


1144 
 

 

การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออก  z  c  s  zh  ch  sh  และ  r  ในภาษาจีน 
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4\ 

The Use of Multimedia Instructional Media to Enhance the Reading Skills z c s zh ch sh  r in 
Chinese for Grade 4 Students 

 
พรรณทิพา  มาทาว1 , สุภาพร สายเขื่อนสี2 และ วาสนา บัวงาม3 

Puntipa  mataw1 , Suphaporn Saikhueansi2 and Wassana Buangam3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

3 ครูโรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 

 
บทคัดยอ 

 การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch sh และ r  ใน
ภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3  มีจุดมุงหมาย เพ่ือเสริมสรางเสริมทักษะการการอานออกเสียง z  
c  s  zh   ch  sh  r ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80  แหลงขอมูลไดจากนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  4/3  ของโรงเรียนอนุบาลตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 จังหวัดตาก 
จํานวน 43 คน เรียนภาษาจีน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการ
อานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  r  ในภาษาจีนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3  ตามเกณฑ 80/80 เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง  แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การทดสอบคะแนนที 

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา มี
ประสิทธิภาพ 87.3/85.66  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
          2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการอาน
ออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คําสําคัญ : สื่อการสอนแบบมัลตมิีเดีย / ทักษะการอานออก  z  c  s  zh  ch  sh  และ  r   

 

Abstract 
 The use of multimedia instructional media to enhance the reading skills z c s zh 

ch sh  r in Chinese for grade 4 students aimed to enhance the reading skills of students in 
Prathom Suksa 4. Effective 80/80 data sources from grade 4 students of Tak kindergarten. Office 
of Primary Education Area Tak, District 1, Tak Province, 43 students, studying Chinese in the 
second semester, academic year 2017, to find out the efficiency. The content of the syllabus for 
z s c zh ch sh r in Chinese is 4/3 students in the 80/80 criterion. Multimedia to complement 
Developing Reading Skills z c s zh ch sh r in Chinese Chinese, Prathom Suksa 4 students are 
reading pronunciation tests. The use of multimedia instructional materials to enhance the reading 
skills of zcs zh ch sh and r in Chinese. The statistics used in the data analysis were percentage, 
standard deviation, experimental skills. Reading Chinese vocabularies of Prathom Suksa four 
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students. Purposive Random Sampling. Selected by Mathayomsuksa 4 students. 3 of Tak 
Kindergarten School, Tak Primary School Area 1, Tak Province. In the second semester of the 
academic year 2560, from the prathom suksa four students of the school with 5 classrooms. The 
tool consists of a research. Reading aloud skills test , Evaluation of multimedia. The statistical 
devices used t –test. 
 The result found that; 
          1. The results of the development of the Chinese Character Writing Exercises for Prathom 
Suksa 4 students were found to be 87.3 / 85.66 effective. 
          2. The pre-post learning achievement score on the use of multimedia teaching materials 
to supplement The ability to read aloud z c s zh ch sh and r in Chinese for Prathomsuksa 4 
students was significantly higher than before learning at the .01 level. 
 
Keyword : Multimedia instructional media / The reading skills z c s zh ch sh  r 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมยุคปจจุบันเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู การรูภาษาตางประเทศถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ภาษามิใชเปนเพียงเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลท่ีตองการและเพ่ือการประ กอบอาชีพเทาน้ัน แตยัง
สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เจรจาตอรองเพ่ือการแขงขัน และความรวมมือท้ังทางดานเศรษฐกิจ
และการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และการศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลยุคโลกาภิวัฒน เพ่ือนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ (รายงานการศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูท่ีผานการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน    
กระทรวงศึกษาธิการ (2548)  

 เน่ืองจากคนไทยเรามีปญหาการออกเสียงภาษาจีนกลาง แมแตคนจีนเองในหลายๆ ทองถ่ินก็มีปญหาการ

ออกเสียงพยัญชนะเหลาน้ีเหมือนกัน เพราะในภาษาถ่ินจะไมมีเสียงแบบน้ี เคยมีผลวิจัยของ ศ. เฉาเหวิน 曹文教

授  BLCU ท่ีพบวาคนไทยมีปญหาการออกเสียงพยัญชนะ z  c  s  zh  ch  sh  r พยัญชนะเหลาน้ีคนสับสนกัน

จํานวนมาก ยกตัวอยางเชน ตัว r  ซึ่งคนตางชาติจํานวนไมนอยจะออกเสียงเปน " ร " จริงๆ แลวตองออกเสียง “2ย 2” 

กระดกลิ้น เชน คําวา 日本 , 人   zh = คลายเสียง “2จ 2” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอ

ลิ้น)  ch = คลายเสียง“2ช2” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอลิ้น)  sh = คลายเสียง“2ซ 2” (แต

ตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอลิ้น) r = คลายเสียง ย 2 ผสมกับเสียง“2ร 2”   z = คลายเสียง“2จ 2” (แต

ตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป) c = คลายเสียง“2ช2” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป)   (สุกิจ ศรีพรหม 

2554, : 74 ) 

 อีกประเด็นท่ีนักเรียนตองเขาใจคือ ภาษาทองถ่ินสําเนียงปกก่ิงท่ีมีการมวนลิ้นมากๆ ไมใช ภาษาจีนกลาง

มาตรฐาน ภาษาจีนกลางจึงไมตองมวนลิ้นหรือ 儿 มากเทากับภาษาถ่ินปกก่ิง ดังน้ันจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนคน

ไทยทุกคนท่ีเรียนภาษาจีนกลาง สับสนพยัญชนะ 7 ตัวท่ีกลาวมาข้ันตน สงผลทําใหนักเรียนอานออกเสียงไมชัดเจน 

จึงทําใหนักเรียนเกิดความไมมั่นใจในการพูด อานออกเสียง บางทีจึงเกิดความทอแทในการเรียนภาษาจีนกลาง ของ

ตุลยนุสรณ สุภาษา (2560)   
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 นอกจากน้ีการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพไดจําเปนตองใชสื่อเพ่ือชวยสงความรูตาง ๆ ไป ยังผูเรียนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปจจุบันพบวาสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในกระบวนการเรียน การสอนเพ่ิมมากข้ึน และ
ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานันท มลิทอง 2536:118 และวชิรา
ภรณ ผลเรือง 2551:1) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบวาสื่อ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Veridian E-
Journal, SU Vol.5 No. 1 January – April 2012 660 มัลติมีเดียมีการใชภาพประกอบท่ีมีสีสัน มีท้ังภาพน่ิง และ
ภาพเคลื่อนไหวท่ีเหมือนของจริง ทําใหชวย เราความสนใจของผูเรียน ผูเรียนควบคุมการเรียนและทบทวนเน้ือหาได
ดวยตนเอง และยังสงผลใหผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน (ผจญ รุงอรุณเลิศ 2551:89) นอกจากน้ีใน
ปจจุบันไดมีการ ออกแบบสื่อมัลติมีเดียใหอยูในรูปแบบการตูนแอนิเมชันเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ สอดคลองกับ
งานวิจัย ของพิศาล วชิราชัย (2549:161) 
 จากประสบการณท่ีผูวิจัยปฏิบัติหนาท่ีการสอนวิชาภาษาจีน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก พบวา นักเรียนมีปญหาดานทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน มีการออกเสียงพยัญชนะพิน
อิน z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ท่ีผิดจากหลักการอาน อีกท้ังยังไมสามารถสะกดเสียงอานไดอีกท้ังเกิดการสับสน
ระหวางพยัญชนะพินอิน และตัวอักษรภาษาอังกฤษ สงผลใหมีคะแนนการอานของนักเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑ 
 จากหลักการและเหตุผลดงักลาวผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อการสอนแบบมลัตมิีเดยีเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
อานออก  z  c  s  zh  ch  sh  และ  r  ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ทางดานสัทอักษรจีนท่ีถูกตอง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออก
เสียง z c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ตาม
เกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การสอนแบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  
และ r  ในภาษาจีนทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีทักษะการอานออกเสียงสูงข้ึน  ซึ่งอยูในเกณฑท่ีตั้งไว 
(80/80) 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลตาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนท่ีเรียนดวย
สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  จํานวน  43  คน 
เน้ือหาสาระท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z c s 
zh ch sh และ r  ในภาษาจีน 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย  
  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการอานออกเสียง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  
จํานวน 43 คน 

เครื่องมือวิจัย 
  1. แบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน 
  2. แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอาน
ออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ทดสอบ ดวยแบบทดสอบทักษะ เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
อานออกเสยีง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน จํานวน 30 ขอ กับนักเรียนกลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาป
ท่ี  4   โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  ใชเวลาในการทดสอบ 2 ช่ัวโมง   โดยกอนเรียน 1 ช่ัวโมง  
และหลังเรียน 1 ช่ัวโมง 
  2.ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลตมิีเดยี เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการ
อานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน  เมื่อเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียเสร็จ ผูวิจัยให กลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบยอยหลังเรียน 
  3.เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง  z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน แลวผูวิจัยให กลุมตัวอยาง ทําแบบ ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใชแบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน เพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. การสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอาน
ออกเสียง z c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ตาม
เกณฑ 80/80 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group ) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนอนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ใชการทดสอบคาที (t-test One Group ) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการอานออก
เสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4    
  
 

 

การสอนโดยการใชสื่อการสอน

แบบมัลตมิีเดยี 

 

- ทักษะการอานออกเสียง 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  
ch  sh  และ r  ในภาษาจีน   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4    

คะแนนทดสอบกอนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
 

คะแนน
เต็ม 

      X  S.D. รอยละ        
      X  

(E1) 

คะแนน
เต็ม 

      X  S.D. รอยละ        
      X  (E2) 

E1/E2 

30 10.16 1.08 85.66 30 26.19 1.58 87.30 87.3/85.66 

 จากตาราง พบวา ผลของการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
พบวา มีประสิทธิภาพ 87.3/85.66   
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
ตารางท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบแบบทดสอบทักษะการอานออกเสียงกอนเรียน-หลังเรียน 

การทดสอบ n X  ..DS  t  
กอน 43 10.16 1.09 

22.412** 
 

หลัง 43 26.19 1.58 

 p < .01 
 จากตาราง  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม 
สรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสยีงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา มี

ประสิทธิภาพ 87.3/85.66  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมลัติมเีดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการอาน

ออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา มี
ประสิทธิภาพ 87.3/85.66  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ผลดังกลาวเกิดจาก ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อมัลติมีเดียอยางเปนระบบ
และมีข้ันตอน โดยผานการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและไดนําสื่อน้ีไปทดลองใชกับนักเรียนใน
ระดับเดียวกันกอนท่ีจะนําสื่อไปทดลองใชจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฏิมาพร  บุญเกิด (2554) พบวา ได
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย ชุดเกมคําศัพทภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลดังกลาวเกิดจาก ผูวิจัยได
ออกแบบเน้ือหาของบทเรียนใหเขาใจงาย เพ่ือเปนแนวทางและสรางความเขาใจในการอานใหแกนักเรียน ทําให
ผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายใจ ฉิมมณี (2556) 
พบวา ผลดานความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียการอานวิชาภาษาอังกฤษ โดยคาเฉลี่ย (X) ของคะแนนสอบหลังเรียน =22.71 และคาเฉลี่ย 
(X) ของคะแนนสอบกอนเรียน = 10.54 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ครูสามารถนําสื่อการสอนมัลติมีเดียไปใชสอนเด็กในช้ันเรียนได ในการใชสื่อมัลติมีเดียในการสอนครู
ควรจะใหเด็กไดเห็นภาพและเสียง เพ่ือท่ีจะงายตอการเรียนของเด็กและทําใหเด็กเขาใจมากข้ึนและงายตอการอาน
ออกเสียง 
  2. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสามารถพัฒนาการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ  r  ใน
ภาษาจีนไดตรงตามวัตถุประสงค และทําใหเด็กเรียนรูไดไว นอกจากน้ันงายตอการอานออกเสียง แตสื่อการสอน
แบบมัลติมีเดียสามารถใชไดกับโรงเรียนท่ีมีความพรอมในดาน เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร 
โปรเจคเตอร ฯลฯ แตถาหากโรงเรียนยังไมมีความพรอมในดานน้ีโรงเรียนก็จะไมสามารถใชสื่อการสอนแบบ
มัลติมีเดียในการพัฒนาการอานออกเสียงได 
  3. กอนทําการสอนครั้งแรกครูควรสรางกติกาและขอตกลงในการเรียนใหเรียบรอยและในการจัด
กิจกรรมการสอน ควรมีการเตรียมความพรอมตาง ๆ เชน สถานท่ี และบรรยากาศภายในหองเรียนครูผูสอนควร
กระตุนนักเรียนอยูเสมอ เพ่ือใหนักเรียนพรอมและเขาใจหนาท่ีของตนเอง และใหมีการรวมกันอภิปลาย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเน้ือหาบทเรียน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสามารถทําใหเห็นภาพ เสียง และลักษณะการอานออกเสียงไดชัดเจน 
ดังน้ันถาผูใดสนใจทําวิจัยตอยอดในเรื่องท่ีผูวิจัยไดทําไว ควรท่ีจะเพ่ิมคําศัพท z c s zh ch sh และ r 
  2. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียควรจะเพ่ิมคําศัพทท่ีมีความคลองจองกัน เชน zhuāng  chuāng  
chuán 
  3. ควรมีการนําแนวคิดและหลักการสรางสื่อมัลติมีเดียการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ไป
บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในเรื่องอ่ืน ๆ 
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