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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสม และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ จ านวน 59 คน โดยมีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลคือ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดทักษะการพูดภาษาจีน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าt-test ผลการวิจัย พบว่าผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.68 และ 26.03 จากผลการศึกษาความพึงพอใจ
หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ด้านสถานที่
จัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ค าส าคัญ: ทักษะการพูดภาษาจีน / สื่อประสม / นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

Abstract 
The purpose of this research was undertaken to investigate satisfaction and make a 

comparative analysis of Chinese speaking skills before and after learning using multimedia. The 
study was carried out on primary school students of Maetaophae School, consisting of 59 
students. The data collection tools were learning management plan Chinese speaking skill test 
and satisfaction questionnaire. Data analyze was investigated using the mean standard deviation 
and t-test. The study was divided into two parts of which, part one showed that the overall 
results of the satisfaction after learning using multimedia was at a high level. However, considering 
each item, it was found that learning management took the second-highest level of satisfaction 
followed by the ability to transferring knowledge by the speakers, and the materials in learning 
management. The results showed that the comparison of Chinese speaking skills before and after 
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learning using multimedia had an average score of 21.68, while the s atisfaction results after 
learning using multimedia had an average score of 26.03. Part two showed that the utilization of 
knowledge by students can be applied in their daily life.  
Keywords: Chinese speaking skills / Multimedia / Student's Primary 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงน้ัน มีจุดเด่นคือ 
เน้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยกระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวใจของการพัฒนาคือการพัฒนาคน ให้ไปพัฒนา
ท้องถ่ิน ท้องถ่ินจึงจ าเป็นจะต้องมีสถาบันอุดมศึกษาของท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต (ดร.สงบ ลักษณะ, 2544) 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลจึงก าหนดแนวทาง การเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการด าเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาในปี พ.ศ.2557เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ จีน และภาษาในกลุ่มอาเซียน) (ส านักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2557) ภาษาจีนเป็นอีกหน่ึงภาษาที่มีความส าคัญในภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจาก
หลายๆประเทศในภูมิภาคประกอบด้วยประชากรเชื้อสายจีนที่ใช้ภาษาจีนอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม 
พม่า ลาว และไทย รวมถึงในปัจจุบันจีนได้เข้ามามีบทบาทด้านเศรษฐกิจทั่วโลก ภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มาก
ที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้เป็น ภาษาแม่ประมาณ 873ล้านคน และมีคนพูดภาษาจีนทั่วโลกทั้งหมด 1.3 พันล้าน 
(Internet Eduzones, ม.ป.ป. 2561) นอกจากน้ีจากข้อมูลป พ.ศ. 2561 ที่ผานมามีสถิตินักทองเท่ียวชาวจีน ที่เข้า
มาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนถึง รอยละ 7.4 จากปีก่อน นับเป็นจ านวน10.54 ล้านคน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าภาษาจีน เข้ามีบทบาทในการสื่อสารในประเทศไทยมากข้ึน ฉะน้ันการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนจึง
เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือตอบรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาที่ 2 นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษที่เรียนอยู่แล้วในปัจจุบัน 

โดยการเรียนภาษาจีนต้องอาศัยการฝึกทักษะด้านภาษา(ฟัง พูด อ่าน เขียน) เช่นกัน โดยมีความแตกต่าง

จากภาษาอังกฤษ คือ การเรียนภาษาจีนต้องเริ่มจากการเรียนอักษรพินอิน (Pin yin 拼音) พินอิน คือระบบใน
การถอดเสียงภาษาจีน โดยใช้ตัวอักษรอังกฤษ มาประสมแทนเสียง พินอินจะสามารถช่วยให้เขียนอ่านภาษาจีนได้
ง่ายข้ึน และยังช่วยในการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ฉะน้ัน พินอินจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนภาษาจีน เพ่ือ
การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตามล าดับ (เกา หลี เสียน,2559) 

(กิดานันท์ มะลิทอง, 2543) (จริยา เหนียนเฉลย, 2548) และ (เต็มดวง เศวตจินดา, 2549) ได้ให้
ความหมายของสื่อประสม โดยสรุปได้ว่า ชุดสื่อประสมคือ การรวบรวมเอาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย
สื่อมากกว่า หน่ึงชนิดข้ึนไป มาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
การเรียนการสอน โดยใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับข้ันตอนของเน้ือหา ซึ่งได้จัดระบบไว้อย่างเก่ียวเน่ืองกันในการสอน
เน้ือหาเพียงเรื่องเดียว มีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้เพ่ือให้ความสนใจ ในขณะที่อีก
อย่างหน่ึงใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของเน้ือหา และอีกชนิดหน่ึงอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การใช้สื่อ
ประสมจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการ
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ได้ด้วยตนเองมากย่ิงข้ึน และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกันเพ่ือการผลิต หรือการควบคุมการท างาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพ กราฟิก ภาพถ่าย วีดีทัศน์ 
 (ประหยัด จิระวรพงศ์, 2548) กล่าวถึงคุณค่าของสื่อประสมว่าสื่อประสมที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุง
แล้วจะให้คุณค่าท่ีน่าเชื่อถือได้หลายประการ คือเปิดให้ผู้เรียนศึกษาตามความสามารถและความสนใจจากสื่อหลาย
ประเภทและได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ช่วยลดเวลาการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอน แต่ประสิทธิภาพการ
เรียนไม่ลดลง ช่วยเพ่ิมพูนกระบวนการเรียนและลดปัญหาการสอบตก รวมทั้งช่วยในการประเมินการสอนและการ
ปรับปรุงการสอน จะเห็นได้ว่าการสอนโดยใช้สื่อประสมน้ัน เป็นวิธีสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจใน
บทเรียนได้อย่างดีโดยครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกใช้สื่อประสม นอกจากน้ีแล้วบทบาท
ของครูและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีความ
คงทนในการเรียนรู้ ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ (เยาวพร  ศรีระษา, จิระพร ชะ
โนม, 2561) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนด้านภาษาโดยใช้สื่อประสมเป็นอีกหน่ึงเครื่องมือที่ช่วยการจัดการ
เรียนการสอนด้านภาษาจีน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการพูดที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนการสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาท้ังการ
ฟัง การพูด การอ่าน  

โดยการใช้สื่อประสมน้ันผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
(Courtright & Wesolek, 2001) ได้เสนอว่าการสอนค าศัพท์จะต้องมีการอธิบายความหมายและวิธีการน าไปใช้ โดย
ใช้รูปแบบของค าอย่างเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

การเลือกค าศัพท์ที่จะน ามาสอนเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ ควรพิจารณาจากค าศัพท์ใกล้ตัวผู้เรียน มีประโยชน์
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และผู้สอนควรเลือกค าศัพท์ให้เหมาะสมกับระดับอายุและสติปัญญาของผู้เรียน
ด้วย ส าหรับการเลือกค าศัพท์สามารถพิจารณา ค าศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือเรียน ในบทอ่าน กิจกรรมการเขียน การ
พูด การฝึก เกิดจากความต้องการเรียนรู้สิงใหม่ๆ หรือจากข้อผิดพลาดในการใช้ค าศัพท์ เป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนควรรู้ มี
ความสัมพันธ์ ความสนใจ ประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นต้น (Lado, 1988, p.119-120) นอกจากน้ี (Zimmerman, 
1997, p125) พบว่าการสอนค าศัพท์ควรมีคุณลักษณะ คือ มีวิธีการน าเสนอค าศัพท์และบริบทที่หลากหลาย ให้
ข้อมูลเก่ียวกับค าศัพท์แต่ละค าอย่างเพียงพอ รวมทั้งค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์ที่สอน ประสบการณ์และ
ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2555) ได้สรุปในศาสตร์
การสอน ว่าการสอนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายน้ัน ต้องอาศัยความพร้อมของครู สื่อ อุปกรณ์และอื่น ๆ ครูผู้สอนมี
บทบาทที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ และสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ ก็จะสามารถช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ น าหลักการและเหตุผลมาใช้พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการพูดของนักเรียนให้สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันทางคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้เสนอ
โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในท้องถ่ินโดย
มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสม 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนในระดับประถมศึกษา และเพ่ือต่อยอดความรู้ใน
ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ   
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ  
 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะมีทักษะการพูดภาษาจีนหลังสงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสม 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ต าบลแม่สอด อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 59 คน  

เน้ือหา 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จ านวน 1 แผน 6 เรื่อง ดังน้ี 

1 数数字 ตัวเลขหรรษา 

2 我的家庭 ครอบครัวของฉัน 

3 彩色超人ซุปเปอร์แมนสีรุ้ง 

4 找找水果 เก็บผลไม้ 

5 动物园 สวนสัตว์อลเวง 

6 身体宾果 บิงโกร่างกาย 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  
ตัวแปรตาม ได้แก่  

-  ทักษะการพูดภาษาจีน 
-  ความพึงพอใจ 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
-  ผู้วิจัยท าการทดลองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 ครั้ง จ านวน 13 

ชั่วโมง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมโดยแบ่งเป็นแผนการเรียนรู้จ านวน 1 แผน 6 

หน่วยการเรียนรู้ย่อย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายระดับชั้นป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่

ตาวแพะ ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 59 คน  
เคร่ืองมือการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยกับกลุ่มทดลองด้วยตนเอง โดยผ่านนักศึกษาวิชาชีพครู ตามข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 ข้ันก่อนการทดลอง เป็นข้ันที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
  1.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสม ดังน้ี 

  1.1.1 ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ทักษะการพูดภาษาจีนส าหรับนักเรียนโดยใช้สื่อประสม  

  1.1.2 เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนส าหรับนักเรียนโดยใช้สื่อประสม 

  1.1.3 น าแผนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ โดย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 

1 数数字 ตัวเลขหรรษา 
  น้ิวมือบอกตัวเลข 
  บัตรค าถามตัวเลข 

2 我的家庭 ครอบครัวของฉัน 
  สื่อมัลติมีเดียรูปภาพ 
  บัตรภาพทายค า 

3 彩色超人 ซุปเปอร์แมนสีรุ้ง 
  ไม้ไอติมเสี่ยงทาย 
  เกมส์ซุปเปอร์แมนสีรุ้ง 

4 找找水果 เก็บผลไม้ 
  ผลไม้จ าลอง 
  เกมส์ผลไม้หรรษา 

5 动物园 สวนสัตว์อลเวง 
  สื่อมัลติมีเดียรูปภาพ 
   บัตรค า 
   เกมส์เลียนแบบสัตว์ 

6 身体宾果 บิงโกร่างกาย 
  เพลงร่างกายมนุษย์ 
  บิงโกเสี่ยงทาย 

 
 

- ทักษะการพูดภาษาจีน 
- ความพึงพอใจ 



 
 

 

6 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเน้ือหา แล้วน าผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าค านวณได้
ต้ังแต่0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ์ุ 
2549:177) 

 +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

  จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จากน้ันผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้ทดลองกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

  1.1.4 น าแผนจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 59 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี 
     1.2 แบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสม มีข้ันตอนในการสร้างดังน้ี 

      1.2.1 คณะผู้รับผิดชอบประกอบด้วยอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน 1 คน และ
นักศึกษาปีที่ 3 รหัส 5911211,5911212 ประชุมเพ่ือศึกษาข้อมูลแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสม 
การวัดผลการเรียนรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน และ
แบบทดสอบการพูด 

       1.2.2 สร้างแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมเป็นแบบทดสอบค าศัพท์ 
โดยค าศัพท์จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 5 ข้อ 5 คะแนน และแบบทดสอบการพูด จ านวน 6 บทเรียน 

       1.2.3 น าแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สือ่ประสม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) แล้วน าการประเมินของผู้เชียวชาญมา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งค่าท่ีค านวณได้ต้ังแต่ 0.50 ข้ึน
ไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ์ุ 2549:177)  
  จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่า กับ 0.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานจากน้ันผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง 

     1.2.4 น าแบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จ านวน 59 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งน้ี 

   1.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

     1.3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินจากหนังสือ 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     1.3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน ก าหนดเป็นประเด็นในการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ ด้านความพึงใจในข้ันตอนและกระบวนการ วิทยากร การอ านวย
ความสะดวก และด้านการน าความรู้ไปใช้ 

     1.3.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน โดยแบบประเมินความพึงพอใจจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที1่ ด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ ด้านความพึงใจในข้ันตอนและกระบวนการ 
วิทยากร การอ านวยความสะดวก จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมตราฐาน โดยศึกษาความพึงพอใจใน
รูปแบบรูบริกส์ (Rubrics) ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analysis Score) โดยชั้นแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ คือ 
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยทีสุ่ด ใช้เกณฑ์
การแปลความหมายดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   แปลความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที2่ ด้านการน าความรู้ไปใช้ จะเป็นการหาค่าร้อยละ 
       1.3.4 น าแบบประเมินของผู้เรียนเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สื่อประสมส าหรับนักเรียน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
แล้วน าการประเมินของผู้ เชียวชาญมาค านวณหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง( Index of I tem Object 
Congruence :IOC) ซึ่งค่าท่ีค านวณได้ต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ์ุ 2549:177)  

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

  จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชียวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67 จากน้ันผู้วิจัยน า
ข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

     1.3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อประสมไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัยโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 
59 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งน้ี 
    1.4 ลักษณะของสื่อประสมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน มีลักษณะดังน้ี  
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จ านวน 1 แผน 6 เรื่อง  

หน่วยที่ 1数数字 ตัวเลขหรรษา โดยใช้บัตรค าถามตัวเลข และน้ิวมือบอกตัวเลข 

หน่วยที่ 2我的家庭 ครอบครัวของฉัน โดยใช้บัตรภาพทายค า และสื่อมัลติมีเดียรูปภาพ 

หน่วยที่ 3彩色超人ซุปเปอร์แมนสีรุ้ง โดยใช้ไม้ไอติมเสี่ยงทาย และเกมส์ซุปเปอร์แมนสีรุ้ง 

หน่วยที่ 4 找找水果 เก็บผลไม้ โดยใช้ผลไม้จ าลอง และเกมส์ผลไม้หรรษา 

หน่วยที่ 5动物园 สวนสัตว์อลเวง โดยใช้บัตรค าสวนสัตว์น่ารู้ สื่อมัลติมีเดียรูปภาพและเกมส์เลียนแบบสัตว์ 

หน่วยที่ 6身体宾果 บิงโกร่างกาย โดยใช้เพลงร่างกายมนุษย์ และบิงโกเสี่ยงทาย 
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 ข้ันที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งน้ีใช้เวลาการทดลองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ จัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 7 ครั้ง จ านวน 13 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยประเมินกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยตนเองตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างข้ึน 6 แผน และประเมินทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียนเปน็รายบุคคล 
    2.1 ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อ
ประสม 

   2.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนทั้ง 6 แผน ตามท่ีผู้วิจัยได้ก าหนด 
   2.3 ผู้วิจัยได้ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อ

ประสม และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
ข้ันที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจัดการเรียนรู้ตามแผนทั้ง 6 แผน ดังน้ี  
   3.1 การเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 

วิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่องมือวัดทางสถิติ t-test independent  
   3.2 การศึกษาความพึงใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิเคราะห์ได้โดย

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน  
(n=59) 

การทดสอบ n X  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 59 21.68 2.46 
12.94 .00 

หลังเรียน 59 26.03 1.38 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.68 และ 26.03 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เมื่อเปรียบกับก่อนการเรียน  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน ตอนที ่1 

ความพึงพอใจ X  S.D. ความหมาย 

1.ความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ภาษาจีนและทักษะการพูดภาษาจีน 4.47 0.72 มาก 
2.สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.37 0.90 มาก 

3.มีความมั่นใจและน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 4.50 0.70 มากท่ีสุด 

4.การประชาสัมพันธ์ 4.35 0.82 มาก 
5.การติดต่อประสานงาน 4.15 1.01 มาก 

6.ช่วงเวลา / ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 4.03 1.12 มาก 

7.ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.62 0.78 มากท่ีสุด 

8.ความเหมาะสมของเน้ือหา 4.49 0.65 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน ตอนที่ 1 
(ต่อ) 

ความพึงพอใจ X  S.D. ความหมาย 

9.การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ 4.54 0.65 มากท่ีสุด 

10.สถานที่จัดการเรียนรู้ 4.74 0.63 มากท่ีสุด 

11.สื่อ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4.54 0.79 มากท่ีสุด 

12.วัสดุอุปกรณ์ 4.62 0.84 มากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.80 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับ

นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านสถานที่จัดการ
เรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 และด้านการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความ         
พึงพอใจในระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน ตอนที่ 2 

การน าไปใช้ประโยชน์ จ านวนนักเรียน เปอร์เซ็นต์ 
ผู้เรียนไม่น าความรู้ไปใช้       2 3.4 
ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้                                                  57 96.60 
   -  ใช้ในด้านการเรียนการสอน                              40 67.80 
   -  ให้ค าปรึกษากับเพ่ือนได้ 34 57.60 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าร้อยละ 96.60 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ น าไปใช้ในด้าน
การเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 67.80 สามารถให้ค าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.60 โดยร้อยละ 3.4 นักเรียนไม่
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประวันได้ 
 
ผลการวิจัยสุปได้ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 21.68 และ 26.03   

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน แบ่งเป็น 2 
ข้ันตอน ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านสถานที่จัดการเรียนการรู้ มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรและด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ
ด้านการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ของวิทยากร ด้านสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามล าดับ  ตอนที่ 2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่าร้อยละ 96.60 
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นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ น าไปใช้ในด้านการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 67.80 สามารถ
ให้ค าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.60 โดยร้อยละ 3.4 นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประวันได้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
บ้านแม่ตาวแพะ ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยได้ดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 21.68 และ 26.03  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เมื่อเปรียบกับก่อนการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ.ประหยัด จิระวรพงศ์ 
ได้กล่าวไว้ว่า การสอนโดยใช้สื่อประสมน้ัน เป็นวิธีสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างดี
โดยครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกใช้สื่อประสม นอกจากน้ีแล้วบทบาทของครูและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีความคงทนในการเรียนรู้ 
ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสม คือ การรวบรวมเอาวัสดุ
เพ่ือการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยสื่อมากกว่า หน่ึงชนิดข้ึนไป มาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับข้ันตอนของเน้ือหา การใช้
สื่อประสมจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันทั้งการฟัง พูด อ่านออกเสียง โดย
ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกใช้สื่อประสมให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
(เศวตจินดา, 2549) (กิดานันท์ มะลิทอง, 2550) และ(จริยา เหนียนเฉลย, 2548) ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจ าค าศัพท์
ต่าง ๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน จากการใช้สื่อประสม และมีความมั่นใจในการพูด และออกเสียงในภาษาจีนได้อย่าง
ถูกต้อง อีกท้ังสามารถใช้ไหวพริบ เชาว์ปัญญา ในการเรียนรู้ค าศัพท์ จากความโดดเด่นของการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้นักเรียนที่ทดลองน้ันได้รับการพัฒนาทักษะการพูดและเกิดความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึนจึงท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านสถานที่จัดการเรียนการรู้ มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และด้านการ
สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ของวิทยากร ด้านสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามล าดับ  ตอนที่ 2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่าร้อยละ 96.60 
นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ น าไปใช้ในด้านการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 67.80 สามารถ
ให้ค าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.60 โดยร้อยละ 3.4 นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประวันได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ(ทิศนา แขมมณี, 2555) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายน้ัน ต้องอาศัย
ความพร้อมของครู สื่อ อุปกรณ์และอื่น ๆ ครูผู้สอนจึงมีบทบาทที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกเน้ือหาให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ รวมทั้งเลือกใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ก็จะสามารถช่วยให้การเรียนการ
สอนบรรลุ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร และผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีย่ิงข้ึน และท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน จึงท าให้มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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จากผลการศึกษาข้างต้น เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสม ผู้สอนได้เลือกใช้สื่อ
ประสมที่หลากหลาย เลือกใช้เน้ือหาที่เหามะสม กับช่วงวัยของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งดูได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และสามารถสังเกตได้ว่า นักเรียนมีความ
สนใจและให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาจีนมากย่ิงข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลไปใช้ 
 1. ควรจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาในเรื่องของสัทอักษรจีน เพ่ือเป็น

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาจีน 
 2. โรงเรียนหรือผู้สอนควรมีการจัดเตรียมสถานที่ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรน าการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ไปพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษา ฟัง อ่าน และเขียน 
 2. ควรมีการติดตามและประเมินผลของผู้เรียนหลักจากเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน ามา

พัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนในครั้งต่อไป 
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