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การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลงัเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 
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บทคัดยอ 
การแกปญหาการอานออกเสียงไมถูกตองตามหลักการอานและการแกปญหาเวลาเรียนไมเพียงพอ ตอการ

เรียนรูมีวัตถุประสงค  1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการ
สอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4   3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมปการศึกษา 2560 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนโดยใช

ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการ
ใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05             

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนตารางแสดงผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนพบวา  ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมาก   

 

คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการอานสทัอักษรจีน (pinyin) / การออกเสยีงสัทอักษรจีน (pinyin) 

 
Abstract 
The solution to speech is not a legal principle and not enough time learning solutions. 

Learning objectives 1. To compare the skills in reading Chinese. The students 4. Taught by reading 
skill with a criterion of 80.. 2 To compare the academic achievement of students before and after 
learning reading skill. To promote reading pronunciation in Chinese. For students, 4    3. To study 
the satisfaction of students 4. On the skill of Chinese for College Students 
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The result found that 
1. Comparison of Chinese reading skills. Students 4 years. The series has been taught by 

practicing reading skills to the table that 80 percent of Chinese reading skills. After a series of 
training exercises using Chinese phonetic higher than 80 percent, a statistically significant level. 05. 

2. A comparison of academic achievement before and after learning. Using a set of 
reading skills. To promote reading aloud in Chinese. For the 4th year students found that student 
achievement after using the Chinese practice reading. Higher than the pre-set reading exercises. 
The statistical significance level. 05. 

3. Study the satisfaction of students in the 4th. A series of training Chinese table shows 
the results of the satisfaction of students in the 4th. A set of skills to the Chinese. The 
satisfaction rating of 4 students. On the set of skills in Chinese. Overall student satisfaction levels 
are very satisfied. 

 
Keyword : Pinyin Pronunciation Training Suite/ Reading Chinese vocabulary\ 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันในประเทศไทยน้ัน เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลางไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในชวงหลาย
ปท่ีผานมา อันเน่ืองมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียวภายในประเทศ 
การติดตอทําธุรกิจคาขาย หรือการรวมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนจากแผนดินใหญ ไตหวัน ฮองกง หรือ สิงคโปรท่ีมี
อัตราคาทางการทําธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูในการใชภาษาจีนกลางเพ่ิม
มากข้ึนเปนเงาตามตัว และในอนาคตอันใกลน้ีภาษาจีนกลางน้ันจะถือวาเปนภาษาหน่ึงท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญอยางมาก 
เน่ืองจากหลังจากป พ.ศ.2558 ทางอาเซียนไดมีแผนขยายความรวมมือแบบ AEC กับประเทศจีนภายใน 5 ปดวย 
ดังน้ันภายในระยะเวลาอันใกลน้ีภาษาจีนจะเขามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากข้ึน 

 จากเหตุผลขางตนทําใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเรา โดยจะเห็นไดวา
มีการสอนภาษาจีนกลางอยูทุกระดับในโรงเรียนท่ัวประเทศ ตั้งแตช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และใน
ระดับอุดมศึกษา การสงเสริมการศึกษาภาษาจีนกลางใหประสบความสําเร็จในประเทศไทยน้ัน การใหความสําคัญ
กับการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานจัดไดวาเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะนําผูเรียนไปสูความสําเร็จ ดังน้ันรัฐบาล
และผูมีหนาท่ีเก่ียวของควรตองสงเสริมใหมีการวิจัยการเรียนการสอนอยางจริงจังเพ่ือจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 
สามารถนํามาใชอางอิงเพ่ือชวยอํานวยประโยชนใหกับผูเรียนและผูสอนมือใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ดีกวาท่ีจะเปดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางแบบไรทิศทางตามกระแส ซึ่งขาดมาตรฐานในการช้ีวัดและควบคุมจน
นําไปสูการเรียนการสอนท่ีสูญเปลาอยางท่ีเรากําลังประสบปญหากันอยูอยางในทุกวันน้ี 

ดังน้ัน การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุดฝกทักษะการอานจึงเปนหัวขอสําคัญและนาศึกษาเปนอยางยิ่ง ซึ่งผูวิจัยได
พบวายังมีนักเรียนในช้ันเรียนจํานวนไมนอยน้ันท่ีมีทักษะในการอานออกเสียง pinyin ท่ีผิด ซึ่งสาเหตุของการอาน
ผิดน้ันอาจเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ นอกจากการท่ีจะไดเขาใจถึงสาเหตุท่ีแทจริงน้ันจะสามารถทําใหเกิดการปรับปรุง
แกไข และนําขอผิดพลาดน้ันมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม แลวน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากนักเรียนไดฝกการออกเสียง โดยใชชุดฝกเสริมทักษะ นักเรียน
จะรูสึกวาอยากเรียนภาษาจีนมากข้ึน และยังสามารถพัฒนาทักษะดานการอาน pinyin ของนักเรียนไดดียิ่งข้ึนอีก
ดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการอานสัทอักษรจีน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนโดย
ใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรยีน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะการอาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 สูงกวากอนเรียน 
2. ความสามารถในการอานออกเสียงหลังการใชชุดฝกเสริมทักษะอานออกเสียงพยัญชนะ สระ และ

วรรณยุกตภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อยูในเกณฑระดับมากข้ึนไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเน้ือหา  
      เน้ือหาท่ีใชในการฝกการอานออกเสียงเปนชุดฝกอานออกเสียงคําศัพทอยางงาย ซึ่งผูวิจัยกําหนด

ขอบเขตในการศึกษา โดยการนําชุดฝกทักษะการอานการอานออกเสียง ในภาษาจีนเพ่ือแกไขปญหาการอานออก
เสียงไมถูกตองตามหลักการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ ชุดชุดฝกทักษะอานออกเสียงภาษาจีน (สัทอักษรจีน) 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอานภาษาจีน (สัทอักษรจีน) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 

      ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ัน ม.4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา  

2560 จํานวน 35 คน 

 

เครื่องมือวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาจีน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน  รายละเอียดดังน้ี 

      1.แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาจีน เน้ือหา/หนวยการเรียนรู จํานวน 8 แผน แผนละ  50 นาที
ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

 

ชุดฝกทักษะการอานท่ี

พัฒนาการอานออกเสียงพินอิน 

- ทักษะการอานสัทอักษร / ภาษาจนี 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียน 

- ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝก 
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1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอาน
คําศัพทภาษาจีน 

1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานแผนการจัดการเรียนรู 
1.3 ศึกษาหลักสูตร และกําหนดเน้ือหารายวิชาภาษาจีน 
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน 
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหครูพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนํา 
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ใหสมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป 

      2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

  2.1 อานเก่ียวกับตัวแปร 

  2.2 อานเก่ียวกับหลักการสรางแบบทดสอบ 

  2.3 สรางแบบทดสอบ 

  2.4 นําไปใหครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงใช

วิธีการหาคา IOC  

  2.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ 

  2.6 นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 35 คน 

      3.  ชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี  
3.1 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเน้ือหารายวิชาและดําเนินการสงัเคราะหขอมูล คนควางานวิจัย 

โดยศึกษาเก่ียวของกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน เพ่ือนํามาใชแกปญหาท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน 

3.2  ศึกษา วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนและกําหนดแหลงขอมูลการวิจัยเก่ียวของกับ
สภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือนํามาใช
ในดานความจดจําคําศัพทภาษาจีนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการเรียนการสอน 

3.3  ศึกษาแนวคิดและเอกสารเก่ียวกับชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน   
3.4  กําหนดรูปแบบหรือโครงสรางชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน   
3.5  ออกแบบชุดฝกทักษะการอาน ใหมีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับจุดประสงค 

 3.6  นําแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา กระบวนการดานภาษาและการวัดผล
ประเมินผลจํานวน  3 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ   
  เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน  + 1 
  ไมแนใจ   ใหคะแนน     0 
   เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน   - 1 

3.7  ดําเนินการสรางและปรับปรุงนวัตกรรมตามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบดูความถูกตองและ
ความสมบูรณของแบบประเมิน 

3.8  นําชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน เพ่ือสงเสริมทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80  

3.9  นําชุดฝกทักษะการอาน เพ่ือสงเสริมทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ไปทดลองใชจริง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล             

1. เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบกอนเรียน  ใหนักเรียนทําการ 
ทดสอบ  ใชเวลา 50 นาที 

2. เก็บรวบรวมขอมูลขณะดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองและขณะทําการ 
สอนผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจชุดฝกทักษะ   

      3.  การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบหลังเรียน  ใหนักเรียนทําการ
ทดสอบ  ใชเวลา 50 นาที 

 
การวิเคราะหขอมูล   

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอน 
โดยใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group ) 

      2.   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใชการทดสอบคาที (t-test One 
Group ) 

      3.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนวิเคราะห
ขอมูลคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับมากท่ีสดุ 
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับมาก 
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 70 

การทดสอบ n X  ..DS  K t 
ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใช
ชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีน 

40 17.7 1.70 20 30.83 
 

 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอย
ละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

การทดสอบ n X  ..DS  t  
กอน 40 6.85 1.14 

30.83 
 

หลัง 40 17.7 1.70 

  p < .05 
 จากตาราง  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใช
ชุดฝกทักษะการอาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน 
ตารางแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน 

รายการ X  ..DS  ความหมาย 

1. เน้ือหา ไมยาก ไมซับซอน เขาใจงาย 4.05 0.75 พอใจมาก 
2. ตัวอักษรชัดเจนชวยใหทําใหเขาใจไดงาย และเปนคําศัพทท่ีอยูใกล
ตัว 

4.15 0.74 
พอใจมาก 

3. คําช้ีแจงในการทํากิจกรรม ชัดเจน เขาใจงายปฏิบัตติามได 4.23 0.70 พอใจมาก 
4. กิจกรรมท่ีหลากหลายชวยใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน 4.23 0.77 พอใจมาก 
5. ชุดฝกเสริมทักษะทําใหเขาใจสิง่ท่ีครูสอนมากข้ึน  4.25 0.74 พอใจมาก 
6. ชุดฝกเสริมทักษะ สวยงาม  มีรปูภาพทําใหดึงดูดความสนใจ  4.13 0.56 พอใจมาก 
7. ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย 4.3 0.61 พอใจมาก 
8. ภาพประกอบท่ีครเูลือกมาใสในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝก
เสรมิทักษะการเรียน 

4.63 0.49 พอใจมาก
ท่ีสุด 

9. ชุดฝกเสริมทักษะการเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย ไมนาเบ่ือ 4.28 0.64 พอใจมาก 
10. การทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียน สรางความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน 

4.43 0.64 
พอใจมาก 

รวม 4.27 0.66 พอใจมาก 

 
 จากตาราง  พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะ
ภาษาจีน โดยรวมนักเรยีนมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก  มีคาเฉลีย่เทากับ  4.27  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ  0.66  และเมื่อพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในดาน ภาพประกอบท่ีครเูลือกมาใสในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝกเสรมิทักษะการเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 
4.63 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49  นักเรียนพึงพอใจมากในดานการทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียนสรางความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน มีคาเฉลีย่เทากับ 4.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64  นักเรียนพึงพอใจมากในดาน 
ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4  ท่ีไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการ
ใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน จากตาราง
แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนพบวา  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน โดยรวมนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.27  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.66  และเมื่อพิจารณา ผล
การประเมินความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดาน ภาพประกอบท่ีครูเลือกมาใส
ในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝกเสริมทักษะการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
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0.49  นักเรียนพึงพอใจมากในดานการทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียน สรางความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64  นักเรียนพึงพอใจมากในดาน ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1.ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากนักเรียนมีการฝกฝนทักษะการอานออกเสียงสัทอักษรจีนอยาง
สม่ําเสมอ จึงทําใหพัฒนาทักษะการอานท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอนงค วิริยะไกรกุล 
(2557) พบวา กอนจะมีการทบทวนการเรียนการอานออกเสียงภาษาจีน  โดยมีสัทอักษร(pīnyīn)และกอนการจะ
มีการเนนใหเขียนสัทอักษร(pīnyīn)แบบแยกพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตน้ันมีนักเรียนไมเกินรอยละ 50% ท่ี
อาน เขียนสัทอักษรไดและถูกตอง ซึ่งหลังจากเรียนและไดฝกการอาน การเขียนอยางตอเน่ือง จะเห็นไดวามีจํานวน
นักเรียนถึงรอยละ 75 % ท่ีอานออกเสียงและเขียนสัทอักษร(pīnyīn)ไดและถูกตอง 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการ
อาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจาก การท่ีนักเรียนไดทราบหลักการออกเสียงท่ีถูกตอง
ตามหลักสัทศาสตร ท้ังการออกเสียงสระ พยัญชนะ การใชอวัยวะคาตาง ๆ  ในการออกเสียงแตละเสียง ทําให
นักเรียนสามารถออกเสียงไดใกลเคียงกับเจาของภาษามากยิ่งข้ึน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน โตแทน
(2552) พบวา หลังจากท่ีนักเรียนไดทดลองอานโดยใชชุดฝกการอานออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนแลวนักเรียน
สามารถผานเกณฑผลสัมฤทธ์ิรอยละ 95% 

3.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะการอาน โดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.27  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.66 ผล
ดังกลาวเกิดจาก การสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสัทอักษรจีนน้ัน ทําใหผูเรียนมีความสนใจในการอานสัทอักษร
จีนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธามาศ คชรัตน พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร (2557) พบวา  กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชชุดฝกสัทอักษรภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅� = 4.2) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานชุดฝกทักษะการออกเสียงมาก

ท่ีสุด (�̅� = 4.30) รองลงมาคือดานอาจารยผูสอน (�̅� = 4.24) ดานทักษะการออกเสียง (�̅� = 4.20) ดานกิจกรรม

การเรียนการสอน (�̅� = 4.17) และดานเน้ือหา (�̅�  = 4.15) ตามลําดับ  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรนําแนวทางการสรางและการพัฒนาชุดฝกทักษะไปประยุกตใชกับเน้ือหาวิชาภาษาจีนใน 

ระดับช้ันอ่ืน ๆ โดยพัฒนาไปพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

        2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุดฝกเรื่องการอานใหถูกตอง และเรื่องการอานออกเสียง

วรรณยุกตใหถูกตองดวย 

        3.  อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถนํารูปแบบน้ีไปใชกับนักเรียนของตนไดในทุกระดับช้ัน

แตควรตระหนักวาทักษะการออกเสียงเปนทักษะสําคญัท่ีควรเริ่มสอนอยางมีประสทิธิภาพใหตั้งแตเริ่มเรียนเพราะจะ

เปนพ้ืนฐานใหผูเรียนเขาใจในภาษาจีนท่ีไดฟง การนําชุดฝกสัทอักษรภาษาจีน ไปใชควรคํานึงถึงระดับความยากงาย

ของเน้ือหาในชุดฝกดวย  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
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       1. ควรมีการนําแนวคิดและหลักการสรางชุดฝกการอานออกเสียง ท่ีมีการสอนแบบบูรณาการกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในเรื่องอ่ืน ๆ 

       2. ควรทําการวิจัยโดยใชสื่อภาพประกอบการอานออกเสียงพยัญชนะ คําศัพทภาษาจีน ในการสอน

ทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน 

       3. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียกับการเรียน

การสอนโดยใชสื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม ในเน้ือหาเดียวกัน เพ่ือความเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ ในการใชสื่อการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
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