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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมศึกษาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนและศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนอุดมดรุณี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/5 ที่เรียนวิชาภาษาจีน 
ในรายวิชาภาษาจีนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ บัตร
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ในภาษาจีน ตารางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน แบบประเมินความรับผิดชอบ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสัทอักษรพินอิน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการศึกษาพบว่า  
 1.ผลจากการพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านสัท

อักษรภาษาจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  

 1.1 การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/5พบว่า

ทักษะความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนมปีระสิทธิภาพของการอ่านสัทอักษรภาษาจีนที่สูงขึ้น โดยใช้เกมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านสัทอักษร พบว่ามีประสิทธิภาพ 16.57 

         1.2 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนโดยใช้เกมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.05ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 1.3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวม
อยู่ในระดับดีมากนักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนตรงส่งงานตาม
เวลานัดหมาย ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ทักษะการอ่าน/ทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน 

ABSTRACT 
The research of The Development of Chinese phonetic alphabet (Pinyin) reading by using 

game for grade-8 students, Udomdarunee School aimed 1) to compare the students’ learning 
achievement between pre- and post- using game for Chinese phonetic alphabet (Pinyin) reading 
and 2) to study students’ responsibility after learning Chinese phonetic alphabet reading by using 
game for grade-8 students, Udomdarunee School. 
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The sample consisted of 39 grade 8/5 students who studied Chinese language Course in academic 
year 2018, Udomdarunee School, Sukhothai Province. The research instruments used in this study 
were: 1) lesson plans 2) flash cards 3) phonetic alphabet tables 4) observation form students’ 
responsibility 4) Chinese phonetic alphabet achievement test. The data were analyzed by using 

mean (𝑥 ̅), standard deviation (S.D.) and dependent sample t – test. 
The research findings were as follows:  

 1) After using by using game, the 39 grade 8/5 students who studied Chinese language 
Course in academic year 2018, Udomdarunee School, Sukhothai Province had more ability of Pinyin 
reading at 16.57 statistically significant 
 2) After using by using game, the student had post achievement test score higher than pre-
test at .05 statistically significant level, according to the hypothesis that using game for grade 8/5 
students will increase student’s achievement of Pinyin reading and enhancing Chinese Learning 
 3) Grade 8/5 students had more responsibility after using by using game at the excellent 
levels. Students accepted to listen of the opinions of the group members, had more the 
responsibility to attend classes 

Keywords: reading/ Chinese phonetic alphabet (Pinyin) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันในสังคมไทย ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่มีคนเลือกเรียนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ในการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับชาวจีนหรือผู้คนที่ใช้ภาษาจีน ด้วยวัตถุประสงค์
ต่างๆ เช่นการศึกษา การท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน ต้นทางของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือการศึกษา แต่เมื่อเข้าสู่
การท างานการเข้าสู่อาชีพ นั่นคือ การด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจ การมีงานท า และมีรายได้ ตลอดจนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ถือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคง อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ  มาซึ่งความมั่นคงในชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศถือ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการสื่อสาร แม้บุคคล จะมีศักยภาพโดดเด่นหลากหลายด้าน  แต่หากด้อยความสามารถ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ศักยภาพท่ีมีอยู่ย่อมลดทอนลง ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ ล้วนเป็นภาษาของประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่แพร่กระจายไปท่ัวโลก ซึ่งรัฐต่างประเทศต้องการร่วมท าการค้าด้วย อย่างเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ง
มีเศรษฐกิจเติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญตามอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนทั่วโลกนิยมเรียนภาษาจีน  อีกทั้งยังเป็นภาษาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาจีน
ของคนไทยจึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับประชากรในประเทศจีนและในประชาคมโลก เพราะ
ภาษาจีน มิใช่สื่อสารกันเพียงภายในประเทศจีนเท่านั้น มีผู้นิยมใช้กันทั่วโลก และมีผู้นิยมใช้มากที่สุดอีกด้วย การ
ส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ภาษาจีนได้ จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระหว่าง
ประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ลักษณะของผู้เรียนภาษาจีนในศตวรรษที่21 นั้นก่อน
จะเรียนรู้สิ่งอื่นจะต้องเข้าถึงวัฒนธรรมของภาษานั้นๆก่อน  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาจีนตั้งแต่
เด็ก  และต้องปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเดิมๆจากการที่เน้นทางด้าน  “ความรู้”   มาเน้นทางด้าน  “ทักษะ” ทั้ง 
4 ด้าน คือ  ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเป็นผู้คอยช้ีแนะ เน้นการเรียนรู้แบบ
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บูรณาการ ผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ริเริ่มสร้างบรรยากาศ 
นักเรียนเป็นผู้ตอบสนองและเพิ่มสีสันให้กับช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ และมีเจตคติที่ดีต่ อภาษาจีน
ตั้งแต่วัยเด็ก กระตุ้น ยั่วยุให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการใช้สื่อประกอบในการทบทวนความรู้เดิม เพื่อ
เชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน เช่น บัตรค า รูปภาพ หรือแม้กระทั่งตัวผู้สอนเองก็ใช้
เป็นสื่อการเรียนรู้ได้เช่นกัน พยายามค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ที่เร้าให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบ เปิดโอกาสให้ได้ค้นหาค าตอบอย่าง
เต็มที่ จนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน จนสามารถ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกจึงสนใจพัฒนาเกมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจหลักการและความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี2 
   จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนอุดมดรุณี  
อ. เมือง จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีปัญหาในเรื่องทักษะ
การอ่านสัทอักษรพินอิน เมื่อนักเรียนมีปัญหาในด้านการอ่าน จะท าให้มีอุปสรรคในการเขียนอักษรจีน เพราะถ้าอ่าน
เสียงผิด การเขียนตัวอักษรจีนท่ีสื่อความหมายก็จะผิดตามไปด้วย จากการสังเกตพบว่าประการแรก คือ พยัญชนะบาง
ตัวในภาษาจีนมีแต่ในภาษาไทยไม่มีก ากับ (Zh=จร Ch=ชร Sh=ซร) ประการที่สอง คือ การผันเสียงในวรรณยุกต์ใน
ภาษาจีนต่างจากการผันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจึงท าให้นักเรียนเกิดความสับสนและผันวรรณยุกต์ผิดจากการ
สังเกตพบว่าเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงผิดบ่อยที่สุดคือเสียงท่ีสามในภาษาจีน 
 ผู้วิจัยจึงได้จัดท าการพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมขึ้นเพื่อเสริมสร้างการอ่านและ
ความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนอุดมดรุณี ฝึกตั้งแต่การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ ในระบบสัทอักษรภาษาจีน 
จากนั้น น าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาผสมกันให้นักเรียนได้ฝึกการสะกดและผันเสียงวรรณยุกต์ โดยการน าเกม
ที่เกี่ยวข้องกับพินอิน เช่น บิงโก บัตรค าหรือการฟังแล้วหยิบพินอินท่ีได้ยินข้ึนมา และเกมอื่นๆจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดท า
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 และคาดว่า
วิธีการที่กล่าวไปข้างต้นจะได้สามารถพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านสัทอักษรในภาษาจีนและท าให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดมดรุณี  จังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้คนไทยมี
ศักยภาพการสื่อสารกับประชากรในประเทศจีนและในประชาคมโลก  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในเวทีระหว่างประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง 
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกม 
 2. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี
ที ่2 

3. เพื่อศึกษาความรับผดิชอบหลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 

ขอบเขตการวิจัย  
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี้                     
 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอดุมดรณุี อ. เมืองจังหวัดสโุขทัย ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 435 คน 
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   1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 39 คน โรงเรียนอดุมดรุณี  
อ. เมือง จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 2. ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหารายวิชาภาษาจีนในหนังสือ (汉语教程)  
เรื่อง สัทอักษรพินอิน จ านวน 5 บท  
 3. ขอบเขตตัวแปร 
   3.1 ตัวแปรต้น    ได้แก่ การจัดการเรยีนรู้การอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
   - ชุดเล่นเกมบิงโก 
   - บัตร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน 
   - ตารางสัทอักษรพินอิน 
   3.2 ตัวแปรตาม    คือ การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนโดยใช้เกม 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าตลอดทั้งปีการศึกษา2561   

สมมติฐานการวิจัย 
          1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการใช้เกม 
          2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมสูงขึ้น 
          3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบมากขึน้หลังจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.ทักษะการอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การ
อ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา การอ่านเป็นอันตร
กิริยาซับซ้อนระหว่างข้อความและผู้อ่านซึ่งเกิดขึ้นโดยความรู้ ประสบการณ์ เจตคติและชุมชนภาษาเดิมของผู้อ่านซึ่ง
วัฒนธรรมและสังคมก าหนด กระบวนการการอ่านต้องอาศัยการฝึกฝน การพัฒนาและการขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากนี ้การอ่านยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์วิจารณ์  
 2.ระบบสัทอักษรพินอิน หมายถึง ระบบในการถ่ายทอดเสียงหรือก ากับเสียงอ่านของภาษาจีนที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยตัวอักษรโรมัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนตัวหนังสือจีน โดยจะคล้ายกับ
ระบบประสมเสียงในภาษาไทย ที่มีท้ัง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 3.วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและ ท้า
ทายความสามารถ โดยผู้เรยีนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณต์รง เป็นวิธีการที่เปดิโอกาสใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมสูง                     

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถอ่านสัทอักษรจีนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
    2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในภาษาจีนท่ีดียิ่งขึ้น 
    3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอนที่ส่งเสริมการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 ผู้วิจยัด าเนินการดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุดมดรณุี อ. เมืองจังหวัดสุโขทัย ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน  435 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 39 คน  โรงเรียนอุดมดรณุี อ. เมือง 
จังหวัดสุโขทัย ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สัทอักษรพินอิน   
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบวัดทักษะการอ่าน  และแบบวัดความรับผิดชอบ รายละเอียด ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอน ใช้เนื้อหาในหนังสือแบบเรียนภาษาจีน     

汉语教程 ตั้งแต่บทที่ 1-5โดยในเนื้อหาจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ใน
ภาษาจีนรวมถึงแบบฝึกหัดหารผสมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบค า
บรรยาย 
  1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2551 และ มาตรฐานและตัวช้ีวัดวิชาภาษาจีนและก าหนด
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
  1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมและปรับปรุงแก้ ไขตาม
ค าแนะน า 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เกมศึกษาเรื่องการ
อ่านสัทอักษรภาษาจีน  ประกอบด้วย 

- ชุดเล่นเกมบิงโก 
- บัตร พยัญชนะ สระ วรรณยุกตภ์าษาจีน 
- ตารางสัทอักษรพินอิน   

ตัวแปรตาม 

การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน

ในภาษาจีนโดยใช้เกม 
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   1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 
   1.7ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และพร้อมจะน าไปใช้จริงต่อไป 
 2. แบบวัดความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีน เป็นข้อสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ เป็นเนี้อหา
เกี่ยวกับสัทอักษรพินอินโดยมีข้อสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ จากนั้นเปิดเสียงพินอินให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนเลือก
กากบาทพินอินในข้อท่ีนักเรียนได้ยิน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
         2.1 ศึกษาทฤษฎีและการสร้างข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
  2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การอ่านจากหลัดสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาภาษาจีน 
  2.3 สร้างแบบทดสอบ 
  2.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตังแต่0.5ขึ้นไป 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 9.7 
  2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 20 คนแล้วน ามา
วิเคราะห์  ดังนี ้
   - ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (KR20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 84.1 
   - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .80 ง่ายพอใช้ได้ 
   - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .93 จ าแนกได้ดีมาก 
 3. แบบวัดทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีน โดยเป็นแบบวัดการอ่านพินอินท่ีผสมทั้งพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีและการสร้างข้อสอบ 
  3.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การอ่านจากหลัดสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาภาษาจีน 
  3.3 สร้างแบบทดสอบ 
  3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตังแต่0.5ขึ้นไป 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 9.7 ใช้ได้ 
  3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  3.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คนแล้วน ามา
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าพบว่ามีค่า .93 
 4. แบบวัดความรับผิดชอบrating scale) ก าหนดค าตอบ 5 ระดับ เป็นการประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
rating scale) ประกอบด้วยประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ  
  4.1 อ่านเกี่ยวกับตัวแปร 
  4.2 อ่านเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
  4.3 สร้างแบบสอบถาม 
  4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตังแต่0.5ขึ้นไป 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.78 
  4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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  4.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คนแล้วน ามาวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าพบว่ามีค่า 4.60 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ท าแบบวัดความสามารถในการอ่านสัทอักษรในภาษาจีน 
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ท าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบวัดทักษะ 

การอ่านสัทอักษรภาษาจีนและแบบวัดความรับผิดชอบ 
 เครื่องมือวิจัยในการเก็บก่อนเรียน 
 1. หาประสิทธิภาพของเกมในเรื่องการอ่านสัทอักษรในภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 โดยมีวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.1 หาค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการท าแบบฝึกเสริมทักษะย่อยขณะท าการ 
เรียน ในด้านการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  จ านวน 1 แบบฝึกทักษะ 
 1.2 หาค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนในการสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการให้
แบบฝึกทักษะเรื่องในด้านการเขียนตัวอักษรจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ใช้สูตรดังนี้ 

 
           และ                                                     
          

 
  เมื่อ     E1        คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
           E2        คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

              ∑X     คือ คะแนนรวมที่ได้จากท าแบบฝึกทักษะย่อย 

             ∑f      คือ คะแนนรวมที่ได้จากท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
                A         คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกทักษะย่อย 
                N         คือ จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
                B         คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน   
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t – test  

 2. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนสัทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ one Sample t – test 
 3. การศึกษาความรับผิดชอบหลังการเรียนรู้โดยการใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรผลค่าเฉลี่ยดังนี้   

 ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00   ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย   3.50 – 4.49  ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.49      ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย   1.50 – 2.49      ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.49        ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับน้อยที่สุด 

100
2
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B

N

f
E
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะ 
การอ่าน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้เกม 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านสัทอักษรภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการ 
ใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t=16.57 และค่าsig.=.00 

 การศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 
 ผลการศึกษาความรับผิดชอบหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2    
พบดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2   

 

ความสามารถทางการอ่าน n X  S.D. t 
sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 39 10.25 4.83 
16.57 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 39 22.74 3.54 

ความรับผิดชอบ X  S.D. ระดับ 

1. เข้าเรียนตรงเวลา 4.92 0.27 มากที่สุด 

2.ส่งงานตามเวลานัด 4.69 0.61 มากที่สุด 

3.มีอุปกรณ์การเรยีนพร้อม 5 0.00 มากที่สุด 

4.ท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย 4.87 0.34 มากที่สุด 

5.ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จสมบูรณ ์ 4.69 0.61 มากที่สุด 

6.ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ 4.41 0.59 มาก 

7.รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.48 0.51 มาก 

8.ติดตามงานอยา่งสม่ าเสมอ 3.76 0.84 มาก 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความรับผดิชอบหลังจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เกม 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด( X =4.60 และ S.D.=0.47) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนยอมรับฟังความ

คิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X =5 และ S.D.=0.00) รองลงมา คือ นักเรียนทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีความ

รับผิดชอบในการเข้าเรยีนตรงเวลา ( X =4.92 และ S.D.=0.27) ส่งงานตามเวลานัดหมาย( X =4.69 และ S.D.=0.61) 

มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม( X =5 และ S.D.=0.00) 4.ท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย( X =4.87 และ S.D.=0.34).

ปฏิบัติกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเรจ็สมบูรณ์( X =4.69 และ S.D.=0.61)ท างานอย่างมีระบบ ระเบยีบ ละเอียด 

รอบคอบ( X =4.41 และ S.D.=0.59)รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน(์ X =4.48 และ S.D.=0.51)ติดตามงานอย่าง

สม่ าเสมอ( X =3.76 และ S.D.=0.84)  กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู ้

( X =4.61 และ S.D.=0.63) ยอมรบัการกระท าของตน( X =5 และ S.D.=0.00)รู้จักหน้าท่ีและกระท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ( X =4.69 และ S.D.=0.61) มีความซื่อสัตยต์่อตนเองและผู้อื่น( X =4.92และ S.D.=0.27) รู้จักวางแผน

และปฏิบตัิตามแผน( X =3.76 และ S.D.=0.84) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 
 2. นักเรียนมีทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพบว่านักเรียนมีความสามารถทางการอ่านสัทอักษรเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมในการประกอบการเรียน 

 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด( X =4.60 

และ S.D.=0.47) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X

=5 และ S.D.=0.00) รองลงมา คือ นักเรียนทุกคนเช่ือว่าทุกคนมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนตรงเวลา ( X =4.92 

และ S.D.=0.27)  ส่งงานตามเวลานัดหมาย( X =4.69 และ S.D.=0.61) มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม( X =5 และ 

S.D.=0.00) 4.ท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย( X =4.87 และ S.D.=0.34).ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจน

ส าเร็จสมบูรณ์( X =4.69 และ S.D.=0.61)ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ( X =4.41 และ 

S.D.=0.59)รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์( X =4.48 และ S.D.=0.51)ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ( X =3.76 และ 

9.กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู ้ 4.61 0.63 มากที่สุด 

10.ยอมรับการกระท าของตน 5 0.00 มากที่สุด 

11.รู้จักหน้าท่ีและกระท างานอย่างเต็มความสามารถ 4.69 0.61 มากที่สุด 

12.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 4.92 0.27 มากที่สุด 

13.รู้จักวางแผนและปฏิบัตติามแผน 3.76 0.84 มาก 

รวม 4.60 0.47 มากที่สุด 
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S.D.=0.84)  กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู้( X =4.61 และ S.D.=0.63) ยอมรับการกระท าของตน( X =5 

และ S.D.=0.00)รู้จักหน้าที่และกระท างานอย่างเต็มความสามารถ( X =4.69 และ S.D.=0.61) มีความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองและผู้อื่น( X =4.92และ S.D.=0.27) รู้จักวางแผนและปฏิบัติตามแผน( X =3.76 และ S.D.=0.84) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวจิัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2/5มีทักษะทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมเพื่อ 

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนมีประสิทธิภาพทีสู่งขึ้นและมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2/5มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการใช้เกมและมี
ทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมสูงขึ้นสอดคล้องกับ (ทิศนา ,2551)กล่าวว่า วิธีสอน
โดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้
เล่นเองท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง สอดคล่องกับ(วิทยา พรพัชรพงศ์ ,)  
ได้กล่าวไว้ว่า หากจะพูดถึงการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและ ท้า
ทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่2/5มีความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2/5 มีความรับผิดชอบมากขึ้นหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม สอดคล้องกับ 
(วิจิตรศิริ,2525) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือ ความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม  ละเอียดรอบคอบ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  รักษาสิทธิหน้าท่ีของตน  ยอมรับผลการกระท าของตน และพยายามปรับปรุงปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ (วิภา พงษ์พิจิตร,2529)กล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือ ลักษณะหนึ่งของบุคคลที่แสดงถึงความเอา
ใจใส่  และรับเป็นภาระหน้าที่การงาน  พยายามท าหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค     

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 ผลจากการพัฒนาทักษะการอ่านสทัอักษรพินอินในภาษาจีนโดยใช้เกมส าหรับนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรยีนอุดมดรณุ ี ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี ้

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ควรน าเกมไปใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/5ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างสนุกและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูผู้สอนควรเตรียมเกมและแจ้งกฎกติกาการเล่นให้ชัดเจนกับนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 
 3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิการอ่านอย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้างนิสัยให้นักเรยีนรักการอ่าน เห็น
คุณค่าและความส าคัญของการอ่าน 
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