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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบแบ่งกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
โรงเรียนวัชรวิทยา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ และแบบประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการใช้ค าถาม ผลวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมวัดทักษะการพดู
ภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม มีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
ค าส าคัญ: ทักษะการพูดภาษาจีน / เทคนิคการใช้ค าถาม  

                                  
Abstract 

The purpose of this study is to use the problem method to compare the learning effects 
of students before and after learning management for 2 / 3 middle school students. And through 
the use of problem technology to study the satisfaction of students after learning management. 
The grouping selection method is used to select the target group. The tools used in the study 
include: the activity kit improves the ability of spoken Chinese through question skills, Learning 
management plan, Skill training. And the problem feedback technology is used to evaluate the 
satisfaction after learning management. The study found that: 1) students' academic performance 
is much higher than before after using a group of problem techniques to measure Chinese language 
skills.?? Statistical significance: grade 05. 2) students' satisfaction with the activity series is to improve 
their spoken Chinese ability through problem-based technology. the average is 4.62, which is at the 
highest level. 
Keywords: Chinese speaking skills, Uses questions technique  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมโลกปัจจุบัน เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ( Information Society) เป็นยุคแห่งความก้าวหน้า             
ทางเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านของประเทศไทย เช่น มีการติดต่อ สื่อสารและเกี่ยวข้องกับนานา
ประเทศ มีการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร (Information and Communication Technology) ผ่านระบบดาวเทียม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาไทยปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีความหลากหลายในรูปแบบ
และระบบการศึกษามีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน มีความสนใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้นอย่าง
รวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 : 3) ส่งผลให้ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากลมีบทบาทและความส าคัญ 
มากขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอังกฤษ (รดา  ฉายผาด,2551) นักเรียนมีโอกาสใช้เทคโนโลยี ในการค้นคว้าหาข้อมูล ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานส าคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง 
พื้นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ ถูกก าหนดให้มี
การเรียนในทุกช่วงช้ัน โดยสถานศึกษาสามารถจัดเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียน และจัดเป็น
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมที่มีความลึกและเข้มขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 : 1)   
 ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ส าคัญของทวีปเอเชียมาช้านานเนื่องจากประเทศจีนเป็นแหล่งอารยธรรมที่
ยิ่งใหญ่หนึ่งในสองของทวีปเอเชีย ดังนั้นการบันทึกความรู้และวิทยาการตา่งๆจึงเป็นภาษาจีนไมว่่าจะเปน็ความรูด้า้น
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นต้น ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆ  ทั้งขนาดของประเทศ จ านวนประชากร 
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องท าให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งของเอเชียที่
ใช้ในองค์การสหประชาชาติยิ่งเพิ่มความส าคัญให้กับภาษาจีนกลางเป็นอย่างมาก การที่คนต่างประเทศ อย่างเช่นคน
ไทยมีโอกาสที่จะเรียนภาษาจีนแล้วนั้นย่อมถือว่ามีโอกาสอย่างยิ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั่วไป
แล้วเราสามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ  ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ เช่น 
การศึกษาความรู้วิทยาการ การประกอบธุรกิจ การลงทุนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ (สุภิญญา 
เรือนแก้ว,2552) และ (นิตยา สุวรรณศร , 2546:ข) แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Approach) ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ครูผู้สอนลดบทบาท เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดมากขึ้น 
ใช้กิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เน้นกิจกรรมกลุ่ม เพราะจะช่วยให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551 : 2) เป็นการสอนที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษา โดยครูผู้สอน จะเป็นผู้จัดกิจกรรม
ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ผู้ เรียนสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (จิราพร สุจริต,2543 : 2) การสอนจะไม่เน้นหลักไวยากรณ์ แต่จะสอดแทรกรูปแบบของไวยากรณ์ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น (สาลี ศิลปส ธรรม,2550 : 5) และ          
(ณัฐกานต์ ตันทิพย์, 2547). เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และได้รับประสบการณ์
ผ่านกิจกรรมทางภาษา สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นวิธีการ
สอนที่ครูควรน ามาใช้ในการสอนภาษาจีนเพราะว่าเป็นวิธีการสอนที่มาจากแนวคิดที่ว่า ภาษาคือเครื่องมือในการ
สื่อสาร เป้าหมายของการสอนภาษาคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กิตติชัย สุทธาสิโนบล, 2541) ทักษะการตั้งค าถามจัดเป็นทักษะที่ส าคัญของการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ เพราะผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในการโต้ตอบพูดคุยสื่อสารกัน
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ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจตรงกัน ค าถามที่ใช้ถามต้องกะทัดรัดไม่ยาวจนเกินไป ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ
ได้ตรงประเด็น ค าถามที่ดีจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า และผู้สอนต้องให้ความสนใจในการรับฟังค าตอบของนักเรียนถ้า
เขาตอบไม่ถูกผู้สอนควรจะใช้ค าถามง่ายขึ้นหรือช่วยแก้ไขข้อบกพร่องรูปแบบการสอนภาษาจีน ส าหรับประโยชน์
ของการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม นักเรียนกับครูสามารถสื่อความหมายได้ดีขึ้น ช่วยครูในการวางแผนการเรี ยนการ
สอนและให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไสว ฟักขาว,2544:234-235) และนวัตกรรมที่ควร
น ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนประกอบ คือชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาจีนนับเป็นสื่อกิจกรรมการเรียน จัดท าขึ้น
เพื่อสนองความสามารถความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสื่อนวัตกรรมที่ควรน ามาเป็นสื่อการ
เรียนการสอนเพราะในชุดกิจกรรมมีส่วนประกอบที่หลากหลาย พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษามีล าดับขั้นตอน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2544:199) 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาจีน โดยเทคนิคการใช้ค าถาม เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวัดทักษะการพูดของนักเรียนก่อน และหลังการจัดการเรยีนรู้ โดยเทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยเทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรยีนวชัรวิทยา  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
        
   
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  40   คน โรงเรียนวัชรวิทยา  โดยวิธีการ
เลือกกลุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
 เคร่ืองมือการวิจัย 
               ขั้นที่ 1 ข้ันก่อนการทดลอง เป็นข้ันท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
                     1.1 เสริมสร้างทักษะการสือ่สาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา ดังนี้ 
 1.1.1 ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการเรียนรู้วัดทักษะการ
พูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม   ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา 

ชุดกิจกรรมวดัทักษะการพูดภาษาจีน      
โดยเทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา 

1.  ทักษะการพูดภาษาจีน 
2.  ความพึงพอใจ 
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                      1.1.2 เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร มี
ทั้งหมด 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนที่ 1 生词 (ค าศัพท์ เรื่อง สี) 

 แผนที่ 2 这是什么颜色？(นี่คือสีอะไร?) 

 แผนที่ 3 生词 (ค าศัพท์ เรื่อง ผลไม้) 

 แผนที่ 4这是什么水果？(นี่คือผลไม้อะไร?) 

 แผนที่ 5 苹果有什么颜色的？(แอปเปิ้ลมีสีอะไร) 
                         1.1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดทักษะวัดทักษะการพูดภาษาจีนที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ โดยเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วน าผลประเมินของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าซึ่งมีคาค านวณได้ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความ
สอดคลองอยู่ในเกณฑที่ยอมรับได มีเกณฑ์ใน การพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ,2549:177)   
 +1 หมายถึง แน่ใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด   
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด   
 -1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับตัวช้ีวัด    
  จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผู้เชี่ยวชาญไดคาความสอดคลองอยูระหวาง 
0.67-1.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด จากนั้นผู้วิจัยน าขอเสนอแนะของผู
เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนน าไปใชทดลองกับกลุมประชากรตัวอย่าง 
                       1.1.4 น าแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ซึ่งเปนกลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.2 แบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม มีขั้นตอนในการสรางดังนี ้
 1.2.1 คณะผูรับผิดชอบประชุมเพื่อศึกษาขอมูลแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิค
การใช้ค าถาม การวัดผลการเรียนร ูและเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบค าศัพทกอนเรียนและหลัง
เรียน และแบบทดสอบ การพูด 
 1.2.2 สรางแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม เปนแบบทดสอบค า
ศัพท โดยเลือกค าศัพทเรื่องสี 5 ขอ 10 คะแนน เลือกค าศัพทเรื่องผลไม้ 10 ขอ 20 คะแนน และตอบค าถาม 5 ข้อ 
10 คะแนน รวมทั้งหมด 20 ข้อ 40 คะแนน 
 1.2.3 น าแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม เสนอตอผูเช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสมแลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามค าแนะน าเพื่อตรวจสอบความ 
ถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวน าการประเมินของผูเชี่ยวชาญมา ค านวณ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งคาที่ค านวณไดตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามี
ความสอดคลองอยูในเกณฑที่ยอมรับได มีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ,ุ2549:177)  
 จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผู้เช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง       
รายขออยู่ระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองอยูในเกณฑที่รับได และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
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0.80 ซึ่งอยูในเกณฑ มาตรฐานจากนั้นผูวิจัยน าขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนน าไปใชทดลอง
กับกลุมประชากรตัวอยาง 
 1.2.4 น าแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม ที่ปรับปรุงแลวไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยาปีการศึกษา 2562  จ านวน  40 คน 
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ซึ่งเปนกลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการสื่อสารภาษาจีนโดยเทคนิคการ
ใช้ค าถาม มีขั้นตอนการสรางดังนี ้
 1.3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสร างแบบประเมินจากหนังสือ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 1.3.2 น าขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใช้ค าถามส าหรับนักเรียน ก าหนดเปนประเด็นในการประเมินเปน 3 ดาน ไดแก ด้าน
เนื้อหา ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.3.3 ก าหนดเกณฑการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
เทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียน จะเปนการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมตราฐาน โดยศึกษาความพึงพอใจใน
รูปแบบรูบริกส (Rubrics) ประเภทแยกองคประกอบ (Analysis Score) โดยช้ันแบบมาตราประเมินคา 5 ระดับ คือ 
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยที่สุด ใชเกณฑ
การ แปลความหมายดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย  
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 1.3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยเทคนิคการใช้ค าถามไปใชเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยโดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  40   คน โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ซึ่งเปนกลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  2.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้ทางโรงเรียนอนุญาตปฐมนิเทศให้แก่นักเรียน และ
ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน   
                  2.2 ด าเนินการโดย    
                       2.1.1 อธิบายเกี่ยวกับการวิจัย เป้าหมาย วิธิีการและเกณฑ์การประเมิน 
                       2.1.2 ท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน ก่อนการใช้ชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3โรงเรียนวัชรวิทยา 
                  2.3 ด าเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
                  2.4 ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังการใช้ชุด
กิจกรรมวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัชร   
วิทยา        
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                  2.5 รวบรวมและตรวจผลการทดสอบเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธิีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

                  3.1 การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารภาษาจีนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใช้
ค าถาม วิเคราะหไดโดยใชเครื่องมือวัดทางสถิติ t-test independent 
                  3.2 การศึกษาความพึงใจหลังจากการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใช้ค าถาม วิเคราะหไดโดยคาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
สรุปผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา  
 
กลุ่มตัวอย่าง n �̅� S.D. t 
ก่อนเรียน 40 9.74 2.44 

8.33 
หลังเรียน 40 28.65 1.62 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการใช้ค าถาม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.74 และ 28.65 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียน  
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา แยกเป็นด้าน และรายข้อ  
 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

ด้านเนื้อหา     

1. เนื้อหาน่าสนใจและเกี่ยวข้องกบัวิถีชีวิต 4.94 0.43 มากที่สุด 
2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดบัความสามารถ  4.14 0.54 มาก 
3. เนื้อหามีค าศัพท์และส านวนภาษาใหม่ๆ 4.86 0.66 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา ค าศัพท์และส านวนภาษาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.69 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.50 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบชุดกจิกรรม    
5. ความน่าสนใจของการจัดรูปแบบสาระ 4.57 0.96 มากที่สุด 
6. ความสวยงามของภาพประกอบ และความเหมาะสมของเนื้อหา 4.63 1.44 มากที่สด 
7. การออกแบบแต่ละแบบฝึกหัด และความพอด ี 4.60 1.60 มากที่สด 
8. การจัดเรียงล าดับแตล่ะแบบฝึกเรียงจากง่าย 4.57 0.62 มากที่สด 
9. ตัวอย่างของแต่ละแบบฝึกหดัความยากง่าย 4.71 1.46 มากที่สด 
10. การใช้ค าถามช่วยให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรม และการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคดิ 

4.66 0.36 มากที่สด 

 11. ความมุ่งเน้นของกิจกรรมเพือ่ฝึกทักษะแบบบูรณาการทางภาษา 4.09 1.26 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา แยกเป็นด้าน และรายข้อ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

รวม 4.54 1.11 มากที่สด 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
12. ชุดกิจกรรมเพิ่มพูนให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร 4.74 0.40 มากที่สุด 

13. นักเรียนสามารถน าทักษะกระบวนการและความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน 

4.80 0.64 มากที่สด 

14. นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเพิ่มมากข้ึน 4.71 0.88 มากที่สด 
รวม 4.75 0.64 มากที่สด 

สรุปรวม 4.62 0.83 มากที่สด 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการศึกษาความพึงใจหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียนโดย
รวมอยู่ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 โดยสามารถแบ่งได้ 3 ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้าน
เนื้อหาเนื้อหามีความน่าใจและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 รองลงมาคือเนื้อหามีค าศัพท์และส านวน
ภาษาใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม ตัวอย่างของแต่ละแบบฝึกหัดความยากง่าย         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รองลงมาคือ การใช้ค าถามช่วยให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรมและการส่งเสริมทักษะกระบวนการ
คิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และสุดท้ายด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนสามารถน าทักษะกระบวนการและความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ ชุดกิจกรรมเพิ่มพูนให้นักเรียนเกิด
ทักษะการสื่อสาร 4.74 ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 
โรงเรียนวชัรวิทยา สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยได้ดงันี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดย
เทคนิคการใช้ค าถาม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ประเด็นส าคัญ ดังนี้   
  1.1 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษาจีนเป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสนองความสามารถ 
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีเพราะในชุดกิจกรรมฝึกทักษะมี
ส่วนประกอบที่หลากหลาย มีคู่มือครู คู่มือนักเรียน ค าช้ีแจง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด เฉลยชุดกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ(Butts,David P, 1974 : 85) และ (ศิริลักษณ์  หนองเส,2545 : 12) ทีก่ล่าวไว้ว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อ
การเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนโดยมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
  1.2 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษาจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้น ามาใช้ในการเรียนการสอนมี
กระบวนการการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการสื่อสาร         
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มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ที่มุ่งเน้นผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
ภาษา โดยมีล าดับขั้นตอน ตามที่(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 16) ได้เสนอแนะขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการน าเสนอเนื้อหา ที่ครูจะให้ข้อมูลทางภาษา มีการน าเสนอเนื้อหาใหม่ โดยจะ
มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนได้รับรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช้ กันจริง วิธีการใช้ภาษา     
ในด้านการออกเสียง ความหมาย ค าศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณท์ี่เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ง ๆ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ กฎเกณฑ์ ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) ขั้นฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่จากขั้นการน าเสนอ
เนื้อหา ในลักษณะของการฝึกแบบควบคุมหรือช้ีน า ครูผู้สอนเป็นผู้น าในการฝึกไปสู่ การฝึกแบบค่อยๆ ปล่อยให้ท า
เองมากขึ้น เป็นแบบก่ึงควบคุม มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบ ของภาษาได้ จึงเน้นความถูกต้องของภาษาเป็น
หลักและขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมอืนการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ จากสถานการณ์ในช้ันเรียน ไปสู่การน าภาษาไปใช้จริงนอกช้ันเรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง หรือที่เป็นสถานการณ์จริงด้วยตนเอง ครูผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทาง 
เป็นเพียงผู้ก าหนดภาระงาน หรือสถานการณ์   
 2. การศึกษาความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 เห็นได้ชัดว่า ภายหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามนั้น นักเรียนมีทักษะการพูดที่เพิ่มสูงขึ้น ความคิดต่อยอด กล้าที่จะ
แสดงออกทางด้านภาษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด าเนินการสร้างแบบ
ประเมินที่สามารถสังเกตพฤติกรรมได้คือ ในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม และด้านประโยชน์ และได้
ประเมินนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ (นารีรัตน์  กว้างขวาง, 2547 : 24)  ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่าหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจ เป็นกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคน
เท่านั้น และเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินที่สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จจากการจัดการเรียนรู้ 
 จากผลการศึกษาข้างต้น เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม ผู้วิจัยได้
เลือกใช้ค าถามและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ชุดกิจกรรมสามารถท าให้นักเรียนกล้าแสดงออก
ทางด้านการพูดมากยิ่งขึ้น สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน จึงที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรปรับด้านกิจกรรมของชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้ค าถาม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา ชุดนี้ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะแบบบูรณาการทาง
ภาษา เพิ่มค าถามในกิจกรรมทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียน ท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด เพิ่มตัวอย่างของแต่ละแบบฝึกหัดให้ง่ายต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
และใช้ค าสั่งค าอธิบายที่ชัดเจน  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการวิจัย และพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการ
อ่าน และทักษะการเขียน 
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 2. ควรมีการพัฒนาต่อยอดชุดพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยเทคนิคการใช้ค าถาม เป็นชุด       
การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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