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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดบัตรค า
อ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  2.เพื่อศึกษาทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2/8 3.เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน จ านวน 8 แผน แบบวัดการอ่านก่อนเรียนและ
หลังเรียน แบบวัดทักษะการอ่าน แบบวัดความรับผิดชอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 โดยมีค่า t=37.86 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ =3.83 และ S.D. =1) 
         3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ =4.64 และ S.D. =0.44) 

ค าส าคัญ: การอ่านภาษาจีน ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 

ABSTRACT 

 The research aimed  1.To compare the reading achievement between pre-test and post-
test using the flash card of eight grade students  2.To study the reading skill after using the flash 
card of eight grade students  3.To study the responsibility after using the flash card of 8 grade 
students the sample group of eight grade class 2/8 students from Sukhothaiwittayakom School 
instrumentation the flash card the lesson plans for learning Chinese language test the reading 
achievement between pre-test and post-test the evaluation form of responsibility the statistics 
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used in the research were arithmetic mean (x̅) standard deviation (S.D.) t-test for dependent 
sample.  
 The results of this research were as follows: the reading achievement of eight grade 
students post-test higher than that pre-test that was statistically significant different at the .05 level 

the reading skill of eight grade students after using the flash card was at the high level. (x̅ =10.96
และ S.D. =7.19) the responsibility of eight grade students after using the flash card was at the high 

level. (x̅ =14.57และ S.D. =8.13) 

Keywords: Chinese language reading, the flash card 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เมื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 โลกยิ่งเล็งเห็นความส าคัญของภาษามากยิ่งขึ้นๆ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญของ
โลกยุคโลกาภิวัตน์  โลกแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้การเรียนรู้ภาษาที่สอง นอกจากภาษาแม่จึงกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทุกคนไม่อาจละเลยได้ เพราะการมีความรู้และความสามารถใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษา ถือเป็น
ความส าเร็จหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะในด้านการศึกษาเล่าเรียนหรือการงานอาชีพ (พัชน ีตั้งยืนยง และสุรีย์ ชุณหเรืองเดช, 
2552) และการใช้ภาษาในการเข้าถึงองค์ความรู้ของโลก รวมทั้งความร่วมมือกันของผู้คนที่ต่างชาติและวัฒนธรรม  
การรวมกลุ่มของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาษาจึงมีความส าคัญต่อ
การสื่อสารมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยี (กระทรงศึกษาธิการ,2551)   แม้ว่าต้น
ทางของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือการศึกษา แต่เมื่อเข้าสู่การงานอาชีพ นั่นคือการด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจ การ
มีงานท าพร้อมมีรายได้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนตัวให้มีความมั่นคงและก้าวไกล 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติ ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจน ามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต การมีทักษะและความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของการสื่อสาร แม้ว่าบุคคลจะมีศักยภาพโดดเด่นหลากหลายด้านในเชิงวิชาการหรือศาสตร์อื่นๆ แต่หาก
ด้อยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  ศักยภาพที่มีอยู่ย่อมเสมือนลดทอนลง ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญๆ ล้วนเป็น
ภาษาของประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐต่างประเทศต้องการร่วมท าการค้าด้วย อย่างเช่นสาธารณรัฐประชาชน
จีนซึ่งมีเศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าในประชาคมโลกอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง  ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศที่มี
ความส าคัญตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึ่งคนทั่วโลกนิยมเรียนรู้ภาษาจีน อีกทั้งยังเป็นภาษาหนึ่งของ
องค์การสหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาจีนของคนไทยจึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับประชากรใน
ประเทศจีนและประชาคมโลก เพราะภาษาจีนมิใช่สื่อสารกันเพียงภายในประเทศจีนเท่านั้น ยังมีผู้นิยมใช้กันทั่วโลก 
และมีผู้นิยมใช้สื่อสารมากที่สุดด้วย การส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ภาษาจีนได้ จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (กระทรง
ศึกษาธิการ,2551:1)    
 จากความส าคัญของการเรียนของภาษาจีน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแสดงออก สามารถใช้ภาษาจีนในการ
แสวงหาความรู้ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมจีนเพื่อเข้าถึงปรัชญา 
วิธีคิด และวิถีชีวิตของชาวจีน สามารถเปรียบเทียบและถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทย-จีนด้วยภาษาจีนอย่าง
สร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สาระส าคัญของการเรียนรู้ภาษาจีน
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงประกอบด้วย 1)การใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน แสดงออก แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ สรุปความ น าเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 2)การใช้
ภาษาจีนตามแบบแผนและวัฒนธรรมจีน รู้และเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
จีนกับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 3)การใช้ภาษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 4)การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก (ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน,2551:3) ในการเรียนภาษานั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการอ่าน ซึ่งการ
อ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้   การอ่านจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมากมาย ได้แก่ 1)การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ผู้ที่อ่าน
หนังสือไม่ออกมักจะเสียเปรียบ กลายเป็นคนล้าหลัง 2)การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ การอ่านเป็นรากฐาน
ส าคัญของการศึกษา เนื่องจากการอ่านจะท าให้เกิดการพัฒนาความคิด สติปัญญา ศีลธรรม เชาว์ปัญญา และจิตใจ 
เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ก็ย่อมจะรู้จักใช้สติปัญญาร่วมกันแก้ปัญหาก็จะท าให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข  (ไพพรรณ 
อินทนิล,2546) การอ่านจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อผู้สอนได้น ากิจกรรมหรือนวัตกรรมที่ดีเข้ามาช่วยให้ผู้เรียน เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเกื้อ ควรหาเวช,2543:4) 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาการอ่านออกเสียงค าศพัท์ภาษาจีนได้ไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะพัฒนาการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 ให้มีทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนที่ถูกต้องและมี
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
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มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
 2.เพื่อศึกษาทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2/8 
 3.เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีผลการอ่านภาษาจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่าน
ภาษาจีน 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนสูงขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ านวน 473 
คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 318 คน นักเรียนหญิง 155 คน  
 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ านวน 
46 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 33 คน นักเรียนหญิง 13 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเนื้อหา 
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 ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มุ่งเพื่อพัฒนาการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาได้คัดเลือกจาก หนังสือ汉语会话301 ซึ่งเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนของนักเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน  
  ตัวแปรตาม ได้แก่  1.ทักษะการอ่าน 
    2.ความรับผิดชอบ 
 ระยะเวลา 
 เวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  
(1 ปีการศึกษา) 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
  
  
  
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลการพัฒนาการอ่านภาษาจีนโดยใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม จ านวน 473 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 318 คน นักเรียนหญิง 155 คน  
  1.2กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม จ านวน 46 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 33 คน นักเรียนหญิง 13 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน  แบบวัดทักษะ
การอ่าน และแบบวัดความรับผิดชอบ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ใช้เนื้อหาจาก หนังสือ汉语会话 301 ซึ่ง
เป็นหนังสือเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพดังนี ้
    1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาจีน และ
คัดเลือกเนื้อหาท่ีใช้ในการสอนและเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองนี้ จะเป็นเนื้อที่ใช้เฉพาะจุดประสงค์ที่เป็นการอ่าน 
    1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และศึกษา
วิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร ต ารา คู่มือครูและวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอ่านภาษาจีน 

ตัวแปรต้น  
การใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ประกอบด้วย 

-หนังสือเรียนภาษาจีน 汉语会话301 
-ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
-แบบทดสอบอ่านก่อนและหลังเรยีน 

ตัวแปรตาม 

การพัฒนาการอ่านภาษาจีน 

-ทักษะการอ่าน 

-ความรับผดิชอบ 
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  1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ：หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือดูจุดหมายของหลักสูตรเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาจีนและมีการก าหนด
เนื้อหาจาก หนังสือ汉语会话301 ให้เน้นการอ่านภาษาจีนให้มีความถูกต้องมากที่สุด 
  1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อน ามาเป็น
แนวทางการด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ มีจ านวนทั้งสิ้น 4 แผน ทั้งหมด 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ซึ่งมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านรูปประโยค  
  现在几点？ตอนนี้ก่ีโมง 
  现在七点二十五分。ตอนนี้ 8 โมง 25 นาที 
  你几点上课？เธอเข้าเรียนกี่โมง 
  差一刻八点去。7 โมง 45 นาทีไป 
  我去吃饭。ฉันจะไปกินข้าว 
  我们什么时候去？พวกเราจะไปกี่โมง 
  太早了。เช้าเกินไป 
  我也六点半起床。ฉันก็ตื่น6 โมงครึ่งเหมือนกัน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ค าศัพท์ 
  1. 现在  xiànzài  ตอนนี้/ขณะนี้ 
  2. 点  diǎn  โมง (ค าลักษณะนาม) 
  3. 分  fēn  นาที (ค าลักษณะนาม) 
  4. 差  chà  อีก 
  5. 刻  kè  15นาที 
  6. 吃  chī  รับประทาน/กิน 
  7. 饭  fàn  ข้าว/อาหาร 
  8. 时候  shíhòu  เวลา 
  9. 半  bàn  ครึ่ง (30 นาที) 
  10. 起  qǐ  ตื่น 
  11. 床  chuánɡ  เตียง 
  12. 早上 zǎoshanɡ ตอนเช้า 
  13. 吧  bɑ  เถอะ, สิ, นะ 
  14. 食堂 shítánɡ โรงอาหาร 
  15. 花  huā  ดอกไม้ 
  16. 打  dǎ  เล่น/โยน 
  17. 保龄球 bǎolínɡqiú โบว์ลิ่ง 
  18. 电影 diànyǐnɡ ภาพยนตร์ 
  19. 睡觉 shuìjiào นอน 
  20. 早饭 zǎofàn  ข้าวเช้า 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทสนทนา 
  刘京：明天去长城，好吗？พรุ่งนี้ไปก าแพงเมืองจีนดีไหม 
  大卫：好，什么时候去？ดี ไปกี่โมง  
  刘京：早上七点。7 โมงเช้า  
  大卫：太早了，七点半吧。你几点起床？เช้าเกินไป 7 โมงนะ แล้วเธอตื่นนอน
กี่โมง  
  刘京：六点半，你呢？6 โมงครึ่ง เธอละ  
  大卫：我也六点半起床。ฉันก็ตื่น 6 โมงครึ่งเหมือนกัน  

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การบอกเวลา 
  2:00  两点 

  6:05 六点零五分 
  8:15 八点十五分，八点一刻 
  10:30 十点三十分，十点半 

  11:45 十一点四十五分，十一点三刻，差一刻十二点 
  1:50 一点五十分，差十分两点 

  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะ ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด อาจารย์ที่ปรึกษาผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้จริงต่อไป 
  2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
  2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีนและการอ่านภาษาจีน ที่จะน ามา
จัดสร้างเป็นแบบวัดการอ่าน 
  2.2 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนภาษาต่างประเทศและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เพื่อดูจุดหมายของหลักสูตรเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาจีนและมีการก าหนดเนื้อหาในหนังสือ           

汉语会话301 
  2.3 ด าเนินการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 2 ชุด  
  2.4 น าแบบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้นไปให้ ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัว
แปร เป็นคุณภาพรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 
  2.5 ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้  
ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (G.F Kuder and M.W Richardson)  𝐾𝑅20 พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.80 
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 -ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.51  
 -ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42  
 3.แบบวัดทักษะการอ่าน 
   3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบวัดทักษะการอ่าน   
   3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามทักษะการอ่าน 
   3.3 สร้างแบบสอบถามทักษะการอ่านเป็นข้อถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 ข้อ 
   3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อหา
ความเที่ยง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ได้ของแต่ละข้อคือ 0.5 ขึ้นไป พบว่ามีค่าระหว่าง 0.9 
 3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    
 3.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น 
โดยใช้วิธีการของครอนบาค สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.06 
 4.แบบวัดความรับผิดชอบ 
 4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความรบัผิดชอบ 
 4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความรับผิดชอบ 
 4.3 สร้างแบบสอบถามความรับผิดชอบ เป็นข้อถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 
ข้อ 
 4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อหา
ความเที่ยง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ได้ของแต่ละข้อคือ 0.5 ขึ้นไป พบว่ามีค่าระหว่าง 0.9 
 4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่ เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 4.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น 
โดยใช้วิธีการของครอนบาค สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.03 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 46 คน มีล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 1.ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ท าแบบวัดการอ่านโดยใช้แบบทดสอบ
วัดการอ่านภาษาจีน จ านวน 20 ข้อ 
 2.จัดการเรียนใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ท าแบบวัดการอ่านโดยใช้แบบทดสอบ
วัดการอ่านภาษาจีน จ านวน 20 ข้อ แบบวัดทักษะการอ่าน แบบวัดความรับผิดชอบ 
 4.ประเมินทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
5.ประเมินความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบการอ่านก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนประกอบค าบรรยายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test 
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 2. การศึกษาทักษะการอ่านและความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดการสอนประกอบค าบรรยายของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 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 
 สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา 
  1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  x̅ =
∑ x

n
 

    x̅          คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 

∑ 𝑥      คือ  ผลบวกของข้อมูลทุกค่า   

                        n    คือ จ านวนข้อมูลทั้งมูล 
  1.2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   𝑆. 𝐷. = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 S. D.             คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                                                     

 ∑(x − x)     คือ ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 

     n                   คือ  จ านวน 
 2. สถิติอ้างอิง 
  2.1 Dependent Sample t-test 
  2.2 One Sample t-test 
 3.สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3.1 IOC 

    IOC=
∑ 𝑅

𝑁
 

                ∑ 𝑅           คือ ผลรวมคะแนนจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

               𝑁               คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  3.2 KR20 

    𝐾𝑅20 ;𝑟𝑡𝑡=
𝑛

𝑛−1
⌈1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ⌉ 

       𝑟𝑡𝑡 คือ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

      𝑛   คือ จ านวนข้อสอบทั้งฉบับ 

      𝑝   คือ สัดส่วนของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ หาได้โดยน าจ านวนผู้ตอบถูก
หารด้วยจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 
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       𝑞   คือ สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละข้อ หาได้โดยน าจ านวนผู้ตอบผิด
หารด้วยจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด =1-p 

                𝑆𝑡
2   คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนผู้เข้าสอบทุกคน 

  3.3 สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

    α=
𝐾

𝐾−1
⌈1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ⌉ 

             α    คือ ค่าความเชื่อมั่น 
      K     คือ จ านวนข้อค าถาม 

            𝑆𝑖
2    คือ ผลรวมความแปรปรวนแตล่ะข้อ 

                                 𝑆𝑡
2    คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

   3.4) ค่าความยากง่าย P 
    P=R/N 
      P  คือ ค่าความยากง่ายของค าถามข้อนั้น 
      R  คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
      N  คือ จ านวนผู้ตอบท้ังหมด 
   3.5) ค่าอ านาจจ าแนก r 

    r=
𝑅𝑢−𝑅𝑒

𝑁 2⁄
 

      r       คือ ค่าอ านาจจ าแนกของค าถามข้อนั้น 

      𝑅𝑢    คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 

      𝑅𝑒   คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
      N       คือ จ านวนคนเข้าสอบ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการเปรยีบเทียบการอ่านก่อนและหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการอ่านก่อนและหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/8 
การอ่านภาษาจีน n x̅ S.D. t 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 46 9.80 1.44  

37.86 หลังการจดัการเรียนรู ้ 46 16.24 1.34 
P<.05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2/8มีการอ่านภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่าน
ภาษาจีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 โดยมีค่า t=37.86 
 ผลการศึกษาทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 พบดัง
ตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจนีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
ทักษะการอ่าน x̅ S.D. ระดับ 
1.ข้าพเจ้าทบทวนค าศัพท์ภาษาจนีก่อนเรียน 4.43 0.81 มาก 
2.ข้าพเจ้ามักฝึกอ่านค าศัพท์ภาษาจีนท่ีอ่านไม่ได้ช้ าๆ 3.43 1.52 ปานกลาง 
3.ข้าพเจ้าจะถามครูทันทีเมื่ออ่านค าศัพท์ภาษาจีนไม่ได ้ 3.87 0.98 มาก 
4.ข้าพเจ้าชอบอ่านบทความภาษาจีน 3.93 1.08 มาก 
5.ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือการ์ตูนจีน 3.17 1.48 ปานกลาง 
6.ข้าพเจ้าสามารถน าค าศัพท์ไปแต่งเป็นประโยค 4.04 1.07 มาก 
7.คะแนนวิชาการอ่านภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับด ี 4.23 1.12 มาก 
8.ข้าพเจ้ามักเป็นต้นเสยีงในการอ่านภาษาจีนในห้องเรียน 4.19 1.02 มาก 
9.ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารกับคนจนี 3.82 1.14 มาก 
10.ข้าพเจ้าเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านภาษาจีน 3.19 1.51 ปานกลาง 
รวม 3.83 1 มาก 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.83และ S.D. =1) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนทบทวนค าศัพท์ภาษาจีนก่อน

เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ =4.43และ S.D. =0.81) รองลงมา คือ คะแนนวิชาการอ่านภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับดี 

(x̅ =4.23และ S.D. =1.12) และนักเรียนมักเป็นต้นเสียงในการอ่านภาษาจีนในห้องเรียน (x̅ =4.19และS.D. =0.98)   
ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาความรับผดิชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 พบดัง
ตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรับผดิชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
ความรับผิดชอบ x̅ S.D. ระดับ 
1.ข้าพเจ้าส่งงานตรงเวลา 4.92 0.27  ดมีากที่สดุ 
2.ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ 4.69 0.61 ดมีากที่สดุ 

3.การเรียนทุกคาบเรยีนข้าพเจ้าน าหนังสือและสมดุมาเรียนทุกคาบ 5 0.00 ดมีากที่สดุ 

4.ข้าพเจ้าตั้งใจฟังครูสอน 4.87 0.34 ดมีากที่สดุ 

5.ข้าพเจ้ามักอาสาน าสมดุของเพื่อนในช้ันเรียนไปส่งครู 4.69 0.61 ดมีากที่สดุ 

6.ข้าพเจ้าจะจดงานท่ีได้มอบหมายไว้ในสมดุเพื่อเตือน 4.41 0.59 มาก 

7.ข้าพเจ้าเข้าเรยีนตรงเวลา 4.48 0.51 มาก 

8.ข้าพเจ้าไมเ่คยขาดเรียนวิชาภาษาจีน 3.76 0.84 มาก 

9.ข้าพเจ้าไมเ่คยท้อต่อการเรียนภาษาจีน 4.61 0.63 ดมีากที่สดุ 

10.คะแนนวิชาภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับด ี 5 0.00  ดมีากที่สดุ 

รวม 4.64 0.44  ดมีากที่สดุ 
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  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่าน

ภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับดมีากที่สดุ (x̅ =4.64และ S.D. =0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าส่งงานตรง

เวลาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ =4.92และ S.D. =0.27) รองลงมา คือ ข้าพเจ้าตั้งใจฟังครูสอน (x̅ =4.87

และ S.D. =0.34) และข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ (x̅ =4.69และS.D. =0.61) ตามล าดับ    

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนทบทวนค าศัพท์ภาษาจีนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คะแนน
วิชาการอ่านภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับดี และนักเรียนมักเป็นต้นเสียงในการอ่านภาษาจีนในห้องเรียน ตามล าดับ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าส่งงานตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าตั้งใจฟังครูสอน 
และข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บัตรค าเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่านักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนและมีทักษะการอ่านสูงขึ้น
หลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ซึ่งสอดคล้องกับ ดอรช (2001) กลาววา บัตรค าศัพท์เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนไดเรียนรูค าศัพท์ไดมากขึ้น บัตรค าศัพท์สามารถใช้สอนค าศัพท์ที่ครูต้องการให้นักเรียนไดเรียนรูซึ่ง
ค าศัพท์นั้นอาจจะเป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ วัตถ ุสิ่งของ สัตว์ ค าคุณศัพท์ สถานท่ี ฯลฯ โดยบัตรศัพท์แสดงให้เห็นนความ
หมายที่เฉพาะเจาะจงของค าศัพท์นั้น ๆ ครูสามารถใช้บัตรค าศัพท์ในการสอนไดหลายรูปแบบ เช่น การใช้บัตรค าศัพท์
ในการสอนศัพท์การใช้บัตรค าศัพท์ในการฝึกฝนค าศัพท์การใช้บัตรค าศัพท์อ่านและฝึกเขียน 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เช่นนี้อภิปรายได้ว่า บัตรค าเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ซึง่สอดคล้องกับ วิภา พงษ์พิจิตร
(2529) กล่าวว่า ลักษณะหนึ่งของบุคคลที่แสดงถึงความเอาใจใส่  และรับเป็นภาระหน้าที่การงาน พยายามท าหน้าที่
ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความ
ดูแล ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก าหนด ยอมรับผลการ
กระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเป็นความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.การน าชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนไปใช้ ครูผู้สอนควรปรับเนื้อหา และรูปแบบบัตรค าตามลักษณะเนื้อหาและ
จ านวนผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอนด้วยชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนน้ีทุกครั้ง 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562  
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 
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 2. ครูผู้สอนควรน าชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอนเพื่อทักษะการอ่านภาษาจีน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้เป็นสื่อเรียนประกอบการสอน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอน
ภาษาจีนมีความสนุกสนามและมีประสิทธิภาพ 
 3. การเรียนการสอนตามชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนนี้ ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตามที่ระบุไว้ใน
แผนการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนไปอย่างต่อเนื่อง ครูควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยของนักเรียนที่เกิดขึ้นขณะใช้
ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนไว้ 

ข้อเสนอแนะในการท าผลวิจัยต่อไป 

 1.ควรมีการสร้างกิจกรรมหรือเกมร่วมกับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
 2.เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องทั่วไปที่เรียน
ภาษาจีนพื้นฐานท่ีไม่ใช่ห้องภาษาจีน ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยการอ่านท่ีใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนกับห้องเรียนภาษาจีน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปงานวิจัยท่ีกว้างขึ้น 
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