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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท4ี่ ทีเ่ ริม่ ต้น
เรียนภาษาจีนในประเทศไทย ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 โดยมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
ได้แก่ ชุดการสอนภาษาจีนพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน จ�ำนวน 7 ชุด
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยน�ำไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 30
คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนดาราสมุทร อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ได้ชุดการสอนภาษาจีน
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ 83.28/ 88.47 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ที่ตั้งไว้

ABSTRACT
The purposes of this study were to construct in structional packages on beginning
Chinese learning for Prathomsuksa IV students in Thailand, and to determine the efficiency of
the instructional packages according to the standard 80/80. The instrument used in the study
consisted of seven instructional packages on beginning Chinese learning for Prathomsuksa IV 30
students from Darasamutr School, Amphur Mueng, Chonburi Province in the second semester of
2011. The statistical devices used in the research were percentage and arithmetic mean. It was
found that the instructional packages had an efficiency value of 83.28/88.47 which was higher
than the standard criterion 80/80.
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่มีความส�ำคัญ
มากส�ำหรับการสื่อสาร และการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน
เพราะประเทศต่างๆ ล้วนเคลื่อนไหวอยู่ในกระแสโลกา
ภิวัตน์ที่ต้องพึ่งพาร่วมมือกันและแข่งขันกัน เนื่องจาก
ประเทศไทยมีการติดต่อการค้ากับประเทศจีนเป็นส่วน
ใหญ่ นั บ ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต ชาวจี น มี ก ารอพยพเข้ า มาใน
ประเทศไทยจึงมีการแลกเปลีย่ นด้านวัฒนธรรมและภาษา
ซึง่ กันและกัน และได้เริม่ มีการตัง้ โรงเรียนสอนภาษาจีนขึน้
ทัง้ ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษาจ�ำนวนมาก และเมื่อเวลาผ่านไป
ภาษาจีนมีความส�ำคัญอย่างมากเทียบเท่าภาษาสากลเลย
ก็ว่าได้ จาก แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เน้นการ
พัฒนาคนไทยให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539) และ
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส�ำคัญของภาษาต่าง
ประเทศ จึงได้ก�ำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างชัดเจน และมิได้เน้นเพียงภาษาอังกฤษ
เท่านั้น ภาษาต่างประเทศอื่นๆก็สามารถเลือกจัดการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ( กระทรวงศึกษาธิการ,
2551 ) แต่เป็นที่ทราบกันว่าการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยนั้น ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร จาก
ผลส�ำรวจตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนภาษาจีนที่กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษาแห่ง
ชาติ และสถาบันภาษาจีนจัดท�ำขึ้น พบว่า การเรียน
การสอนภาษาจีนมีปัญหาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจ�ำนวนมาก
ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่มีความสามารถ
ด้านภาษาจีนต�่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยยังไม่เพียงพอ และได้สรุปปัญหาที่เกิดจาก
การเรียนทีไ่ ม่สมั ฤทธิผ์ ลดังนี้ (รณพล มาสันติสขุ , 2550)
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1. ความต้องการเรียนภาษาจีนมีมาก เห็นได้
จากการเปิดสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆ ทั้งของรัฐ
และเอกชน หรือแม้กระทั่งการเรียนต่อในประเทศจีนที่
จ�ำนวนนักเรียนไทยอยู่ในอันดับที่ 4 รองจาก เกาหลีใต้
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
2. ประสิทธิผลการเรียนต�ำ่ ผูเ้ รียนจ�ำนวนมากไม่
สามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขาดแคลนครู ผู ้ ส อน ปั จ จุ บั น กระทรวง
ศึกษาธิการต้องขอครูอาสาสมัครชาวจีน มาจากทางการ
จีนกว่า 1,000 คน ให้มาช่วยสอนในโรงเรียนระดับต่างๆ
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
4. แบบเรี ย นที่ ใช้ ใ นประเทศไทยขาดความ
เหมาะสม แบบเรียนที่นิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการ
สอนในระบบหรือนอกระบบ ต่างใช้แบบเรียนที่สอน
นักเรียนต่างชาติในประเทศจีน
5. วิ ธี ก ารสอนไม่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ที่จะ
ดึงดูดให้ผู้เรียนตั้งใจและสนใจเรียนภาษาจีน
ชุดการสอนเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภท
หนึ่งที่น�ำเอาสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เนื้อหา มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
แก่นกั เรียน สือ่ การเรียนการสอนมีลกั ษณะเป็นสือ่ ประสม
และใช้กิจกรรมที่หลากหลายเป็นสื่อในการเรียนการสอน
เช่น เกม บทบาทสมมติ สถานการณ์จริง ภาษาท่าทาง
ฯลฯ นอกจากนี้ ชุดการสอนยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ครูด�ำเนินการสอนไปตามล�ำดับขั้นตอน มีอุปกรณ์การ
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้น ประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียนได้เร็ว ท�ำให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น (ฐิติกร ทองสุข, 2541, หน้า 4) ดัง
นั้นวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การ
สร้างชุดการสอนที่เหมาะสม เพราะว่าชุดการสอนเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้ามีชุดการสอน
ที่เหมาะสมต่อวัยการเรียนรู้ จะท�ำให้พัฒนาการของผู้
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เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถสร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียนได้
จากสภาพการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุด
การสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านภาษาจีน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มาข้างต้น โดยชุดการสอนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 7 ชุดการสอน ดังนี้ ชุดที่ 1 Pinyin 拼
音สัทอักษรพินอิน ชุดที่ 2 Greeting 问候 การทักทาย
ชุดที่ 3 Number 数字ตัวเลข ชุดที่ 4 Family家庭
ครอบครัว ชุดที่ 5 Food 饮食 อาหาร ชุดที่ 6 RMB
人民币สกุลเงินจีน ชุดที่ 7 Weather 天气อากาศ
ซึ่งเป็นชุดการสอนค�ำศัพท์ที่เน้นเรื่องของค�ำศัพท์ที่พบ
ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เพื่อช่วยพัฒนาการสอนให้เหมาะแก่นักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และยังมีกจิ กรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย มีความสอดคล้องกับสภาพของเด็ก
และผูท้ เี่ ริม่ เรียนภาษาจีนทัว่ ไปและคาดหวังว่าเมือ่ ผูเ้ รียน
เรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถม
ศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผู้เรียนจะมีความสมใจในการเรียน
ภาษาจีน สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาจีน
ต่อไป สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น

2. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ การจัดท�ำ
แผนการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนภาษาจีน ส�ำหรับนักเรียนไทยระดับ
ประถมศึกษา
3. ได้แนวทางส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาวิชา
ภาษาจีน และการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชาวไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่ มต้นเรี ยนภาษาจีน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ห้องเรียน
4/1 จ�ำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ได้แก่ วิธีจับสลาก และสาเหตุที่เลือกโรงเรียนดังกล่าว
เป็นเพราะว่า โรงเรียนแห่งนี้ เริ่มมีการจัด การเรียนการ
สอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 เป็นปีแรก และศักยภาพของนักเรียน
มีความเหมาะสมกับชุดการสอนแบบขั้นพื้นฐาน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้เลือกโรงเรียนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. เนื้อหาที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สัทอักษรพิ
นอิน การทักทาย ตัวเลข ครอบครัว อาหาร สกุลเงินจีน
และอากาศ
4. การทดลองใช้ชดุ การสอนในครัง้ นี้ ด�ำเนินการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และชุดการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สอนภาษาจีนที่ใช้ในการทดลองมีจ�ำนวน 7 ชุด แบ่งเป็น
เพือ่ สร้างชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียนชัน้ 14 แผน โดยจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งละ 2ชั่วโมง
ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ ริม่ ต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย รวมทั้งหมด 28 ชั่วโมง
5. ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80
5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดการสอนภาษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จีนส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียน
1. ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาจีนและน�ำไปใช้ให้ ภาษาจีนในประเทศไทย
เกิดประโยชน์
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5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดการ วัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ศึกษาสาระการเรี ยน
สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80
รู ้แกนกลางกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศและ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลองซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอ
เสนอวิธีด�ำเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชุดการสอน ผู้วิจัยได้

ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 โดยการพิจารณาหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง
การจัดหลักสูตร การจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การ

ยังได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างชุดการสอน
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างชุ ดการสอน ต่อจากนั้นได้ด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนการสร้างชุดการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่
(2537) เช่น คูม่ อื ครู และแผนการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับ
ชุดการสอนแต่ละแผน ได้กำ� หนดจุดประสงค์การเรียน
รู้ของชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 4 ที่เริ่ มต้นเรี ยนภาษาจีนในประเทศไทย โดย
การสร้างชุดการสอน จ�ำนวน 7 ชุด ได้แก่

ชื่อชุด

หน่วย

ชุดที่ 1 Pinyin 拼音สัทอักษรพินอิน

หน่วยที่ 1 เรื่อง เสียงพยัญชนะและสระ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงพินอิน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 2 Greeting 问候 การทักทาย

หน่วยที่ 2 เรื่อง เธอสบายดีไหม ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 3 เรื่อง เธอชื่ออะไร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 3 Number 数字ตัวเลข

หน่วยที่ 4 เรื่อง การนับเลขตามสัญลักษณ์นิ้วมือ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 5 เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 4 Family家庭 ครอบครัว

หน่วยที่ 6 เรื่อง ชื่อสมาชิกในครอบครัว ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 7 เรื่อง ครอบครัวของฉัน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 5 Food 饮食 อาหาร

หน่วยที่ 8 เรื่อง รับประทานอาหารเช้า ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 9 เรื่อง เครื่องดื่ม ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 6 RMB 人民币สกุลเงินจีน

หน่วยที่ 10 เรื่อง สกุลเงินของประเทศจีน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 12 เรื่อง ซื้อผลไม้ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 7 Weather 天气อากาศ

หน่วยที่ 13 เรื่อง อากาศเป็นอย่างไร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 14 เรื่อง ฤดูกาล ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
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ผู้วิจัยจะใช้รูปภาพต่างๆ เป็นสื่อโดยตรงในการ
เรียนรู้ของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ หลัง
จากนั้น ได้ก�ำหนดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของ
ชุดการสอนโดยมีคำ� อ่านภาษาไทยก�ำกับ เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถอ่านออกเสียงภาษาจีนได้ดีขึ้น และยังก�ำหนด
เวลาสอนชุดละ 4 ชั่วโมง หน่วยละ2ชั่วโมง รวมทั้งหมด
28 ชั่วโมง หลังจากนั้นผู้วิจัยยังได้สร้างแบบฝึกหัด
ประจ�ำชุดการสอน 7 ชุด ตามโครงสร้างเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ของชุดการสอนแต่ละชุดที่ก�ำหนดไว้ เพื่อส่งให้ผู้
เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมิน ค่า IOC ต่อไป
เมือ่ ด�ำเนินการสร้างชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
ในประเทศไทย ครบทั้ง 7 ชุด ผู้วิจัยจึงน�ำไปตรวจสอบ
คุณภาพของชุดการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ พร้อมด้วยแบบ
ฝึกหัดประจ�ำชุดการสอน 7ชุด เสนอต่อคณะกรรมการ
การควบคุมวิทยานิพนธ์เเละผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 7
ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องในเรือ่ งเนือ้ หา กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็น
แบบประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น
จัดอันดับคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด,
2541, หน้า 69-70) ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะ
สมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสม
น้อยทีส่ ดุ และน�ำชุดการสอนทีไ่ ด้รบั การแนะน�ำจากผูท้ รง
คุณวุฒิ มาปรับแก้ไข แล้วน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียน
ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
โรงเรียนดาราสมุทร อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยด�ำเนิน
การทดลองด้วยวิธีของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539ก,
หน้า 492-493) โดยแยกออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
ตอนที่ 1 ทดลองแบบเดี่ยว น�ำชุดการสอนไปทดลองกับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2554โรงเรียนดาราสมุทร อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุม่
1:1 จ�ำนวน 3 คน เพือ่ ศึกษาความเข้าใจในค�ำสัง่ ค�ำชีแ้ จง
หรือข้อสงสัยในเนือ้ หาแบบทดสอบ หรือขัน้ กิจกรรมการ
เรียน เพื่อที่จะน�ำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน
ที่ 2 ทดลองแบบกลุ่มน�ำชุดการสอนที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนดาราสมุทร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุม่ ย่อย 6 คน จ�ำนวน 1 กลุม่
เพือ่ หาข้อบกพร่องของชุดการสอน โดยสังเกตพฤติกรรม
แล้วบันทึกข้อบกพร่องปัญหาต่าง ๆ และน�ำมาปรับปรุง
แก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้ได้ชุดการสอนที่สมบูรณ์
ขั้ น ตอนที่ 2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด
การสอน หลังจากปรับแก้ชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนใน
ประเทศไทยแล้ว ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนดังกล่าว ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดผลประเมินผล เทคนิคการสร้างแบบทดสอบและการ
สอบข้อเขียน จุดประสงค์การเรียนรูข้ อบเขตเนือ้ หาในชุด
การสอนและที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาจีนส�ำหรับผู้ที่
เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อก�ำหนด
ขอบเขตในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชนิดปรนัย (เลือกตอบ) ชนิด 4 ตัวเลือก ก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน จ�ำนวน 50 ข้อ ซึ่งองค์ประกอบส่วน
ส�ำคัญของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้น แบ่งออกเป็น 5
ส่วน ได้แก่ 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง
โดยครูจะเปิดเทปบันทึกเสียงของเจ้าของภาษาเพื่อให้
นักเรียนฟัง แล้วเลือกค�ำตอบให้ถูกต้อง 2. แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยอ่าน
บทสนทนาแล้วเลือกเติมค�ำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยอ่านค�ำศัพท์แล้วเลือกความหมายให้ถูกต้อง
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4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อความหมาย
จากภาพและค�ำศัพท์ โดยเลือกค�ำศัพท์ให้ตรงกับภาพที่
ก�ำหนดให้ถูกต้อง 5. แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนเรียบเรียงประโยค โดยเรียงประโยคให้ถูกต้อง
ต่อจากนัน้ จึงน�ำแบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จ�ำนวน 50
ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแต่ละท่านพิจารณาว่าข้อสอบนั้น
ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดหรือไม่อย่างไร โดย
ก�ำหนดคะแนนความคิดเห็น ว่า “+1” คือ มีความแน่ใจ
ว่าข้อสอบนั้นสามารถวัดจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้ “0”
คือ มีความไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสามารถวัดจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้ และ “-1” คือ มีความแน่ใจว่าข้อสอบนั้น
ไม่สามารถวัดจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้ ส่วนในเรื่อง
การคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าความ
สอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้า
หากว่าข้อสอบข้อใดน้อยกว่า 0.5 เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัย
จะน�ำข้อสอบข้อนั้นไปปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญทุกท่านจนกว่าจะได้ข้อสอบที่เหมาะสม เมื่อผู้
วิจยั ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ มบูรณ์
ซึ่งวิธีการตรวจข้อสอบคือ ให้คะแนนข้อที่ตอบถูก 1
คะแนน ข้อที่ตอบผิด 0 คะแนน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอนต่อไป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้น�ำชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ เริ่ ม ต้ น เรี ย นภาษาจี น ใน
ประเทศไทยไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้แก่ วิธีจับสลาก และทาง
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนได้ให้ความร่วมมือใน
การทดลองตลอดในการท�ำวิจยั เป็นอย่างดี เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วยชุดการสอนภาษาจีนขัน้ พืน้
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ฐานส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ แบบ
ฝึกหัดแต่ละชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของชุดการสอนภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 50 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การด�ำเนินการทดลอง
ครัง้ นี้ ด�ำเนินการทดลองโดยผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในการสอน 28
ชั่วโมง ท�ำการสอนทั้งหมด 14 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การสอนของชุดการ
สอนแต่ละชุด จ�ำนวน 7 ชุด และนักเรียนด�ำเนินกิจกรรม
ตามล�ำดับขั้นที่ก�ำหนดไว้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสร้างชุดการสอน
และการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยท�ำการประเมินเพื่อหาค่าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80 ตัวแรก โดยเมือ่ นักเรียนสิน้ สุดการเรียนการ
สอนของแต่ละชุดการสอน นักเรียนต้องท�ำแบบฝึกหัด
ประจ�ำชุดการสอนแต่ละชุด และผู้วิจัยท�ำการประเมิน
เพื่อหาค่าตามเกณฑ์ม าตรฐาน 80 ตัวหลังโดยเมื่อ
นักเรียนสิ้นสุดการเรียนการสอนของชุดการสอนครบทั้ง
7 ชุด นักเรียนต้องท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน แล้วน�ำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหา
ประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยร้อยละของชุดการสอน

ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างชุดการ
สอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80โดยน�ำเสนอแยกออกเป็น
2 ตอน ได้แก่ ผลการสร้างชุดการสอนและผลการหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน

หน้าที่ 78

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ตอนที่ 1 ผลการสร้างชุดการสอน
1. ได้ชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย โดย
ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน แล้วน�ำเสนอเป็นตารางดังนี้
ชื่อชุดการสอน

หน่วย

ชุดที่ 1 Pinyin 拼音 หน่วยที่ 1 เรื่อง เสียงพยัญชนะและสระ
สัทอักษรพินอิน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงพิ
นอิน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 2 Greeting 问 หน่วยที่ 3 เรื่อง เธอสบายดีไหม
候
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
การทักทาย
หน่วยที่ 4 เรื่อง เธอชื่ออะไร
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 3 Number 数 หน่วยที่ 5 เรื่อง การนับเลขตามสัญลักษณ์
字
นิ้วมือ
ตัวเลข
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 6 เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 4 Family家庭 หน่วยที่ 7 เรื่อง ชื่อสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัว
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 8 เรื่อง ครอบครัวของฉัน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 5 Food 饮食 หน่วยที่ 9 เรื่อง รับประทานอาหารเช้า
อาหาร
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 10 เรื่อง เครื่องดื่ม
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 6 RMB 人民币 หน่วยที่ 11 เรื่อง สกุลเงินของประเทศจีน
สกุลเงินจีน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
หน่วยที่ 12 เรื่อง ซื้อผลไม้
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 7 Weather 天 หน่วยที่ 13 เรื่อง อากาศเป็นอย่างไร
气
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
อากาศ
หน่วยที่ 14 เรื่อง ฤดูกาล
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ภาพรวม

X

ผลการประเมิน

4.55

เหมาะสมมากที่สุด

4.52

เหมาะสมมากที่สุด

4.61

เหมาะสมมากที่สุด

4.60

เหมาะสมมากที่สุด

4.59

เหมาะสมมากที่สุด

4.61

เหมาะสมมากที่สุด

4.35

เหมาะสมมาก

4.55

เหมาะสมมากที่สุด
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2. ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย (เลือกตอบ) และชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 50 ข้อ
ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอน
1. เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก (E1)
ชุดการสอนที่
1. Pinyin 拼音 สัทอักษรพินอิน
2. Greeting问候การทักทาย
3. Number 数字ตัวเลข
4. Family 家庭 ครอบครัว
5. Food饮食อาหาร
6. RMB 人民币 สกุลเงินจีน
7. Weather 天气 อากาศ
เฉลี่ย

จำ�นวน
นักเรียน

คะแนนเต็ม

เฉลี่ย

ประสิทธิภาพ
80 ตัวแรก E1

30

14

12.33

88.10

30

10

8.80

88.00

30

10

8.30

83.00

30

8

6.63

82.92

30

8

6.37

79.58

30

10

8.03

80.33

30

10

8.10

81.00
83.28

จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก (E1) แสดงให้เห็นร้อยละของคะแนนที่
นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดท้ายบท คิดเป็นร้อยละ 83.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐาน 80 ตัวแรก
2. เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง
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ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวหลัง (E2)
แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนา
ชุดการสอนภาษาจีนสำ�หรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนใน
ประเทศไทย

จำ�นวน
นักเรียน
30

จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของคะแนนที่
นักเรียนตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยชุดการสอนทั้ง 7 ชุด ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
คิดเป็นร้อยละ 88.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐาน
80 ตัวหลัง
สรุปได้ว่า ชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ เริ่ ม ต้ น เรี ย นภาษาจี น ใน
ประเทศไทย ที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ 83.28/88.47
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า เมื่อ
ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองเสร็จสิ้น ผลปรากฏว่า นักเรียน
ไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายและความซับซ้อนในการเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรม และท�ำให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรียน
ภาษาจีน มีความสนใจและสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้
สามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้ และนักเรียน
ยังสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
ได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
ในชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เริ่มเรียนภาษาจีนในประเทศไทย แต่ละครั้ง ผู้
วิจัยจะให้การเสริมแรงแก่นักเรียนโดยให้ค�ำชมเชย การ
ยิ้ม ปรบมือ เป็นการให้รางวัลดังนั้นกิจกรรมต่างๆในชุด
การสอนนี้ จึงท�ำให้ครูและนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์
และร่วมมือกันระหว่างเรียนซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศอัน

คะแนนเต็ม

เฉลี่ย

50

44

ประสิทธิภาพ
80 ตัวหลัง E2
88.47

ดีที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนด้วย จึง
ท�ำให้ชดุ การสอนมีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้นกั เรียนสามารถ
จดจ�ำเนื้อหาการเรียนได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น และเมื่อเวลา
ผ่านไปนักเรียนจะสามารถน�ำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้ พบว่าชุดการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
มีประสิทธิภาพ 83.28/88.47 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/ 80 ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอน
ภาษาจีนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้ผา่ นการสร้างอย่างมีระบบและ
มีวิธีการสอนที่เหมาะสมตามขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษา
กระบวนการสร้างชุดการสอน การศึกษาหลักสูตร การ
คัดเลือกเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์
เนื้อหาจัดแบ่งเนื้อหา จัดกิจกรรมการเรียน เวลาสอนใน
แต่ละชุด เพื่อน�ำมาวางแผนและสร้างชุดการสอนแล้ว
ก�ำหนดเป็นรายละเอียดของชุดการสอนแต่ละชุด แล้ว
ด� ำ เนิ น การสร้ า งชุ ด การสอนตามแผนการสอนที่ ว าง
ไว้ โดยใช้แนวทางการสอนแบบ Natural Learning
Potential Development Program มาใช้ในการแก้
ปัญหา เมื่อนักเรียนเรียนภาษาจีนแล้วเกิดความน่าเบื่อ
หน่าย มีความซับซ้อนในการเข้าใจด้านวัฒนธรรม ท�ำให้
นักเรียนมีความรู้สึกไม่อยากเรียนภาษาจีน ซึ่งผลปรากฏ
ว่า การใช้แนวทางในการสอนนี้สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพิมล ทองวิจารณ์ (2548, หน้า
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18) ได้เสนอว่าการคิดกิจกรรมที่มีการกระตุ้นความคิด
และจินตนาการของนักเรียน สามารถแก้ปญ
ั หาได้โดยการ
ให้นกั เรียนท�ำกิจกรรมและจ�ำเหตุการณ์ในการเรียนและน�ำ
ไปสูก่ ารเกิดทักษะด้านภาษา การจัดกิจกรรมนัน้ จะท�ำให้
เกิดการเรียนรู้โดยการกระท�ำของดิวอี้ ซึ่งนักเรียนเป็นผู้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภายในสถานการณ์ที่ก�ำหนด
ไว้ ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง ได้รับความ
รู้ที่คงทนมากกว่าการรับฟังค�ำสอนจากการบรรยายของ
ครูฝ่ายเดียว และใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นของจริง
รวมทั้งเพิ่มแรงเสริมตามทฤษฎีแรงเสริมของสกินเนอร์
ด้วยค�ำชมเชยพอสมควรท�ำให้นักเรียนกล้าแสดงออก
นักเรียนมีความรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาจีน รู้สึกง่าย
และไม่เครียดกับการเรียน
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร (Communicative Approach) มาใช้ใน
การแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนภาษาจีนแล้วไม่สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2535, หน้า 112-115) ซึ่งได้
สรุปการสอนตามขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนการน�ำเสนอ
เป็นขั้นตอนดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความ
สนใจในสิ่งที่จะเรียนรู้ ขั้นก่อนการน�ำเสนอ เป็นขั้นตอน
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความสนใจในสิ่งที่จะ
เรียนรู้ ขั้นตอนเสนอบทเรียนเนื้อหา เป็นขั้นตอนที่ผู้
สอนบอกวัตถุประสงค์ในการสอน ซึ่งข้อมูลมักจะต้อง
ตรงกับภาษาที่ต้องการให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ รวมทั้ง
แนวทางการใช้ภาษาให้เหมาะสม ขั้นฝึกภาษาเป็นขั้น
ตอนที่ผู้เรียนเริ่มใช้ภาษาโดยมีการควบคุม การฝึกที่มุ่ง
เน้นให้ผเู้ รียนจดจ�ำรูปแบบภาษาโดยการฝึกท�ำซ�ำ้ ๆ และ
ขั้นตอนแสดงภาษาที่ฝึกเป็นผลงาน เป็นขั้นตอนที่มุ่งให้
ผู้เรียนน�ำผลงานและประสบการณ์ทางภาษาที่เรียนรู้ใน
ชั้นเรียนนั้นแสดงออกมาและน�ำมาใช้ในสถานการณ์จริง
ได้ ผลปรากฏว่าการใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ตามขั้นตอนดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนจะมี
ความสนใจและสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ นักเรียน
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สามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้ และผู้เรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการสือ่ สารภาษาจีนอย่าง
รวดเร็ว และชุดการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นัน้ ยังอาศัยหลัก
การ ทฤษฎีการเรียนรูต้ ามจุดมุง่ หมายของกาเย่ (Gagne,
1988 อ้างใน ภพ เหล่าไพบูลย์, 2537, หน้า 82-83) ใน
การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน ท�ำให้นกั เรียนสามารถ
จดจ�ำเนื้อหาการเรียนได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น และเมื่อเวลา
ผ่านไปนักเรียนจะสามารถน�ำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ในชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ส่วน
ในการท�ำกิจกรรมในชุดการสอนภาษาจีนส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ ริม่ เรียนภาษาจีนในประเทศไทย
แต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะให้การเสริมแรงแก่นักเรียนโดยให้ค�ำ
ชมเชย การยิ้ม ปรบมือ เป็นการให้รางวัล ซึ่งสอดคล้อง
กับการเสริมแรงและทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกิลเนอร์
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541) ดังนั้นกิจกรรมต่างๆในชุด
การสอนนี้ จึงท�ำให้ครูและนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์
และร่วมมือกันระหว่างเรียนซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศอันดี
ทีช่ ว่ ยส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคนด้วย จึงท�ำให้
ชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูง จากผลการหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน ตารางที่ 1 แสดงให้แห็นว่าในชุดการสอน
ทั้ง 7 ชุดนี้ ชุดที่ 1 Pinyin 拼音 สัทอักษรพินอิน ได้
คะแนนสูงที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าธรรมชาติของเด็ก ๆ นั้น
จะเข้าใจเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ง่าย ดัง
นัน้ ในการเรียนการสอนครูจะต้องน�ำเอาความรูแ้ ละทักษะ
ต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรมมาเชื่อมโยงกับความสามารถ
ในการจดจ�ำสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมของนักเรียน ท�ำให้
ประสาทสัมผัสของการฟังและประสาทสัมผัสของการมอง
ผสานเข้าด้วยกัน และเน้นการโน้มน้าวจิตใจของเด็กให้
สนใจในการเรียนรู้ เพราะว่าหน่วยแรกเรือ่ งเสียงพยัญชนะ
สระของภาษาจีน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม “ภาพสถานการณ์
ต่างๆ” ได้แก่ เลือกรูปภาพสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ชีวิตประจ�ำวันและมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะรูปภาพที่
แสดงลักษณะเด่นของการออกเสียง เพื่อชี้แนะแนวทาง
ให้นักเรียนเข้าใจการออกเสียงที่ถูกต้อง และหน่วยที่ 2
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เรื่องหลักการอ่านออกเสียงพินอิน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม
“นิทาน” ในระหว่างการเรียนการสอนวรรณยุกต์ จุด
ส�ำคัญจะต้องอธิบายลักษณะของเครื่องหมายวรรณยุกต์
และหลักการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ทัง้ 4 เสียง โดยเล่า
นิทานประกอบการสอนวรรณยุกต์ทงั้ 4 เสียง ซึง่ ระหว่าง
การท�ำกิจกรรมครูกับนักเรียนได้ลงมือปฎิบัติด้วยกัน วิธี
นีส้ ามารถท�ำให้บรรยากาศการเรียนในห้องด�ำเนินไปด้วย
ดี กระตุน้ ให้นกั เรียนมีกำ� ลังใจในการเรียนภาษาจีนมากขึน้
ดังนัน้ จึงท�ำให้ผลในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ชุดนีไ้ ด้คะแนนสูงทีส่ ดุ ส่วนในชุดที่ 5 Food饮食อาหาร
ได้คะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมทางด้านอาหาร
การกินมี ความแตกต่างกันมาก แม้จะมีรูปภาพคู่ไปด้วย
ในการอธิบายก็ตาม แต่ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี 4 ยังเป็นเรื่องนามธรรมมากกว่า เนื่องจากนักเรียนไม่
เคยเห็นของจริงและกินของจริง แถมยังไม่เคยได้ยินมา
ก่อน และค�ำศัพท์มีเส้นขีดเยอะ โครงสร้างประโยคยุ่ง
ยาก จึงท�ำให้นกั เรียนเมือ่ ถึงเวลาออกมาท�ำกิจกรรมแสดง
ร่วมกันนัน้ ไม่กล้าแสดงออกและจดจ�ำไม่คอ่ ยดี ดังนัน้ จึง
ท�ำให้ผลในการหาประสิทธิภาพของ ชุดการสอนชุดนี้ได้
คะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ แต่อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของชุดการสอน
นี้ คือ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� กับค�ำอ่านภาษาไทยให้กบั ค�ำศัพท์และ
ประโยคภาษาจีนที่ปรากฏอยู่ในแต่ละบท เพื่อสะดวกใน
การอ่านออกเสียงและการท่องจ�ำ และอีกประเด็นทีส่ ำ� คัญ
ก็คือ ในแต่ละบทจะมีวัฒนธรรมประเพณีจีนที่มีการแปล
เป็นภาษาไทย คูไ่ ปด้วย เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจวัฒนธรรมจีน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาจีนและรูส้ กึ สนุกกับการเรียนภาษาจีน
นอกจากนี้แล้ว ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นยังเป็นชุดการสอนที่มุ่งฝึกฝนและพัฒนาทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน ตลอดจนความสามารถ
ในการสื่อสารเบื้องต้นของผู้เรียนโดยมีเนื้อหาที่น�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง ผ่านขั้นตอนการสร้างที่เป็นระบบเป็น
ชุดการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์โดยการ
สร้างความสนใจของนักเรียนให้มีความกระตือรือร้น ให้
นักเรียนได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริงและเกิดการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมที่

หลากหลายซึง่ ประกอบด้วย นิทาน บทบาทสมมติ ภาษา
ท่าทาง รูปภาพ ท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละท�ำความ
เข้ า ใจในชุ ด การสอนได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ จุ ด
ประสงค์การเรียนรูข้ องแต่ละชุดการสอนทีต่ งั้ ไว้ นอกจาก
นี้ยังปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่ง และยังสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เป็นผล
ท�ำให้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน
1. ชุ ด การสอนนี้ เ ป็ น ชุ ด การสอนที่ เขี ย นขึ้ น
ตามแผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ส�ำหรับการ
เรียนการสอนภาษาจีนให้เด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะ
เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียน
ภาษาจีนในประเทศไทยและผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนทั่วไป
หากน�ำไปใช้กับระดับชั้นอื่นๆ ครูผู้สอนควรพิจารณา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
2. ชุดการสอนเป็นสือ่ การสอนทีม่ ปี ระโยชน์และ
มีประสิทธิภาพ ก่อนจะน�ำชุดการสอนไปใช้ครูผสู้ อนควร
เตรียมให้พร้อมโดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุด
การสอนทุกชุดให้เข้าใจอย่างชัดเจนและตรวจสอบสือ่ การ
เรียนการสอนให้พร้อมก่อนท�ำกิจกรรมทุกครัง้ เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปได้ตามล�ำดับขั้นตอน
และบรรลุจุดประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้
3. เนื้ อ หาชุ ด นี้ เ ป็ น การเรี ย นรู ้ ภ าษาจี น ของ
นักเรียนไทยโดยเฉพาะ มีการเรียบเรียงเนื้อหาจากง่ายไป
ยาก ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนตั้งแต่บทที่ 1-7
โดยเน้นประเด็นส�ำคัญที่นักเรียนเข้าใจยาก แต่ละชุดการ
สอนมักจะเรียบเรียงเนื้อหาแบบต่อเนื่องกัน
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4. ครูสอนควรปรับเนื้อหา และรูปแบบการจัด
กิจกรรมตามลักษณะท้องถิ่นของผู้เรียน และจ�ำนวน
ของผู้เรียน และก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดการสอนทุกครั้ง ครูควรอธิบายขั้นตอนการท�ำ
กิจกรรมให้นักเรียนร่วมมือและคอยช่วยเหลือกัน เพื่อ
ให้การท�ำงานในกระบวนการกลุ่ม ส�ำเร็จอย่างถูกต้อง
และลุล่วงด้วยดี
5. การเตรียมสื่อที่เป็นสื่อของจริงควรเป็นสื่อที่
หาได้ง่าย และราคาไม่แพง ดูแลรักษาง่าย และควรค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยของนักเรียน
6. ครูควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยที่นักเรียน
ซักถาม เพราะถึงแม้ว่าชุดการสอนจะผ่านการปรับปรุง
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มาแล้วหลายครั้ง แต่อาจมีข้อบกพร่องที่ยังไม่พบ จึง
ควรติดตามผลการใช้ เพื่อจะได้น�ำข้อมูลไปปรับปรุง ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการน�ำไปใช้ครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการจัดทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. สามารถท� ำ วิ จั ย โดยน� ำ ชุ ด การสอนนี้ ไป
ประยุกต์และทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นอื่น นอก
เหนือจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4และโรงเรียน
อื่นๆในประเทศไทย
2. สามารถท�ำการวิจยั โดยใช้วิธีการสอนภาษา
แบบอื่น ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษา
จีนให้มีรูปแบบหลากหลาย

3. สามารถท�ำวิจยั โดยการปรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากชุดการสอนนี้ เพื่อน�ำไปท�ำวิจยั ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ของประเทศอื่นๆ ได้
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