศึกษาสภาพปัญหา และ

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์

การเรียนรู้  เวลาและการเรียนการสอน การวัดผล

และประเมินผลจากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อ

กำหนดสาระสำคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้ และ

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชุด  จัดกิจกรรม

และกำหนดส่ือการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนต่อเนื่อง
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อย่างสอดคล้องและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน โดยมุ่ง

ให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้

นอกจากน้ีชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน

สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของ

กาเย่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะใช้ส่ือกระตุ้น

ให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่  ภาพ  ตุ๊กตา เกม  การแสดง

บทบาทสมมติ สถานการณ์จริง ทำให้ดึงดูดความสนใจ

สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เรียน  นักเรียนได้

ปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ก่อให้เกิด

ความสนุกสนาน  นอกจากน้ียังส่งผลให้ชุดกิจกรรม

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ทั้งนี้เพราะว่า ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเน้น

กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมคู่ เพลง บทบาท

สมมติ กิจกรรมระดมความคิด เป็นต้น จึงจะทำให้

นักเรียนสนุกกับการเรียน และอยากท่ีจะพูดและ

เรียนรู้ภาษาจีน นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุมิตรา

อังวัฒนกุล (2539, หน้า 116) ที่เสนอว่ากิจกรรม

จะช่วยให้เด็กๆรู้สึกว่าการเรียนภาษาเป็นเรื่องที่

สนุกและมีคุณค่า (เตือนใจ เฉลิมกิจ, 2545 ก,

หน้า 115) นอกจากนี้กิจกรรมยังมีประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนและต่อเนื้อหาของภาษามากมาย

ซึ่งสอดคล้องกับ (สุกิจ ศรีพรหม, 2544, หน้า 75)

ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ ช่วยเสริมสมรรถภาพใน

การสอนของครู ช่วยเร้าความสนใจในบทเรียน

ของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ช่วย

เสริมทักษะทางภาษาได้ 4 ทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของราตรี ศรีทองเทศ (2544, หน้า 99)

ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงความ-

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดยใช้กิจกรรมในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ

จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ

จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2544 จำนวน 70 คน

แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัย

ปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมจะมี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียน

ที่ไม่ได้ใช้กิจรรมในการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ในการเรียนรู้

อีกด้วย

             3. นักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมา

จากชุดกิจกรรมท่ีผู้วิจัยสร้าข้ึน ทำให้ผู้เรียนได้ฝึก

กิจกรรมโดยมีครูดูแลและให้คำแนะนำ นักเรียน

มีความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน

ด้วยชุดกิจรรม ความสัมพันธ์ของนักเรียนระหว่าง

เพ่ือนกับเพ่ือนเป็นไปด้วยความราบร่ืน มีการทำงาน

ร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา ทำให้กิจกรรม

การเรียนสนุกสนาน นักเรียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการ-

ทำกิจกรรม และมีการตรวจคำตอบทำให้ทราบผล

การปฏิบัติได้ทันทีหนังจากฝึกกิจกรรม  สอดคล้อง

กับแนวคิดของนฤมล เลียบสวัสด์ิ (2545, หน้า 60)

การที่ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกคนมี

โอกาสได้แสดงความคิดเห็น เสนอข้อมูลความรู้

ท่ีตนเองมีอยู่ให้เพ่ือน ๆได้รับรู้ ช่วยกันแก้ปัญหา
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ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม

ต่าง ๆ โดยตลอด ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติ

ทางบวกในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน จึงถือได้ว่าการ-

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี

4 ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน

ข้อเสนอแนะ

      1.ข้อเสนอแนะทั่วไป

          1.1 ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม

โดยการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการใช้ชุดกิจกรรม

ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และเตรียมส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช้

ในการเรียนการสอนให้พร้อม เพ่ือให้การปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามลำดับข้ันตอน

          1.2 ก่อนให้นักเรียนทำกิจกรรมในชุด

กิจกรรมน้ีทุกคร้ัง ครูต้องอธิบายหรือช้ีแจงวิธีการ

ปฎิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

ตรงกัน จึงจะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

บรรลุจุดประสงค์ และมีประสิทธิภาพ           

    1.3 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนตาม

ชุดกิจกรรมนี้ ครูต้องจัดกิจกรรมให้ครบตามที่

ระบุไว้ในแผนการเรียน เพื่อให้กิจกรรมเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง และบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป

                 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนโดย

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานกับ

การสอนแบบปกติ

                  2.2 ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนเนื้อหาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ 

             2.3 ควรมีการนำชุดกิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปทดลองหาประสิทธิ-

ภาพกับนักเรียนหลายโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อม

ท่ีแตกต่างกัน เพ่ือจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยท่ีกว้าง-

ขวางมากยิ่งขึ้น
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