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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน
ประกอบการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยเทียบกับเกณฑ 80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี1ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไทยราษฏรคีรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ท่ีเรียนดวยชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน    
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
เทากับ 84.09 / 81.82 
 2. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนการตูนวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( �̅� )เทากับ  4.74  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD)  เทากับ  0.47 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  อยูในระดับมากท่ีสุดทุก ๆ ขอ   ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปอยูในระดับมากท่ีสุด   
 
คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน / การอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

 
Abstract 

The study aimed to create and find the efficiency of the Pinyin pronunciation for study 
Chinese subject  about improving Chinese pronunciation skills by using Pinyin pronunciation skills 
series of Grade 7 students were compared to 80/80 to compare Chinese learning achievement on 
Chinese reading comprehension skills using the Pinyin pronunciation skill of Grade 7 students 
before and after learning with Pinyin pronunciation skills series to study the satisfaction of Grade 
8 students in the first semester of academic year 2017 Thai Rat School, under the Office of 
Primary Education Area, District 2, with Pinyin pronunciation skills. 
The research found that 
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1.The Chinese language lesson on the development of Chinese pronunciation skills using 
the Pinyin Pronunciation Learning Series of Mathayomsuksa 1 students was 84.09 / 81.82. 

2.Students learning with Pinyin Pronunciation Training Chinese Language Development 
for Reading Chinese Pronunciation Skills Using Pinyin Pronunciation Skills Series Grade 1 students 
had higher posttest scores than before learning at the .01 level, which was in accordance with 
the assumptions. 

3.Students' Satisfaction with Learning Chinese Cartoon Lesson on Developing Chinese 
Pronunciation Skills Using Pinyin Pronunciation Skills Series the mean scores of the students at 
the highest level were 4.74 (SD) and 0.47 (SD). At the highest level, all of them showed that the 
students had the highest level of satisfaction with the instructional package. 
Keyword : Pinyin Pronunciation Training Suite/ Reading Chinese vocabulary 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศจีนมีประชากรมากท่ีสุดในโลกบทบาทของจีนในสังคมโลกไมวาในอดีตปจจุบันหรืออนาคต มี
ความสําคัญตอเสถียรภาพของโลก คนไทยและคนจีนมีความผูกพันกันทางสายเลือดและวัฒนธรรม อีกท้ังยังมีการ
ติดตอไปมาหาสูกันมีความล้ําลึกและรอบดานมากกวาชนชาติอ่ืน รวมท้ังการเรียนการสื่อสารเปนสวนสําคัญในการ
ปฏิสัมพันธของมนุษยดวยวามนุษยน้ันเปนสัตวสังคมไมสามารถดํารงตนอยูไดดวยตัวคนเดียวดังน้ันการใชภาษาจึงมี
สวนสําคัญท่ีจะชวยสรางความเขาใจระหวางบุคคลตอบุคคล  เพ่ือชวยสรางเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนตอคนสังคมตอสังคมหรือ อารยธรรมตออารยธรรม และมีสวนชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเทคโนโลยีของมนุษยชาติและดวยการพัฒนาของโลกในยุคปจจุบันทําใหการ
ติดตอสื่อสารระหวางมนุษยสามารถทําไดงายข้ึน  
 ในกระแสโลกาวิวัฒนของสังคมโลกในยุคปจจุบันน้ันเปนสังคมยุคขอมูลขาวสารจากท่ัวโลกเผยแพร
ติดตอกันอยางท่ัวถึงและรวดเร็วในทุกดานไมวาจะเปนการแขงขันท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตรและความ
เปนผูนําของโลกมากข้ึนการศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน กอใหเกิดขอมูลขาวสารและองค
ความรูใหม ๆ การเขาเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสรางคุณภาพทางการศึกษาพัฒนาสติปญญาบุคลิกภาพ ใหผูท่ีเก่ียวของ
กับการเรียนการสอนไมวาจะเปนครูหรือนักเรียนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเขากับยุคสมัยเพ่ือทันตอ
เหตุการณทันตอความรูท่ีเกิดข้ึนอยูอยางเสมอดังน้ันภาษาจึงเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญในการเรียนรูของมนุษยและมี
ความสําคัญตอการสื่อสารเพ่ือใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เปนการเช่ือมความสัมพันธความสามัคคีระหวาง
มนุษยชาติ  

ในปจจุบันความจําเปนในการเรียนภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนมากการสอน
ภาษาตางประเทศในสถานศึกษาผูเรียนตองไดรับการฝกฝนทักษะทางภาษาอยางครบถวนโดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชในการสื่อสารไดตามความเหมาะสมแกวัย การสื่อสารระหวางมนุษยชาติ
ในปจจุบันไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสื่อสารในระดับสากลโลก  นอกจากภาษาอังกฤษแลวภาษาจีนจัดเปน
ภาษาสากลอีกภาษาหน่ึงท่ีใชในเวทีโลกและสหประชาชาติ เน่ืองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนหน่ึงใน
ประเทศท่ีอยูในภาวการณแขงขันแยงชิงเพ่ือเปนผูนําของโลกในทุกดานและดวยความไดเปรียบในดานตาง ๆ ไมวา
จะเปนความกวางใหญของพ้ืนท่ี  จํานวนประชากรและเศรษฐกิจทําใหประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
ไดเปรียบคูแขงในชาติอ่ืนๆซึ่งจะสังเกตไดวา  ประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกําลังจะพัฒนาจะพุงเปาการติดตอสื่อสาร
หรือทํามาคาขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังน้ัน การจะสรางความไดเปรียบของการติดตอสื่อสารกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือการเรียนรูภาษาจีนเพราะในปจจุบันเปนภาษาท่ีไดเขามามีบทบาททางสังคม
มากข้ึน เริ่มมีการใชในการติดตอสื่อสารกันในดานธุรกิจการคาการสนทนาตาง ๆ การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย
นับวามีความสําคัญตอผูคนทุกระดับช้ันทุกระดับอาชีพการมีทักษะภาษาจีนทําใหไดเปรียบในการท่ีจะติดตอสื่อสาร
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ภาษาจีนกับอารยธรรมจีนดังน้ันจะเห็นวาการเรียนรูภาษาจีนน้ันมีความสําคัญอยางมากในยุคการเรียนรูของเยาวชน
ในปจจุบันดวย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญกับการสอนภาษาจีนอยางมาก 
เพราะเปนแนวทางการเช่ือมความสัมพันธดานตาง ๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนในอนาคต แตทรงหวง
คุณภาพของครูสอนภาษาจีน ดานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กลาววา เตรียมประสานมหาวิทยาลัยใหยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

ศ.ดร. วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปดเผยวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดเสด็จ ฯ ไปรวมงานนิทรรศการดานการอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศจีน 30 กวาแหง รวมแสดงผลงาน ซึ่งไดรับความสนพระทัย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มากเพราะขณะน้ีมหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีการพัฒนาไปอยางมาก 

นอกจากน้ี พระองคทรงใหความสําคัญในเรื่องการสอนภาษาจีน จึงอยากใหทบวงมหาวิทยาลัยชวยดูแล
เรื่องการสอนภาษาจีนและคุณภาพของครูสอนภาษาจีนท้ังในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
เพราะภาษาจีนเปนภาษาท่ียาก หากไดครูท่ีมีความรูไมแนน ก็อาจทําใหผูเรียนไดความรูไมแนนดวย นอกจากน้ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงรับสั่งอีกวา ในโลกยุคใหมจําเปนตองรูภาษาจีน
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพราะทรงเช่ือวา การใชภาษาจีนในประเทศไทยจะทําใหติดตอกับชาวจีนสรางเครือขาย
ในภูมิภาค สรางความสัมพันธดานการคา เศรษฐกิจ และสังคมไดอยางดี( สํานักขาวไทย2545 ) 
 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 เนนการพัฒนาคนไทยใหมีความรูภาษาตางประเทศเปนอยางดี( 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539 ) และกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ภาษาตางประเทศ จึงไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไวในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางชัดเจน และมิไดเนนเพียง
ภาษาอังกฤษเทา น้ัน ภาษาตางประเทศอ่ืน  ๆ  ก็สามารถเลือกจัดการเรียนรู ไดตามความเหมาะสม( 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ) 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดีมี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบวิชาชีพ มีความรูอันเปนสากล รูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ในปจจุบันสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาจํานวนมากเริม่เห็นความสําคัญของภาษาจีนแลว และได
มีการเปดสอนวิชาภาษาจีนข้ึน เพราะสังคมปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากเหตุขางตน ภาษาจีน
นาจะเปนภาษาท่ีสําคัญภายในอนาคต นอกจากน้ีใครก็ตามท่ีพูดไดมากกวาหน่ึงภาษา เทากับเปนกําไรชีวิต เปน
ใบเบิกทางใหมีหนาท่ีการงาน สรางอาชีพตาง ๆ และไดเปนบันไชในการศึกษาตอระดับสูงตอไป( พิมล ทองวิจารณ ) 
 การเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงใหไดผลดีน้ันผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะท้ัง 4 ดานคือ ฟง พูด อาน และเขียน 
ภาษาจีนกลางเปนภาษาซึ่งมีตัวอักษรท่ีมีวิวัฒนาการมาจากอักษรรูปภาพ คือ อักษรหน่ึงตัว คือ รูปภาพหน่ึงภาพท่ี
ใชแทนความหมายตาง ๆ ตอมาไดพัฒนามาจนกระท่ังเปนอักษรท่ีมีลักษณะเปนเสนขีดในปจจุบัน เน่ืองจากอักษร
จีนเปนอักษรรูปภาพ ดังน้ันการอานอักษรจีน จึงไมสามารถสะกดคําอานไดโดยตรงเหมือนกับภาษาอ่ืน ๆ ผูเรียน
จําเปนตองจดจําตัวอักษรแตละตวัวาอานวาอยางไรและหมายความวาอยางไร นอกจากจะตองจดจําตัวอักษรทีละตัว
แลวยังจะตองอานใหไดอยางถูกตอง ดังน้ันเพ่ือใหงายตอการอานตัวอักษรจีนจึงไดมีการนําเอาระบบสัทอักษร 拼
音 (pinyin) มาใช โดยการนําเอาอักษรโรมันมาแทนเสียงพยัญชนะ สระ พรอมกับใสเสียงวรรณยุกตในการอาน
อักษรจีนแตละตัว ท้ังน้ีเพราะคนสวนใหญตางก็รูจักอักษรโรมันกันอยูแลว ดังน้ันผูเรียนท่ีตองการเรียนภาษาจีน
กลางจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาระบบสัทอักษร 汉语拼音(Hànyu pinyin) (ยุวดี ถิรธราดล. 2550) 
 แมวานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1 จะเรียนภาษาจีนผานมาแลว 6 ปก็ตาม แตนักเรียนไมมีทักษะ
การอานสัทอักษร 拼音 (pinyin) มากอนเลย ดังน้ัน นักเรียนสวนใหญยังคงอานไมถูกตอง ซึ่งปญหาท่ีนักเรียนอาน
ไมถูกตองเน่ืองจากไมทราบวาสัทอักษร 拼音 (pinyin) จะประกอบไปดวยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตท้ัง 4 
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เสียง วาควรจะออกเสียงอยางไร ซึ่งอาจเกิดจากการสับสนระหวางการอานสัทอักษร 拼音(pinyin)กับการอาน
พยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ โดยปญหาเหลาน้ีควรไดรับการแกไข เน่ืองจากการออกเสียงอานพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกตท่ีถูกตองมีความจําเปนอยางยิ่งสาหรับผูเรียนเพราะการออกเสียงผิดอาจทําใหการสื่อสารผิดพลาด 

เชน 马 ( Mǎ ) แปลวา มา แตออกเสียง 骂( Mà ) แปลวา ดา เปนตน 
 ระบบพินอิน คือ เครื่องมือทางดานภาษาท่ีสะดวกและงายตอการการศึกษาภาษาจีนและอักษรจีนทําใหผู
ท่ีพูดและเขียนตัวอักษรจีนไมได ไดเรียนรูระบบการออกเสียงภาษาจีนไดอยางถูกตองแมนยํา โดยการยืมอักษรโรมัน 
เชน b  p  m  f  d  t   n   l  g   k   h    j    q   x    zh    ch     sh    r      z   c     s   a     o     e     i    
u     ü   มาใชเปนสัญลักษณแทนเสียงพยัญชนะเสียงสระ เสียงวรรณยุกตของภาษาจีนกลาง ฉะน้ันจําไววาเรายืม
ตัวอักษรโรมันมาใชเปนสัญลักษณแทนเสียงเทาน้ันสวนระบบการออกเสียงน้ันเปนระบบเสียงของภาษาจีนกลาง
ไมใชการออกเสียงภาษาอังกฤษ( สุรชัย ปทมผดุงศักดิ์ ) 

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยน้ัน ผูวิจัยเห็นวาปญหาการเรียนการสอนภาษาจีน คือ ภาษาจีน
เปนภาษาท่ียาก ออกเสียงคอนขางยาก ตองจําคําศัพทมากมาย เปนผลใหนักเรียนไมอยากเรียนภาษาจีน ผูวิจัยจึงได
สรางชุดแบบฝกการฟงและการอานออกเสียงพยัญชนะและสระเดี่ยวในระบบพินอินสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน
มาแลวหน่ึงป แตนักเรียนสะกด และอานออกเสียงพยัญชนะและสระเดี่ยวในระบบพินอินยังไมคอยชัดเจนนัก 

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาควรจะหาวิธีหรือเทคนิครวมไปจนถึงสื่อท่ีใช
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว เน่ืองจากการออกเสียงเปนทักษะพ้ืนฐานในการ
พูดและการอานออกเสียง หากนักเรียนออกเสียงไมชัดเจนแลว อาจทําใหการพูดเพ่ือติดตอสื่อสารเกิดความไมเขาใจ
หรือเขาใจผิดก็เปนได บางทีอาจทําใหเกิดความไมเขาใจหรือเกิดความมึนงงไดจากการออกเสียงไมชัดน่ันเอง ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะนําชุดฝกการออกเสียงพินอิน ท่ีใชประกอบการแกไขปญหาในครั้งน้ี โดยใชชุดฝกการออกเสียงพินอิน ท่ี
มีภาพประกอบการอานออกเสียงในภาษาจีนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังเริ่มเรียนภาษาจีน เพ่ือใช
ในการพัฒนาการอานออกเสียงพินอินของนักเรียน ซึ่งชุดฝกการออกเสียงพยัญชนะดังกลาวน้ีไดใชภาพประกอบ เขา
มาชวยในการจดจําการออกเสียง พรอมท้ังสอดแทรกคําศัพทท่ีนักเรียนควรรู ตามเน้ือหาของหลักสูตรระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียนตามเกณฑ 80/80 

2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินกอนและหลังเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง
คําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกการอานออกสียงพินอิน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ดานเน้ือหา  

  เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู คือเน้ือหาการอานออกเสียงภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน โดยการนําชุดฝกทักษะการอานการอานพินอินเพ่ือแกไขปญหาการอานออกเสียงไมถูกตอง
ตามหลักการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 1 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอานออกเสียงพินอิน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                              

 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                     [m 

    โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน 
    ของวิชาภาษาจีน เรื่อง ชุดฝกทักษะการอาน 
    ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ  
    การอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ 
 จังหวัดตาก   
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรกลุมตัวอยาง  
             ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนไทยราษฎรคีรี 
             กลุมตัวอยาง ไดแก เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1  นักเรียนโรงเรียนไทยราษฎรคีรี  ในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา  2560 จํานวน 22 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชแบบฝกการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยมีภาพประกอบการ 

อานออกเสียง ประกอบการสอนจํานวน 3 แผน 
2. ชุดทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงพินอิน ประกอบดวย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต 

ซึ่งใชทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
        การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

      1.   แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
1.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบขายของเน้ือหาวิชาและจุดมุงหมายของวิชาภาษาจีน คูมือการสอน

ภาษาจีน รวมท้ังจุดประสงคการเรียนรูภาษาจีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
1.2 ศึกษาและสรางแผนการจัดการเรียนรูสําหรับกลุมตัวอยาง ซึ่งใชแบบฝกการอานออกเสียง

ประกอบการสอน 
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหครูผูเช่ียวชาญการสอนจากโรงเรียนไทยราษฎรคีรี

และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาจีนตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไข 
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับปรับปรุงแกไขไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

1. บทเรียนการตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 

2. ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝก

ทักษะการอานออกเสียงพินอิน 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอชุดฝก

ทักษะการอานออกเสียงพินอิน 
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   2. แบบทดสอบการอานออกเสียงพินอิน 
          2.1 ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เก่ียวกับการสรางแบบทดสอบในการอานออกเสียง รวมจนถึง

เน้ือหาหลักสูตรการเรียนภาษาตางประเทศ ในชวงช้ันท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
          2.2 ศึกษาและสรางแบบทดสอบ โดยอิงจากสื่อภาพประกอบการอานออกเสียงพินอินในภาษาจีน

ท่ีสรางข้ึน 
              3. นําแบบทดสอบท่ีไดไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยางแบบฝกการอาน
ออกเสียงพินอิน มีวิธีการสรางดังน้ี 

          3.1 ศึกษาตัวอยางจากงานวิจัยตาง ๆ ท่ีใชชุดฝกในการทดลอง โดยนํามาประยุกตใหเขากับการ
ทดลองของตน 

          3.2 คนหาชุดฝกการอานออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน โดยใชเน้ือหาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1  

          3.3 นําแบบฝกการอานอกเสียงพินอิน ไปใหครูผูเช่ียวชาญในการสอนในโรงเรียนไทยราษฎรคีรี 
ชวยปรับปรุงแกไข 

          3.4 นําแบบฝกท่ีไดรับการปรับปรุง ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง 
นักเรียนท้ังหมด 22 คน โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

     2.   ดําเนินการเรียนการสอนนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางและปรับปรุงเรียบรอยแลวไปดําเนินการ
สอน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี เปนเวลา 3 เดือน เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง 
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 
      การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 

และหลังเรียน โดยผูเรียนจะตองผานเกณฑมาตรฐานท่ีผูวิจัยกําหนด 80/80 
      ผูวิจัยไดจัดลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี  อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก โดยแบงเปนแตละตอนดังน้ี 

     ตอนท่ี  1  เสนอผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

     ตอนท่ี  2  เสนอผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

     ตอนท่ี  3  เสนอผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการ
อานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชาภาษาจีน  เรื่อง 
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
ไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก สามารถสรุปผลได  ดังน้ี 



1165 
 

 

 1.ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน  วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอินโดย
ใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ เทากับ  84.09 / 81.82 
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  80 / 80 

 2. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย (�̅�)  เทากับ  4.74  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เทากับ 0.47   เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชา ภาษาจีน 
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  พบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 1.  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาชุดฝกทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  มีประสิทธิภาพ  เทากับ  84.09 / 81.82  หมายความวา   
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบยอยรวมกันคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 84.09 และคะแนนการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ   81.82  แสดงวาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพิน
อินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  การท่ีชุดฝกทักษะการอาน
ออกเสียงพินอินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  เน่ืองจาก 

 1.1 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานข้ันตอนกระบวนการสรางอยางมีระบบ 
และมีวิธีการท่ีเหมาะสม  โดยเริ่มตั้งแตการเลือกเน้ือหา  การเรียบเรียงเน้ือหา  การศึกษาเอกสารหลักสูตร  คูมือครู  
และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน  เรื่องเครื่องมือสําคัญทางภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 การ
วิเคราะหเน้ือหา  จุดประสงคการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู  
โดยคํานึงถึงตัวผูเรียน  พ้ืนฐานความรูหรือประสบการณเดิม  คํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรู  คํานึงวาควรเสนอใน
รูปแบบใดเพ่ือใหเหมาะสมกับเน้ือหา  เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน เปนเน้ือหาท่ีเรียงจากงายไปยาก  ภาษาท่ีใชชัดเจนมีความตอเน่ือง และมีคําถาม 

 1.2  ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินท่ี
สรางข้ึนโดยการเรียงลําดับเน้ือหา โดยจะเสนอเน้ือหาเปนลําดับข้ันทีละนอยเรียงลําดับ ในชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงพินอินมีคําถามตามเน้ือหา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียน ไดตอบคําถาม  และไดขอมูลยอนกลับตลอดเวลา   

 1.3  ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินจะมีคําตอบเฉลย และใหกําลังใจนักเรียนเปนการเสริมแรงใน
การเรียน   

       1.4  การใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน เปนการตอบสนองการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดย
การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมคีวามสนใจในการเรียนภาษาจีน ทุกคนจะสรางสิ่งท่ีมีความหมายดวยตนเอง  โดยครู
เปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู   

    2. นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ซึ่งสามารถสรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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เพ่ิมข้ึนเมื่อเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากสื่อ
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  มีองคประกอบของบทเรียนการตูนท่ีสมบูรณ  มีการจัดลําดับข้ันตอนของเน้ือหาจากงาย
ไปยาก  ครูผูสอนมีการกํากับดูแลใหคําปรกึษา  และมีการทดสอบยอย  หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษาแลว  ซึ่งจะทําให
นักเรียนสามารถทําความเขาใจในเน้ือหาการเรียนไดอยางเปนระบบ  ดังน้ันเมื่อมีการวัดผลประเมินผลโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  นักเรียนจึงสามารถทําแบบทดสอบผาน 

    3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน 
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย (�̅�)  เทากับ 4.74  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เทากับ 0.47 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช
สื่อนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานประกอบการเรียนรูของผูเรียนจะกอใหเกิดความสนใจในการเรียน
มากข้ึน รวมท้ังผูเรียนมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีมีในชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน อยาง
หลากหลายจะทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเน้ือหาสาระท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน  และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  จึงเปนสาเหตุทําใหผูเรียนมรีะดบัความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรยีนการตูนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 

   จากผลการวิจัยท่ีกลาวมาท้ังหมด แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ท่ีสราง
ข้ึนอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีข้ันตอนท่ีสมบูรณ คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถของนักเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
        1. ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการ

อานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  ดังน้ันครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สามารถนําไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดและควรมีการยืดหยุนเวลาและบูรณาการในเรื่องเน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรู  นอกจากน้ีครูผูสอน 
อาจใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ทําการสอนซอมเสริม สําหรับนักเรียนท่ีขาดเรียนบอย หรือ เรียนออน 

        2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของใน
การจัดการศึกษา ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยสื่อนวัตกรรมชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
พินอินท่ีเปนแนวทางออกแบบการจัดการเรียนรู ประเภทสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

        3. ครูผูสอนควรสรางบทเรยีนการตนู และนําชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ท่ีมีประสิทธิภาพ
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการสอนปกติ  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  และ
เปนการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอน 

        4. เน่ืองดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน เปนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีประโยชน
และมีประสิทธิภาพ และมีผลตอการจัดการเรยีนรูของผูเรียน ดังน้ัน ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ควรใหความสนใจในการ
ฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเผยแพรความรูในการพัฒนาสื่อชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
พินอินท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
        1. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนระหวางการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพิน

อิน กับวิธีการสอนอ่ืน ๆ ในสาระการเรียนรูเดียวกัน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา วิธีใดจะมีประสิทธ์ิภาพ
มากกวากัน 
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        2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเรียนรูของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน เชน ความคงทนในการเรียนรู 

        3. ควรมีการพัฒนาสื่อชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ในระดับช้ันตางๆ และกลุมสาระเรียนรู
อ่ืน ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนตน 

 
เอกสารอางอิง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) . การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539 ) 
สัทอักษรภาษาจีน. สืบคนเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2558 จาก  

http://www.jiewfudao.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538714128&Ntype=16 


	ปกหน้าproceeding
	9
	4.สุนีย์


