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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีนก่อนและหลังเรียน และศึกษา
เจตคติของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ตี อ่
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ห้อง 4/3 โรงเรียนสาธิต “ พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมคือ แบบฝึกหัด
ท้ายชุดกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และแบบวัดเจตคติตอ่ การใช้ชดุ กิจกรรมการเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีส่ ร้างขึน้
มีประสิทธิภาพ 87.50 /86.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน มีเจตคติตอ่ การใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก
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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 statistics 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 จึงจัดให้มกี ารเรียนการสอน
วิชาภาษาจีนขึน้ ในสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชา
เพิม่ เติมในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 และได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในสังคมโลก
ปัจจุบนั การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิง่ ในชีวติ ประจำวัน เนือ่ งจากเป็น
เครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา
การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของ
ชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่ง
มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
ช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามเข้าใจตนเองและผูอ้ น่ื
ดีขน้ึ เรียนรูแ้ ละเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติ
ทีด่ ตี อ่ การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่าง
ประเทศเพือ่ การสือ่ สารได้ รวมทัง้ เข้าถึงองค์ความรู้
ต่าง ๆ ได้งา่ ยและกว้างขึน้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, หน้า 211)
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
โดยทัว่ ไป ยังใช้ระบบเก่าซึง่ เน้นการท่องจำ อ่าน
คัด เขียน โดยไม่เกิดแรงจูงใจในการที่จะนำไป
ใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งตำราที่ใช้ยังมีความล้าหลัง
และจากการอภิปรายของผู้บริหารและครูกว่า
150 คนจาก 124 โรงเรียนทัว่ ประเทศพบว่าปัญหา
หลักอยูท่ เ่ ี รือ่ งครูผส้ ู อน ขาดหลักสูตรและแบบเรียน
รวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากรัฐ (ศูนย์จนี
ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา, 2551, หน้า 23)
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จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสในการเข้าไปสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนกลาง
ของครูทส่ี อนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 และ
ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาจีนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมาพบว่าผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาจีนของนักเรียนบางส่วน
ยังอยูใ่ นเกณฑ์ตำ่ ทัง้ นีส้ ว่ นทีเ่ ป็นปัญหามากทีส่ ดุ
คือ ครูไม่ใช้สอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน รวมไปถึง
นักเรียนบางส่วนไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลางมาก่อน
อีกทั้งครูผู้สอนก็ยังขาดเทคนิคในการสอน ซึ่ง
สิง่ เหล่านีอ้ าจส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความเบือ่ หน่าย
และไม่สนุกกับการเรียนวิชาภาษาจีนกลาง ซึ่ง
อาจทำให้คณุ ภาพและมาตรฐานในการเรียนภาษาจีน
กลางอยู่ในเกณฑ์ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น
สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนทีม่ ปี ญั หาในด้านการเรียน
ภาษาจีนกลางให้ดีขึ้นนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
แนวทางทีน่ า่ จะช่วยให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนภาษาจีนกลางสูงขึน้ ดังคำกล่าวของสุนยี ์
เหมะประสิทธิ์ (2543, หน้า 26-27) การสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็นสื่อที่มีการเตรียมกระบวน
การเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดี โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้อันประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหา
และวัสดุอปุ กรณ์ทง้ั หลายไว้เป็นชุด ๆ ในลักษณะ
ของหรือกล่อง สิ่งที่บรรจุอยู่ในซองหรือกล่อง
ชุดกิจกรรมได้แก่ คูม่ อื ครู แผนการสอนสือ่ การเรียน
การสอน แบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบ
ทีใ่ ช้ในการทดสอบประเมินผล สิง่ ทีจ่ ดั ไว้ในชุด
กิจกรรมสร้างขึน้ อย่างมีระบบ ต้องมีการตรวจสอบ

ทุกขัน้ ตอนและทุกอย่างต้องสัมพันธ์ สอดคล้องกัน
เป็นอย่างดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำให้ครู
นำไปใช้สอนได้ทันทีโดยไม่มีข้อยุ่งยากอย่างใด
กิจกรรมในชุดกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ศึกษาด้วยตนเอง และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอย่าง
แท้จริง เนือ่ งจากชุดการเรียนมีสง่ ิ อำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ที่บูรณาการเป็นอย่างดี จึงทำให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีน
ขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
4 ซึง่ ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมการใช้หลักสูตรภาษาจีน
นอกจากนีย้ งั เป็นแนวทางให้โรงเรียนต่าง ๆ ทีม่ ี
ความสนใจ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการ
ของท้องถิน่ ในชุมชนของตน ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีน
ขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ภาษาจีนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4
3. เพือ่ ศึกษาเจตคติของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 4
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน มีเจตคติตอ่ การใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.ได้แนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรม
สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ขัน้ พืน้ ฐานสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
2. ได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร
ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้พจิ ารณา
ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตร
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐานสำหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
3. ได้แนวทางในการจัดทำสือ่ การเรียนรู้
ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ความสำคัญของภาษาจีน และสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่นกั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 ห้องเรียน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/3 โรงเรียน
สาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน
1 ห้องเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
2. ตัวแปรตามได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน
2.2 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่จะใช้ในการสร้างชุดการเรียน
ตามตั ว ชี ้ ว ั ด และสาระการเรี ย นรู ้ กลุ ่ มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระยะเวลา
ดำเนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที ่ 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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เรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่าง
ประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พ. ศ. 2551 โดยพิจารณาสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ คุณภาพผูเ้ รียน ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
สร้างชุดการเรียน เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.1.3 กำหนดเนื้อหาที่จะใช้ในการ
สร้างชุดการเรียนตามตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้
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
ชุดกิจกรรมที่ 3 สีสนั และเครือ่ งแต่งกาย
ชุดกิจกรรม 3.1 สี
ชุดกิจกรรม 3.2 เครื่องแต่งกาย
ชุดกิจกรรม 3.3 เครือ่ งแต่งกายตามฤดู
ชุดกิจกรรมที่ 4 อาหารและเครื่องดื่ม
ชุดกิจกรรม 4.1 เครื่องดื่ม
ชุดกิจกรรม 4.2 ผลไม้แสนอร่อย
ชุดกิจกรรม 4.3 อาหารเช้า
1.1.4 นำชุดกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
เสนอต่ อ คณะกรรมการควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์

ตรวจสอบ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
จากนั้นนำชุดกิจกรรมที่แก้ไขและเสนอผู้เชี่ยว
ชาญ 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หา
ความเหมาะสมของจุดประสงค์ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบประเมินความคิดเห็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยกำหนด
เกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นจัดอันดับคุณภาพ
แบ่ งเป็ น 5 ระดั บ (บุ ญ ชม ศรี สะอาด ,2543,
หน้า 69-70) ได้คา่ ดัชนีเท่ากับ 4.36 จัดว่าเหมาะสมมาก
1.1.5 การทดสอบประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมโดยนำชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียน
สาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี โดยนำไปทดลองดังนี้
1.1.5.1 ทดลองแบบเดี่ยว นำชุด
กิจกรรมไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ห้อง 4/1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ 1:1 จำนวน 3 คน จำนวน
3 กลุม่ เพือ่ หาข้อบกพร่องในด้านภาษา ขัน้ ตอน
การเรียน ความยากง่ายของเนือ้ หา ความเหมาะสม
ของเวลาต่อกิจกรรมแต่ละชุดการเรียน โดยสังเกต
พฤติกรรม พร้อมกับบันทึกข้อบกพร่องและปัญหา
ต่าง ๆ
จากการทดลองในขัน้ นี้ นักเรียนบางคน
ยังสงสัยในกิจกรรมนี้บ้าง ยังไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ถกู ต้อง เพราะเป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียนยังไม่เคย
ได้ปฏิบัติมาก่อนและไม่เข้าใจบัตรคำสั่ง ครูต้อง
อธิบายอีกครัง้ หนึง่ ให้นกั เรียนได้เข้าใจ นักเรียน
จึงสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกันไปพร้อมกับครูได้
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เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่อหนึ่งชุดจะ
มากกว่าเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ใช้เวลามากในการอธิบายการใช้ชดุ กิจกรรม ผูว้ จิ ยั
ได้สอบถามนักเรียนในส่วนทีไ่ ม่เข้าใจแล้วจดบันทึก
ไว้ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นำชุดกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข
ใหม่ โดยปรับปรุงภาษาทีใ่ ช้ในบัตรคำสัง่ ให้เข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น
1.1.5.2 ทดลองแบบกลุม่ นำชุดกิจกรรม
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 4/1 โรงเรียน
สาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ ย่อย
6 คน จำนวน 1 กลุ่มเพื่อหาข้อบกพร่องของชุด
กิจกรรม โดยสังเกตพฤติกรรม แล้วบันทึกข้อบกพร่อง
ปัญหาต่าง ๆ
จากการทดลองในขัน้ นี้ นักเรียนสามารถ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมได้โดยใช้เวลาน้อยกว่าการทดลอง
รายบุคคล นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสือ่ สาร
ได้อย่างคล่องแคล่ว ในการทดลองขัน้ นีน้ กั เรียน
จะมีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน มีการช่วยเหลือกัน
ส่วนนักเรียนบางคนทีย่ งั ไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม
ได้ดี ครูกเ็ ข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เป็น
รายบุคคล
1.1.5.3 ทดลองภาคสนาม นำชุดกิจกรรม
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ห้อง 4/2 โรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2552 จำนวน 30 คน
การทดลองในขั้นนี้ นักเรียนส่วนมาก
ให้ความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมดีมาก
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นเก่ ง จะปฏิ บั ติ กิ จ กรรมได้ ด้ ว ย
ความราบรื่น เมื่อมีข้อสงสัยใด ๆ นักเรียนจะใช้
วิธยี กมือขึน้ สอบถามครูจงึ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ

เป็นรายบุคคลได้ ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนและ
นักเรียนทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจเรียน ซึง่ จะเป็นส่วนน้อย
ครูจึงต้องให้ความสนใจกับนักเรียนกลุ่มนี้เป็น
อย่างมาก คอยดูแลช่วยเหลือในการประกอบ
กิจกรรม ให้กำลังใจ คอยซักถามปัญหา อธิบาย
วิธีการทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แล้วนำ
ผลการทดลองมาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
1.2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผูว้ จิ ยั ดำเนินการสร้างตามขัน้ ตอนดังนี้
1.2.1 ศึกษาตำรา และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการวัดและประเมินผลการสร้างแบบทดสอบ
1.2.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
1.2.3 สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนตามชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้ พร้อมทัง้ จัดทำ
โครงสร้างของข้อสอบ จำนวน 60 ข้อเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีวิธีการตรวจ
ให้คะแนนแบบถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน
1.2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีส่ ร้างขึน้ ให้ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูค้ วบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
สำนวนภาษาและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
1.2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Validity)
โดยพิจารณาจากค่าความสอดคล้อง IOC ระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ
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กับข้อสอบ จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
โดยกำหนดเกณฑ์ทใ่ี ช้ได้ของแต่ละข้อคือ .5 ขึน้ ไป
ผลปรากฏว่าข้อสอบจำนวน 60 ข้อใช้ได้ทุกข้อ
ไม่ต้องแก้ไข
1.2.6 หาคะแนนจุดตัด โดยใช้เทคนิค
ของแองกอฟ ซึง่ ได้จากการพิจารณาของครูผสู้ อน
ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่ตา่ํ กว่า 2 ปี
จำนวน 3 ท่านโดยพิจารณาว่า นักเรียนทีม่ สี มรรถภาพ
ขั้นตํ่าสุดตามเนื้อหาข้อสอบ แต่ยอมรับได้มี
ความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบแต่ละข้อถูก
เป็นเท่าไร ซึง่ ได้คา่ เท่ากับร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
1.2.7 นำข้อสอบทีไ่ ด้ไปใช้กบั นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/2 โรงเรียนสาธิต
“พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
จำนวน 30 คน ที่เรียนเรื่องชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐานมาแล้ว คัดเลือกข้อสอบทีม่ คี า่
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง .24-.78 และค่าอำนาจ
จำแนกระหว่าง .24-.73 จำนวน 40 ข้อ เพื่อให้
เหมาะกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์
1.2.8 นำแบบทดสอบทีค่ ดั เลือกไปหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้
สูตร KR - 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยได้ค่า
ความเชื่อมั่น .82
1.3 การพัฒนาแบบวัดเจตคติของนักเรียน
ทีม่ ตี อ่ การใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย
ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนดังนี้
1.3.1 ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบวัดเจตคติ
จากเอกสาร ตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดเจตคติ
1.3.2 สร้างแบบวัดเจตคติตามวิธขี อง
ลิเคิรท์ (Likert)และล้วนสายยศและอังคณาสายยศ(2538)

ซึง่ เป็นข้อความเกีย่ วกับความรูส้ กึ ของนักเรียนทีม่ ี
ต่อการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 20
ข้อ โดยมีขอ้ ความทัง้ ทางบวกและทางลบ ใช้เกณฑ์
แปลผลของบุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า24) เป็น
แนวทางในการแปลความหมายของผลจากแบบวัด
เจตคติ
1.3.3 นำแบบวัดเจตคติของนักเรียนทีม่ ี
ต่อการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน
20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเน้อหาและนำมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกำหนดเกณฑ์
ทีใ่ ช้ได้ของแต่ละข้อคือ .5 ขึน้ ไป แล้วนำมาปรับปรุง
แก้ไขแต่ละข้อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.3.4 นำแบบวัดเจตคติของนักเรียนทีม่ ี
ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มาหาความเชื่อมั่น โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ห้อง 4/2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cornbach)ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ .86
2. การดำเนินการวิจัย
การดำเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนิน
การวิจัยดังนี้
2.1 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ บันทึกผลการสอบไว้
เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล
2.2 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองโดยนำชุด
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กิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปดำเนินการสอน
ด้วยตนเอง กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง
4/3 โรงเรียนสาธิต “ พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โดยใช้เวลาในการสอน ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวมทัง้ สิน้
12 ครั้ง
2.3 เมือ่ นักเรียนจบชุดกิจกรรมแต่ละชุด
แล้วให้นกั เรียนทำแบบฝึกหัดประจำชุดกิจกรรม
เพื่อนำคะแนนไปหาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก
2.4 ทำแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Post Test) หลังเรียน เพือ่ นำคะแนนไปวิเคราะห์
และหาประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง
2.5 ให้นกั เรียนทำแบบสอบถามวัดเจตคติ
ของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 หลังการทดลองมาวิเคราะห์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ
3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่ รียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยการทดสอบแบบ t-test Dependent
3.3 วัดเจตคตินกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐานหลังเรียน โดยการหาค่าเฉลีย่
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน

สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีส่ ร้างขึน้
มีประสิทธิภาพ 87.50/86.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.นักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน มีเจตคติตอ่ การใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 87.50/86.76 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ทีต่ ง้ั ไว้ ซึง่ แสดงว่าชุดกิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่4 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่
จะนำไปใช้ในการเเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้น
พื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้าง
อย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยศึกษาสภาพปัญหา และ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเนื้ อ หากั บ จุ ด ประสงค์
การเรียนรู้ เวลาและการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผลจากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
กำหนดสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชุด จัดกิจกรรม
และกำหนดสือ่ การสอนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนต่อเนื่อง
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อย่างสอดคล้องและส่งเสริมซึง่ กันและกัน โดยมุง่
ให้นกั เรียนบรรลุจดุ ประสงค์การเรียนรูท้ ก่ี ำหนดไว้
นอกจากนีช้ ดุ กิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน
สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของ
กาเย่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะใช้สอ่ื กระตุน้
ให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ ภาพ ตุก๊ ตา เกม การแสดง
บทบาทสมมติ สถานการณ์จริง ทำให้ดงึ ดูดความสนใจ
สร้างความกระตือรือร้นให้กบั ผูเ้ รียน นักเรียนได้
ปฏิบตั จิ ริง และมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ ก่อให้เกิด
ความสนุกสนาน นอกจากนีย้ งั ส่งผลให้ชดุ กิจกรรม
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ทั้งนี้เพราะว่า ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเน้น
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น กิจกรรมคู่ เพลง บทบาท
สมมติ กิจกรรมระดมความคิด เป็นต้น จึงจะทำให้
นักเรียนสนุกกับการเรียน และอยากทีจ่ ะพูดและ
เรียนรูภ้ าษาจีน นักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริง และมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของสุมติ รา
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)

ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้กจิ กรรมในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน
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
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน มีเจตคติตอ่ การใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่ นระดับมาก อาจเนือ่ งมา
จากชุดกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าขึน้ ทำให้ผเู้ รียนได้ฝกึ
กิจกรรมโดยมีครูดแู ลและให้คำแนะนำ นักเรียน
มีความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
ด้วยชุดกิจรรม ความสัมพันธ์ของนักเรียนระหว่าง
เพือ่ นกับเพือ่ นเป็นไปด้วยความราบรืน่ มีการทำงาน
ร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปญั หา ทำให้กจิ กรรม
การเรียนสนุกสนาน นักเรียนไม่เบือ่ หน่ายต่อการทำกิจกรรม และมีการตรวจคำตอบทำให้ทราบผล
การปฏิบตั ไิ ด้ทนั ทีหนังจากฝึกกิจกรรม สอดคล้อง
กับแนวคิดของนฤมล เลียบสวัสดิ์ (2545, หน้า 60)
การที่ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกคนมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็น เสนอข้อมูลความรู้
ทีต่ นเองมีอยูใ่ ห้เพือ่ น ๆได้รบั รู้ ช่วยกันแก้ปญ
ั หา
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ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
ทุกคนได้มสี ว่ นร่วมและเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยตลอด สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้ผเู้ รียนมีเจตคติ
ทางบวกในการเรียนเพิม่ มากขึน้ จึงถือได้วา่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนภาษาจีน
ขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
4 ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม
โดยการศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการใช้ชดุ กิจกรรม
ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และเตรียมสือ่ อุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการเรียนการสอนให้พร้อม เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามลำดับขัน้ ตอน
1.2 ก่อนให้นกั เรียนทำกิจกรรมในชุด
กิจกรรมนีท้ กุ ครัง้ ครูตอ้ งอธิบายหรือชีแ้ จงวิธกี าร
ปฎิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ตรงกัน จึงจะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

บรรลุจุดประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
1.3 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนตาม
ชุดกิจกรรมนี้ ครูต้องจัดกิจกรรมให้ครบตามที่
ระบุไว้ในแผนการเรียน เพื่อให้กิจกรรมเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานกับ
การสอนแบบปกติ
2.2 ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนเนื้อหาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ
2.3 ควรมีการนำชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 4 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนหลายโรงเรียนทีม่ สี ภาพแวดล้อม
ทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ จะได้ขอ้ สรุปผลการวิจยั ทีก่ ว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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