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การพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
 1. เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา   
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินกับเกณฑ์ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาที่มีต่อชุดฝึกการ
อ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกการอ่านออกเสียง แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน จ านวน 4 แผน แบบวัดการ
อ่านก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
(Dependent samples) 
 จากการวิจัยพบว่า 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 มีการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินสูงขึ้น    

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 97.50/80 

3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินในระดับมาก

ที่สุด 
 

ค าส าคัญ : ทักษะการออกเสียง / ชุดฝึกการอ่านออกเสียง  
 

ABSTRACT  
 This research aimed to study  
 1. Practice reading phonetic Pinyin For students Matthayom 1/2 Pangsilathongsuksa School.  
 2. To study the achievement in reading pronunciation, pinyin and criterion.  
 3. To investigate the satisfaction of the students Matthayom 1 Pangsilathongsuksa School 
with a exercise set of the Chinese Phonetic Pronunciation. The sample group is the student of 
Grade 1/2, PangSilaThongSuksa School. The instrument used in the research is a set of practice 
reading aloud, 4 Chinese language learning plans. Reading measurement form before and after 
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school The statistics used in data analysis are percentage, mean, standard deviation and t-test 
(Dependent samples). 
The results showed that 
1. The efficiency of reading exercises pronunciation phonetic Pinyin. Higher than . 
2. Students in Grade 1/2 have the achievement of reading phonetic pronunciation higher than the 
criteria set, ie 97.50 / 80 
3. Students in Grade 1/2 are satisfied with the training set, reading aloud at the highest  

Key words: Pronunciation skills / Pronunciation training set. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันการศึกษาภาษาจีนกลางถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้มีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี
การเปิดรับกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามายังประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมไปถึงนักศึกษา นักธุรกิจชาว
จีนซึ่งมีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การ
ติดต่อท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มี
อัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมาก
ขึ้น จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาท าให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้น  ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะเห็นได้ว่ามีการสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับช้ันตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนท่ีเปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับ
ผู้ที่สนใจท่ัวไป  
 ในการศึกษาภาษาจีนนั้น โดยทั่วไปเราจะเห็นเพียงอักษรจีนซึ่งยากต่อการศึกษา จึงมีระบบสัทอักษรพินอิน
เกิดขึ้น ระบบสัทอักษรพินอิน คือ เครื่องมือทางด้านภาษาที่สะดวกและง่ายต่อการศึกษาการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
ท าใหผูที่พูดและเขียนตัวอักษรจีนไม่ได้นั้น สามารถเรียนรู้ระบบการออกเสียงภาษาจีนไดอย่างถูกต้อง โดยการยืม
อักษรโรมัน  เชน  b  p  m  f  a  o  e  ……มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตของภาษาจีน
กลาง  ฉะนั้น จ าไว้ว่าเรายืมตัวอักษรโรมันมาใช้เปนสญัลกัษณ์แทนเสียงเท่าน้ัน ส่วนระบบการออกเสียงเปนระบบเสียง
ของภาษาจีนกลางไมใ่ช่การออกเสียงภาษาอังกฤษ (สุรชัย ปทมผดุงศักดิ์ )   
 ปัจจุบันโรงเรียนในประเทศไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นจ านวนมาก และโรงเรียนปางศิลา
ทองศึกษา ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับช้ันมัธยมศึกษา  โดยจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น คือเน้นให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ ซึ่ง
การเรียนภาษาขั้นพื้นฐานของทุกภาษานั้นได้ พื้นฐานเบื้องต้นส าหรับการเรียนภาษานั้นคือ การออกเสียงได้ถูกต้อง ถ้า
ออกเสียงไม่ถูกต้องก็จะเป็นปัญหาต่อการสื่อสาร ดังนั้นจะต้องฝึกทักษะการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อเป็น
พื้นฐานของการสื่อสารทางภาษา ภาษาจีนก็เช่นกันจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการออกเสียง การออกเสียงจะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนและทักษะในกาสื่อสารได้ดี 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง

ศึกษา  จังหวัดก าแพงเพชร  
2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินกับเกณฑ ์
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่มีต่อชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 ห้อง  
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนนักเรียน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เป็นแบบฝึกออกเสียงสัทอักษรพินอิน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการศึกษา โดยน าชุดฝึกออกอ่านเสียงสัท
อักษรพินอินที่มีภาพประกอบการอ่านออกเสียง เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียงไม่ได้และออกเสียงไม่ชัดเจน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้วิจัยน าชุดฝึกการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอิน ออกเป็นสัดส่วน ดังนี ้
 1.ชุดแบบฝึกการออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 ชุด  
 2. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการอ านออกเสียงสัทอักษรพินอิน เป นไปตามเกณฑ์ 80/80  
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ก่อนใชและหลังใชชุดฝึกการ  อานออกเสียงสัทอักษรพินอินที่
ก าหนดขึ้น   
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรต น คือ  ชุดแบบฝึ กการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินก่อนเรี ยน -หลั ง เรี ยน  
  3.2  ตัวแปรตาม คือ  
      1.ความสามารถในการอานออกเสียงสัทอักษรพินอิน   
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัท
อักษรพินอิน 
 3. ความพึงใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีต่อ
ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน หมายถึง ชุดแบบฝึกที่ผู้วิจัยศึกษาจากหนังสือระบบสัท
อักษรพินอิน  
 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียง หมายถึง ทักษะในการอ่านออกเสียงพินอิน ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
โดยอาศัยจากชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียง  
 3. ภาพประกอบการอานออกเสียงพินอิน หมายถึง รูปภาพการอ่านออกเสียง ซึ่งแสดงวิธีการ วางลิ้น    
เปรงเสียง ปล่อยลม กักลม รวมถึงต าแหน่งของฟันในช่องปากด้วย  
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   4. ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หมายถึง เกณฑ์ในการตัดสินประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอิน ดังนี ้
       4.1 80 ตัวแรก หมายถึง จ านวนนักเรียนท่ีท าแบบฝึกหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน 
ผ่านเกณฑที่ก าหนด รอยละ 80   
      4.2 80 ตัวหลัง หมายถึง จ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 

กรอบแนวคิด 
 
            ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยไดด าเนินการศึกษาค้นคว้าหัวข้อ   
ดังตอไปนี ้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา  จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใชแบบฝกการอ่านออกเสียงพินอิน โดยมีภาพประกอบการอานออกเสียง  
ประกอบการสอนจ านวน 4 ชุด  

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางด้าน
การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ไม่ต่ าว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  
 

มีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกการอ่านออก

เสียงสัทอักษรพินอิน 
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 2. ชุดทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน ประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ซึ่งใช้
ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง   

 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
    1.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา และจุดมุงหมายของวิชาภาษาจีน คู่มือการสอน ภาษาจีน
รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรูภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาปที ่½ 
    1.2 ศึกษาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ มตัวอย าง ซึ่งใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียง 
ประกอบการสอน  
    1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สรางขึ้นไปใหครูผู้เช่ียวชาญการสอนจากโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาและ
อาจารย์นิเทศ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
    1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับปรับปรุงแกไข ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 2 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอยาง  
 2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียงพินอิน เปนแบบทดสอบที่ประกอบด้วย พยัญชนะ สระและ วรรณยุกต์ซึ่ง
ใช้ทดสอบ  กอนการทดลองและหลังการทดลองมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้    
    2.1 ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ ในการอานออกเสียง รวมจนถึง เนื้อหา
หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปที ่1/2   
    2.2 ศึกษาและสร้างแบบทดสอบ โดยอิงจากสื่อภาพประกอบการอ่านออกเสียงพินอินที่สร้างขึ้น     
    2.3 น าแบบทดสอบที่ไดไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอยาง 
   3. แบบฝึกการอ่านออกเสยีงพินอิน มีวิธีการสรา้ง ดังนี ้
    3.1 ศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยต่างๆ ที่ใช้ชุดฝึกในการทดลอง โดยน ามาประยุกต์ให้เข้ากับการทดลอง 
    3.2 ค้นหาชุดฝึกการอ่านออกเสยีงพินอิน ในภาษาจีน โดยใช้เนื้อหาหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1/2 
    3.3 น าแบบฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ไปให้ครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนในโรงเรียนปางศลิาทองศึกษา 
ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุง 
    3.4 น าแบบฝึกท่ีได้รับการปรับปรุง ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จ าหวัดก าแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 30 คน มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 30 ข้อ 
 2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 30 ข้อ  
 4. ประเมินการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนตามเกณฑ์  
 5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดวิเคราะห์ข้อมลูโดยการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยผู้เรยีน จะต้องผานเกณฑ์มาตรฐานท่ีผู้วิจัยก าหนด 80/80  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  

 1. รอยละ  
 2. T-Test                       
 

 3.  �̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
   =  เมื่อ  �̅�   คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

                      ∑ 𝑥   คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 

                         𝑛  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

   S.D. =√
(𝑥−𝑥)2

𝑛−1
    =  เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     𝑥    คือ ข้อมูล ( ตัวท่ี 1,2,3…,n) 

     �̅�    คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

     𝑛    คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน ซึ่งผู้วิจัยจะเสนอ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  ที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ที่ไดจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีน 
ก่อนและหลังการทดลอง มาท าการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบ t แบบคู่    

ผลการทดลอง ความสามารถในการอ่ านออกเสียงสัทอักษรพินอินในภาษาจีน ตาราง 1 แสดงการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวม ของความสามารถในการอ่ านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ในภาษาจีน 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
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ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ของ
แบบฝกการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีน   

ความสามารถ 
ในการอ่านออกเสียง 
พินอินในภาษาจีน 

จ านวนนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียน 
ที่สอบผาน เกณฑ ์

ประสิทธิภาพตัวแรก 
 

ชุดแบบฝึกย่อยท่ี 1 
ชุดแบบฝกึยอ่ยท่ี 2 
ชุดแบบฝกึย่อยท่ี 3  

30 
30 
30 
 

30 
30 
30 

100.00 
95.00 
97.50 

ประสิทธิภาพตัวแรก 
97.50 

 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑ์แต่ละชุดฝึก สูงกว่าร้อยละ 80 ทุกชุดแบบฝึกและ
ค่าเฉลี่ยของร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็น  97.50 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก 

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน 
เรื่อง การอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน   

ชื่อ 
 

จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่สอบผานเกณฑ ์

 ประสิทธิภาพตัวหลัง 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน เรื่อง  การอานออก
เสียงสัทอักษรพินอิน 
 

30 
 

28 
 

 
95.00 

 

 
             จากตารางที่ 2 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่สอบผานเกณฑ์จากการท าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ในภาษาจีน ซึ่งเป็นแบบทดสอบรวบยอดหลังเรียนจบทุกชุดแบบฝึก     
คิดเป็น  95.00 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง   

เมื่อพิจารณาผลการวเิคราะห์ข้อมลู ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 แลว้พบว่า ชุดแบบฝกการอ่านออกเสยีงพิน
อินในภาษาจีน มีประสิทธิภาพ  97.50/95.00 ซึ่งสูงกวา่เกณฑมาตรฐานท่ีก าหนดไว้    
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 

 
 จากตาราง 3  พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ (�̅� = 4.50) เมื่อพิจารณาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีจ านวน 5 ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.65) คือ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅�  = 4.29)  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  การวิจัยการใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน  ในภาษาจีนประกอบการ
สอน สามารถสรุปผล ดังนี ้   
  1. ความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนของนักเรียน หลังการเรียนการสอนโดยมี ชุดฝึก
การอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน มีประสิทธิภาพผานเกณฑ 80/80 
 2. หลังจากที่นักเรียนได้ทดสอบอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนแล้ว นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ 
 3. หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนแล้ว นักเรียนมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีการฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก
การอ่านออกเสียงสัทอักษพินอิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 ทั้งนี้เพราะว่า ชุดฝึกการอ่านพินอินที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นใช้การเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูผู้สอนจะสอนอ่าน ทั้งการสะกดพินอิน การออกเสียงวรรณยุกต์ และ
ครูผู้สอนจะคอยให้ค าปรึกษากับนักเรียนทุกคนอย่าง เอาใจใส่ และร่วมกันคอยช้ีถึงความส าคัญในการเรียนภาษาจีน 

 
รายการ �̅�  

  
S.D 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. แบบฝึกมีข้อแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 4.65 0.49 มากที่สุด 
2. แบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 4.45 0.51 มาก 
3. เนื้อหาท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม กับผู้เรียน 4.48 0.42 มาก 
4. กิจกรรมในแบบฝึกมีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.65 0.49 มากที่สุด 
5. แบบฝึกมีภาพประกอบ มีการวางรูปแบบที่ดี 4.29 0.58 มาก 
6. เวลาที่ใช้ในการท าแบบฝึกเพียงพอและเหมาะสม 4.35 0.57 มาก 
7. แบบฝึกมีความน่าสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลาย 4.45 0.51 มาก 
8. ขั้นตอนของกิจกรรมในแบบฝึกนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 4.55 0.57 มากที่สุด 
9. แบบฝึกท้าทายความสามารถของนักเรียน 4.48 0.47 มาก 
10. กิจกรรมในแบบฝึกท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน เพิ่มขึ้น เข้าใจความหมายได้ดี 
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

4.39 0.52 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.51 มาก 
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จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนภาษาจีน และการอ่านภาษาจีนในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับดี  นักเรียน
สามารถอ่านค าศัพท์ได้  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 มผีลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีการอ่านที่ไวและทบทวนการอ่านออก
เสียงบ่อยครั้ง นักเรียนสามารถจดจ าค าที่อ่านได้อย่างดี และได้รับค าแนะน าจากครูพี่เลี้ยงและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 มคีวามพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน รวมทั้งมี
ความตั้งใจเรยีน 
    จากการวิจัยพบว่าช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหา
ค าตอบด้วยตนเอง และมคีวามสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังสามารถช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดจ า
ความหมายของค าศัพท์ภาจีนได้ดยีิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

 สมทรง  สุวพานิช (2555, 42) ไดเ้สนอถึงวิธีการให้ท าแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ การใหฝ้ึกปฏิบตัิควรจะมาหลัง
การสอน เมื่อนักเรียนเขา้ใจดีแล้ว และควรใหฝ้ึกทุก ๆ ด้าน โดยฝึกท าจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ให้ระยะเวลาสั้น ๆ 
ในการฝึกแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าการฝึกติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากเด็กแตล่ะคนอาจจะใช้วิธีการท าท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้นครูต้องติดตามผลการฝึกอยูเ่สมอ ควรให้งานตามความสามารถ ตามความเหมาะสมเป็นกลุ่ม ๆ ครูควรจดัให้เด็ก
เก่งศึกษาปัญหาทางคณติศาสตร์ประเภทลับสมองเพื่อให้เขาได้พบสิง่แปลกใหม่ เป็นการเร้าความสนใจ ไม่ควรปล่อยให้
ท าแบบฝึกหัดมาก ๆ ทุกครั้งไป  ครูต้องสรา้งทัศนคติที่ดีต่อการใหแ้บบฝึกหัด โดยให้เด็กเห็นความส าคัญและให้ใช้เป็น
สิ่งแสดงความกา้วหน้าของแต่ละคน ครูต้องแนะน าอย่างใกล้ชิดหากมีผิดพลาด ครูควรแกไ้ขเสยีก่อนที่ 

จะติดเป็นนิสัย  ในการฝึกท่ีชัดเจน ครูต้องดูแลและจัดการฝึกให้เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล และครูต้องสรรหากิจกรรมที่ใช้ฝึกให้มีความหลากหลายให้นักเรียนได้ฝึก 
 ยุพิน  พิพิธกุล (2559, 13) ได้กล่าวถึงข้อควรค านึงในการท าแบบฝึกว่า การฝึกจะได้ผลดี ต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ควรจะฝึกไปทีละเรื่อง เมื่อจบบทเรียนหนึ่ง และเมื่อเรียนได้หลายบท ก็ควรจะฝึกรวบยอดอีก
ครั้ง ควรจะมีการตรวจสอบแบบฝึกแต่ละครั้ง ที่ให้นักเรียนท าเพื่อประมวลผลนักเรียน คัดเลือกแบบฝึกที่สอดคล้องกับ
บทเรียนและพอเหมาะ ไม่มากเกินไปค านึงถึงความยากง่าย และพึงตระหนักอยู่เสมอว่าก่อนที่จะให้นักเรียน ท าโจทย์
นั้นนักเรียนเข้าใจในวิธีการท าโจทย์นั้นโดยถ่องแท้แล้ว อย่าปล่อยให้นักเรียนท าโจทย์ตามตัวอย่าที่ครูสอนโดยไม่เกิด
ความริเริ่มสร้างสรรค์ 
 จากหลักและวิธีการให้ท าแบบฝึกทักษะข้างต้น ผู้ศึกษาขอสรุปวิธีการให้ท าแบบฝึกทักษะ ที่ผู้ศึกษาสร้างไว้
ดังนี้ คือต้องกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะ โดยใช้แบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนท าแบบฝึกด้วยความ
ตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง ท าด้วยความเข้าใจตามระดับความสามารถของตน ก าหนดระยะเวลาสั้น ๆ ในการฝึก แต่
บ่อยครั้ง ไม่ฝึกติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะผู้เรียน อาจเกิดความเบื่อหน่ายและเมื่อยล้าได้ มีการอธิบายส าหรับข้อที่
ยาก รวมทั้งการให้ฝึกปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว โดยฝึกท าจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก อีก
ทั้งครูต้องแนะน าอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าพบข้อผิดพลาดแล้วครูจะได้แก้ไขก่อนที่จะติดเป็นนิสัย ในการฝึก และแจ้งให้
นักเรียนทราบว่าแบบฝึกทักษะจะเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อครูจะใช้เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน  
    1.1 ในการใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนประกอบการเรยีนการสอนนั้น ครูผูส้อนควรชี้แจง
ถึงจุดมุ่งหมายของการใช้แบบฝึก การอ่านออกเสียงพินอิน ว่าเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการอา่นออกเสียงพิน
อินในภาษาจีน ทั้งยังช่วยในการจดจ าตัวอักษรได้ด้วย    
   1.2 ครูผูส้อน ควรอธิบายวิธีการออกเสียงโดยเน้นค าที่ออกเสยีงยากเป็นพิเศษ เพื่อท่ีนักเรียนจะได้ฝกึฝน
และควรใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวธิีการออกเสียงและเปล่งเสยีงออกมา  
  2. ข้อเสนอแนะที่ใช้ในงานวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน าแนวคดิและหลักการสร้างชุดฝึกการอ่านออกเสยีง ที่มีการสอน
แบบบูรณาการ กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศในเรื่องอื่นๆ  
   2.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัย โดยใช้สื่อภาพประกอบการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ค าศัพท์
ในภาษาจีน การสอนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน       
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