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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1.)  พฒันาชุดกิจกรรมสามารถ
ส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 2.)ศึกษา
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 3.)ศึกษาความคงทนในการ
อ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม 4.)ศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้
ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน  ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี
คือ   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนนารานุบาล  จงัหวดั
ชลบุรี  จาํนวน  16 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 4 แผน แผนละ
4 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง  2) ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน 4 ชุด  
3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน 4 ชุด  ชุดละ 10 ขอ้    
4) แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  
ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ  Paired t-test  ผลการวิจยัพบวา่   

 1) ผลคะแนนจากชุดกิจกรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   จาํนวน  16  คน  
พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม  
มีคะแนนเท่ากบั  ร้อยละ  83.75     

 2)  นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
เม่ือพิจารณาคะแนนในภาพรวม พบว่า หลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์
ภาษาจีนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.25  คะแนนหลงัการเรียนเฉล่ียเท่ากบั 8.41   

 3) ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนหลงัใชชุ้ดกิจกรรม
พบว่า  ร้อยละร้อยละ  56.25  ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีคะแนนการอ่านออกเสียง
คาํศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.50 มีคะแนนการอ่านออกเสียงคาํศัพท์
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ภาษาจีนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมลดลง  และ  ร้อยละ  31.25  มีคะแนนการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน
หลงัใชชุ้ดกิจกรรมไม่เปล่ียนแปลง  

 4) เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาจีน  พบว่า  นกัเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่าน
ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนในระดบัมากท่ีสุด ทุกดา้น   
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ABSTRACT 
 

       The objectives of this experimental research were: 1. to develop activity sets to promote 
Chinese pronunciation skills of  Pathomsuksa 5 students, 2. to study ability in Chinese pronunciation 
through the activity sets, 3. to study the durability in Chinese pronunciation through the activity sets, 
and 4. to study the attitude of students towards Chinese learning through the activity sets of Chinese 
pronunciation. The target populations of the study were 16 Pathomsuksa 5 students studying at 
Naranuban School in Chonburi province in semester 2 of academic year 2016. The research 
instruments were;  1) 4 sets of 4-hour learning plan for 16 hours, 2) 4 sets of Chinese pronunciation 
activities,  3) 4 sets of 10-item test for Chinese pronunciation, and  4) a set of questionnaire for 
students’ attitude towards Chinese pronunciation.The statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and paired t-test.  

 The results of the study found that: 
 1. The score of 16 students’ ability in Chinese pronunciation through the activity sets 

was at 83.75% 
 2. The score of students’ ability in Chinese pronunciation before using the Chinese 

pronunciation activity sets was different from after using it with a statistic significant figure at 
0.05, the average score after using the activity set = 8.41. 

 3. After using the Chinese pronunciation activity sets, 56.25% of students had higher 
scores, 12.50% had lower scores, and 31.25% remained in the same score level. 

 4. In total and aspects, the satisfaction of students towards learning Chinese through 
Chinese pronunciation activity sets was at the maximum level. 
Keywords: Development of activity sets, Chinese pronunciation 
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 วิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเป็นเพราะไดรั้บความกรุณาให้ความช่วยเหลือ
ช้ีแนะ  และให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จาก   ผศ.ดร.สมพร     โกมารทตั   อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
 ขอขอบพระคุณ ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. ธัญธัช วิภติัภูมิประเทศ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริรัตน์  
ศรีสอาด ท่ีเมตตาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และไดใ้หค้าํปรึกษาพร้อมทั้งช้ีแนะแนวทาง
ท่ีเป็นประโยชน์ส่งผลให้วิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ ณ ท่ีน้ีดว้ย
ความเคารพยิง่ 
 ขอขอบคุณ  คณาจารย์ผู ้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน โดยเฉพาะผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. อญัชลี ทองเอม ท่ีให้กาํลงัใจและอาํนวยความสะดวกตั้งแต่ตน้เสมอมา ตลอดทั้ง
เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี  
 ขอขอบพระคุณอาจารยจ์ริยา  วาณิชวิริยะ   อาจารย ์ยุพดี หวลอารามณ์   และ ผศ.ดร. 
อญัชลี   ทองเอม  ท่ีเมตตาตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณนางปัณฑิตา ยูถะสุนทร  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนารานุบาล  ท่ีเอ้ือเฟ้ือ
สถานท่ีใชเ้ป็นประโยชน์ในการจดัทาํการศึกษาคน้ควา้และทดลองคร้ังน้ี    นางสาวอนงคศิ์ริ   โรจน
โสดม   คุณครูผูส้อนวิชาภาษาจีนโรงเรียนนารานุบาล  ท่ีคอยช่วยเหลือสนับสนุนในการจัด
ทาํการศึกษาและทดลองในคร้ังน้ี    杨金凤 คุณครูผูส้อนวิชาภาษาจีน ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ใน
การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนเพื่อใชใ้นการจดัทาํวีดีโอสาํหรับเป็นส่ือการสอนให้นกัเรียนได้
ออกเสียงตาม  และคอยช่วยเหลือการทาํวิจยัในคร้ังน้ี   และ ขอขอบคุณนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
5   โรงเรียนนารานุบาล จาํนวน 16 คน  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการศึกษาคน้ควา้และการทดลองในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณพ่อแม่ ญาติพี่น้อง รวมทั้งเพื่อน ๆ ท่ีเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดการทาํ
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะแก่คุณบิดา
มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีกรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 
 สุดทา้ยน้ี  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม  และมีส่วนช่วยในการวิจยัคร้ังน้ี  
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บทนํา 

 
1.1  ทีม่าความสําคญัของปัญหา 
 การเรียนรู้ภาษาจีนกลางนั้นเทียบเท่ากบัการรู้ภาษาท่ีคนกวา่พนัลา้นคนทัว่โลกใชก้นัอยู่
ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศซ่ึงมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของโลก
ในศตวรรษน้ี   ภาษาจีนกลางไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง    จุดเด่นของจีน คือ เป็นประเทศ
ท่ีพร้อมจะปรับตวัอยูต่ลอดเวลา จีนมีการสร้างชาตินิยมท่ีลึกซ้ึง และทาํทุกภาคส่วนพร้อมกนั โดย
การออกไปเผยแพร่วฒันธรรม สร้างความเป็นจีนทัว่โลก ในปัจจุบนัประเทศจีนไดเ้ปิดประเทศมาก
ข้ึนจากเดิมทาํให้เกิดการติดต่อส่ือสาร รวมไปถึงการทาํธุรกิจขา้มประเทศมากข้ึน และดว้ยจาํนวน
ประชากรมีจาํนวนมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยจากสถิติ สามารถระบุไดว้่า ในปี ค.ศ.2012 
ประเทศจีนมีประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 1,344.1ลา้นคน The Global Competitive Report (2013) 
ทั้งน้ีแนวโน้มภาษาจีนมีผูส้นใจมากข้ึน และภาษาจีนจะถูกนําไปใช้แพร่หลายมากข้ึนในการ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั หรือการประกอบอาชีพตามวิชาชีพ การติดต่อส่ือสารในอนาคต หรือเกิด
จากความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมของภาษานั้นๆ(สรศกัด์ิ นิมิตรัตนพร, 2556)              
 “การศึกษา” เป็นนโยบายท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีรัฐบาลจีนใชเ้พื่อเผยแพร่ภาษาและ
วฒันธรรมจีนสู่ชาวโลก สําหรับประเทศไทยทางรัฐบาลจีนไดเ้ขา้มาจดัตั้งสถาบนัขงจ๊ือในถึง12 
แห่ง และมีอาสาสมคัรชาวจีนเดินทางเขา้มาทาํงานกว่า 7,000 คนต่อปี ลกัษณะพิเศษประการหน่ึง
ของสถาบนัขงจ๊ือ คือนอกจากจะเป็นองคก์รท่ีเนน้การเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมจีนอยา่งเขม้ขน้
แลว้ ยงัเป็นองค์กรท่ีดาํเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบนัการศึกษาของจีนกับสถาบนัการศึกษา
ทอ้งถ่ิน ทาํให้ผูบ้ริหารสถาบนัขงจ๊ือ ประกอบดว้ยคนจากทั้งสองประเทศ และแบ่งกนัรับผิดชอบ
งานส่วนต่างๆ โดยไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินจากสํานักงานส่งเสริมภาษาจีนสู่สากลแห่ง
ประเทศจีนหรือฮัน่ป่ัน (汉办) ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน และสถาบนั
ขงจ๊ือยงัมอบ ทุนต่างๆ ให้กบันักศึกษาขา้ราชการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนของประเทศนั้นๆ ให้ไป
ศึกษาต่อและเรียนรู้วฒันธรรมท่ีประเทศจีนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยหากพิจารณาตวัเลขในปี พ.ศ. 2553-
2554 จะพบว่า ไทยเป็นประเทศท่ีส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อในจีนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัส่ี รองจาก
เกาหลีใต ้สหรัฐ และญ่ีปุ่น (กรพนชั ตั้งเข่ือนขนัธ์, 2556) นอกจากน้ียงัมีโครงการความร่วมมือใน
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การแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารยช์าวไทยและจีนในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีขอ้ตกลงความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนัของทั้งสองประเทศอยา่งต่อเน่ือง (ณฐัวฒิุ สุวรรณช่าง, 2558)   
 ในปัจจุบนัจาํนวนการใชภ้าษาจีน เพิ่มสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการส่ือสารบน
อินเทอร์เน็ต อีกทั้งการเติบโตนั้นส่งผลถึงการเติบโตของสถาบนัสอนภาษาตามไปเช่นเดียวกนั จึง
ทาํให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนส่งผลให้การมีความตั้งใจ ท่ีจะเขา้เรียน หรือส่งบุตรหลานเขา้เรียนนั้น
มีความสาํคญัในการเลือกสถาบนัสอนภาษา อีกทั้งยงัมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลเช่นเดียวกนัในการมี
ความตั้งใจ เขา้เรียนไดแ้ก่ ทกัษะเดิมของผูเ้รียน การเรียนการสอนของสถาบนันั้นๆ ซ่ึงอาจรวมไป
ถึงความคาดหวงั เป็นตน้ อย่างไรก็ตามสถาบนัสอนภาษามีความมุ่งมัน่ใจการพฒันาดา้นการเรียน
การสอน และดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสภาพตลาดในปัจจุบนัได้
สถาบนัสอนภาษาจึงมีการให้บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมไปถึงการเรียนการสอนท่ีปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยั และสร้างความต่างแตกเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัมากข้ึนกบั
ผูเ้รียน(สรศกัด์ิ นิมิตรัตนพร, 2556)   รวมถึงสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้การนาํเอา
วิชาภาษาจีนมาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรตั้งแต่ระดบัอนุบาล ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ไป
จนถึงระดบัอุดมศึกษา ศูนยภ์าษาและสถาบนัต่างๆเปิดสอนภาษาจีนกลางกนัอยา่งแพร่หลาย ทั้งน้ี
ภาษาจีนกลางไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวการติดต่อธุรกิจคา้ขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้ งจากแผ่นดินใหญ่ 
ไตห้วนั ฮ่องกง และสิงคโปร์ซ่ึงจะมีอตัราส่วนทางการทาํธุรกิจเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆในประเทศไทย
นั้น เราจะเห็นไดว้่าภาษาจีนกลางไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา อนั
เน่ืองมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดบั ไม่ว่าจะ
เป็นในเร่ืองของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การติดต่อทาํธุรกิจคา้ขาย หรือการร่วมทุนกบันกั
ธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผน่ดินใหญ่ ไตห้วนั ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ท่ีมีอตัราส่วนทางการทาํธุรกิจเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ในการใชภ้าษาจีนกลางเพิ่มมากข้ึนเป็นเงา
ตามตวั   อยา่งไรก็ตามเราจะเห็นไดว้่าสถานการณ์โดยรวมของการเรียนการสอนภาษาจีนกลางใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระบบสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนนั้นยงัไม่สามารถเรียกว่า
ประสบความสาํเร็จเท่าใดนกั ทั้งน้ีเพราะเหตุปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคหลายประการ อนัไดแ้ก่ การขาด
ครูผูส้อนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ การขาดหลกัสูตรและนโยบายในการจดัการการเรียนการสอน
ภาษาจีนกลางท่ีชดัเจนและดีเพียงพอ และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพร้อมของตวัผูเ้รียนเอง (อติภา พิ
สณฑ,์ 2555)  
    จุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาจีน คือ เพื่อการส่ือสาร การเรียนภาษาทุกภาษานั้น 
พื้นฐานเบ้ืองตน้คือการออกเสียง ถา้ผูเ้รียนออกเสียงไม่ถูก ไม่เพียงแต่ทาํให้ผูฟั้งไม่เขา้ใจยงัส่งผล
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ต่อการส่ือสารดว้ย การออกเสียงจึงเก่ียวกบัการฟังและการพูด ดงัน้ีจึงตอ้งฝึกการฟังและการพูดให้
ถูกตอ้งและชดัเจน อนัดบัแรกในการเรียนภาษาจีนนั้นตอ้งให้ความสาํคญัในเร่ืองของการออกเสียง 
การออกเสียงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะส่งผลต่ออนาคตของผูเ้รียนโดยตรง ถา้ครูผูส้อนสอนทกัษะการ
ออกเสียงไดดี้ ก็จะส่งผลดีต่อผูเ้รียนในอนาคต ทาํให้มีทกัษะท่ีดีในการส่ือสาร แต่ถา้สอนแลว้
ผูเ้รียนไม่สามารถออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกตอ้งอาจส่งผลทาํให้ผูเ้รียนไม่ชอบภาษาจีนได ้
เพราะฉะนั้น ผูเ้รียนจะเรียนภาษาจีนไดดี้หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัการเร่ิมเรียนการออกเสียงขั้นแรก 
(ShenLi’na Yu Yanhua , 2009)   
 ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเก่ียวกบัการออกเสียงอีกอยา่งหน่ึงคือ ผูเ้รียนตอ้งรู้ทกัษะการออกเสียง
ท่ีดี จึงจะทาํให้สามารถส่ือสารและฟังผูอ่ื้นไดอ้ย่างเขา้ใจ ผูเ้รียนตอ้งเรียนการออกเสียงให้ถูกตอ้ง
เพ่ือจะไดส้ามารถส่ือสารในส่ิงท่ีตนเองอยากส่ือสารออกไปให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจได ้ตวัอยา่งเช่น 
ในการเรียนภาษาผูเ้รียนตอ้งจาํคาํศพัท์ ถา้ไม่มีการออกเสียงเขา้มาช่วยจะทาํให้ไม่สามารถจดจาํ
คําศัพท์นั้ นได้ หรือถ้าจําได้อาจจําได้เพียงสั้ นๆ  จากประสบการณ์การ เ รียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ระหว่างการเรียนภาษาถา้ผูเ้รียนไดอ้อกเสียงมากๆ และออกเสียงเป็นประจาํ
สมํ่าเสมอจะทาํใหจ้าํคาํศพัทแ์ละความหมายไดดี้ข้ึน (Lu Jianji ,2010) 
 ดงันั้นการอ่านเป็นทกัษะทางภาษาท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ในการดาํรงชีวิตประจาํวนั เน่ืองจาก
เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีสาํคญัในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทกัษะ และการ
แสวงหาความรู้ การเรียนรู้ภาษาใดภาษาหน่ึงนั้น โดยเฉพาะการเรียนภาษาท่ีสองซ่ึงไม่ใช่ภาษา
ประจาํชาติของผูเ้รียน ต้องให้ความสําคญักับการฝึกอ่านออกเสียง เพราะการอ่านออกเสียงมี
ความสัมพนัธ์กับการสะกดคาํ จะช่วยการฝึกสะกดคาํและออกเสียงหน่วยเสียงในภาษานั้นให้
ถูกตอ้งและชดัเจน ดงัท่ี นักวิจยัทางภาษา บอยด์ (Boyd, 1970 อา้งถึงใน วรรณี โสมประยูร,  
2553, น.135) กล่าวว่า “การอ่านและการสะกดคาํมีความสัมพนัธ์กนัในแง่ของการใชท้กัษะทาง
ภาษามากพอสมควร เดก็สะกดคาํต่างๆ ท่ีเขาสามารถอ่านออกไดถู้กตอ้งและแม่นยาํกวา่คาํท่ีเขาอ่าน
ไม่ออก    
 นอกจากน้ีการเรียนการสอนภาษาจีนหากมีการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยงัช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่ เรียนรู้ และจดจาํไดน้านข้ึน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การนาํ
ชุดกิจกรรมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง
เป็นระบบ เน่ืองจากผูเ้รียนจะไดใ้ชค้วามสามารถในการอ่านศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ในชุด
กิจกรรมดว้ยตนเอง และสรุปความรู้ท่ีไดรั้บอย่างถูกตอ้งรวมทั้งการทาํแบบฝึกทกัษะท่ีอยู่ในชุด
กิจกรรมจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิด
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เป็น และแกปั้ญหาเป็น (ไสว ฟักขาว, 2551, น. 21) กิจกรรมท่ีถูกออกแบบไวใ้นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใชก้บัผูเ้รียน จึงเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย 
 จากเหตุผลดังท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะนําชุดกิจกรรมมาช่วยในการ
ส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนารานุบาล  
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน การจดัการเรียนการรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม เป็นแนวคิดท่ีเนน้
การถ่ายทอดความรู้ถึงผูเ้รียนโดยตรง เน้นท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูล้งมือปฏิบติั มีความกระตือรือร้น  
ความสนใจในการเรียน  ลดปัญหาการไม่สนใจของผูเ้รียน  ครูผูส้อนจะมีเวลาให้คาํแนะนาํแก่
นกัเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน ในดา้นการใชชุ้ดกิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่านตวัอกัษรจีนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะเรียนรู้เร่ืองสัทอกัษรพินอินพร้อมไปกบัคาํศพัท์นั้นๆ เพราะ
ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีการออกเสียงต่างจากภาษาอ่ืน ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งจดจาํตวัอกัษรแต่ละตวัว่าอ่าน
ออกเสียงและหมายความว่าอย่างไร นอกจากนั้นจะตอ้งจดจาํตวัอกัษรแต่ละตวัท่ีตอ้งอ่านให้ได้
อยา่งถูกตอ้ง  
  
1.2  วตัถุประสงค์ 
1.  พฒันาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี5  
2.  ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม

การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
3.  ศึกษาความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ

อ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
4.  ศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียง

คาํศพัทภ์าษาจีน 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 
1.  นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมของนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี5มีคะแนนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  80 
2.  นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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1.4   ข้อจํากดัของการวจัิย 
 การทดสอบการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมใชแ้บบทดสอบชุด
เดียวกนัเน่ืองจาก คาํศพัทมี์จาํนวนนอ้ย จึงไม่สามารถใชแ้บบทดสอบเพ่ือทาํนาย  (prognostic test)  ได ้
 
1.5  ขอบเขตงานวจัิย 

1.  ประชากรเป้าหมาย 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีจาํนวน 1 หอ้ง  โรงเรียนนารานุบาล  จงัหวดัชลบุรี  

ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 16 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 

2.  ตวัแปร 
 ตวัแปรอิสระ 
 1.  การใชชุ้ดกิจกกรมในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
 ตวัแปรตาม 
 1.  ความสามารถการอ่านออกเสียงคาํศพัท ์
 2.  ความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
 3.  เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาจีน 

3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ในการวิจยัเน้ือหาการพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน
โดยใชชุ้ดกิจกรรม  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    ของโรงเรียนนารานุบาล  จงัหวดัชลบุรี  
ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559   ประกอบดว้ย  หน่วยท่ี 1 เร่ือง ร่างกายของฉนั     หน่วยท่ี 2 
เร่ือง  ครอบครัว หน่วยท่ี 3  เร่ือง  สวนสตัว ์     หน่วยท่ี  4  เร่ือง  เคร่ืองเขียน 

4.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาในการวิจยั  ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน  16 คน  คาบละ 50 นาที 
 
1.6  นิยามศัพท์ 
 ชุดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมการอ่านออกเสียง หมายถึง  เอกสารท่ีใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีนเน้นการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนท่ีถูกตอ้งประกอบดว้ยบตัรคาํ  วีดีทศัน์  
แผนภาพคาํศพัท ์  แบบฝึกหดั  และแบบทดสอบ   ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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 คาํศัพท์ภาษาจีน  หมายถึงคาํศพัทท่ี์ใชพ้ดูในชีวิตประจาํวนั  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และนาํมา
ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองการอ่านออกเสียงคาํศัพท์นั้ นๆ มีจํานวน 45คาํมีจํานวน  4เร่ือง  
ประกอบดว้ย  เร่ืองท่ี1 ร่างกายของฉนั เร่ืองท่ี2  ครอบครัว เร่ืองท่ี3สวนสตัว ์เร่ืองท่ี4  เคร่ืองเขียน 
 ความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศัพท์   หมายถึง   ความสามารถในการอ่านออกเสียง
คาํศัพท์ภาษาจีนหลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ผ่านไปแล้ว  1สัปดาห์  และนักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนจากแบบทดสอบชุดเดิมไดค้ะแนนเท่าเดิม หรือ 
เพิ่มข้ึน   
 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน  หมายถึงความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ชุดกิจกรรมไดส่้งผลใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาจีนไดถู้กตอ้ง 
2.  ผลการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
2.1  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.2  หลกัในการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
2.3  ปัญหาในการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
2.4  ชุดกิจกรรมการเรียนสอน 
2.5  ความคงทนในการจาํ 
2.6  เจตคติต่อการเรียน 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ก ลุ่มสาระการ เ รี ยน รู้ภาษา ต่ า งประ เทศ  มุ่ งหวัง ให้ผู ้ เ รี ยน มี เ จตค ติ ท่ี ดี ต่ อ
ภาษาต่างประเทศ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวและ
วฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไป
ยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี (  กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) 

 สาระท่ี 1   ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวฒันธรรม 
 สาระท่ี 3  ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 สาระท่ี 4  ภาษากบัความสมัพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มุ่งศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการอ่าน โดยมีมาตรฐาน

การเรียนรู้ดงัน้ี   
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 สาระท่ี 1   ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1   เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 1. ปฏิบติัตามคาํสัง่ คาํขอร้อง  และคาํแนะนาํ ท่ีฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกตอ้งตาม หลกัการอ่าน 
 3. เลือก/ระบุประโยคหรือขอ้ความสั้นๆ ตรงตามภาพสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน 
 4.  บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  นิทานง่ายๆ  

และเร่ืองเล่า 
2.1.1  คุณภาพผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 2 

 ปฏิบัติตามคาํสั่ง คาํขอร้อง และคาํแนะนําท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค 
ขอ้ความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและขอ้ความตรง
ตามความหมายของสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน บอกใจความสาํคญั และตอบคาํถามจากการ
ฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเร่ืองเล่า  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนและสถานศึกษาใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  

 มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ) เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเร่ือง
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม  เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพ
และสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 1050-1200 คาํ (คาํศพัทท่ี์
เป็นรูปธรรมและนามธรรม) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

 
2.2  หลกัในการอ่านออกเสียงภาษาจีน 

 ระบบพินอินเป็นการประสมเสียงภาษาจีนกลาง หรือระบบการสะกดภาษาจีนกลาง 
โดยหนังสือหรือตาํราสอนภาษาจีนกลางท่ีตีพิมพ์และจาํหน่ายในประเทศไทยเรียกระบบน้ีว่า 
“ระบบสทัอกัษรจีน” หรือเรียกทบัศพัทว์า่ “พินยนิ” หรือ “พินอิน” โครงสร้างพยางคใ์นภาษาจีน
แบ่งออกเป็น 3ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก เสียงพยญัชนะ ส่วนท่ีสอง เสียงสระ และส่วนสุดทา้ยคือ
วรรณยกุต ์    การอ่านอกัษรจีนดว้ยระบบประสมเสียงจะใชอ้กัษรจีน   2 ตวั โดยเอาเสียงพยญัชนะ
ตน้จากอกัษรจีนตวัแรก มาประสมกบัส่วนทา้ยพยางคใ์นอกัษรตวัท่ีสอง  และใชส้ัญลกัษณ์พิเศษ
สาํหรับแทนเสียงวรรณยกุต ์ วางไวท่ี้ตาํแหน่งเหนืออกัษร ซ่ึงเป็นส่วนหลกัของพยางคห์รือแกน
พยางค ์(syllable nucleus)   (นพเกา้ สิรินธรานนท ์, 2556) 
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 2.2.1   เสียงพยญัชนะตน้มีทั้งหมด   23  ตวั 
b p m f  
d t n l 
g k h  
j q x  
z c s  
zh ch sh r 
y w   

 
2.2.2  สระ : ทั้งหมด 37 ตวั ไดแ้ก่ 

a o e i u ü 
ai ei ao ou an en 

ang eng ong ia ie in 
iao iu ian iang ing iong 
ua uo uai ui uan un 

uang ueng üe üan ün er 
 

 
2.2.3  วรรณยกุต ์: ภาษาจีนกลาง มีเสียงวรรณยกุต ์4 เสียง 

 

เสียงที ่1    ¯    เสียงที ่2     /      เสียงที ่3  ˇ        เสียงที ่4             \      
 

 2.2.4  การถอดเสียงวรรณยกุต ์
ระบบพินอินมีเคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยกุต ์4 เคร่ืองหมายดว้ยกนั ดงัน้ี 
1.  วรรณยกุตเ์สียงท่ีหน่ึง แทนดว้ยขีดระนาบสั้น ๆ (¯) เทียบเท่าเสียง สามญัหรือตรี ใน

ภาษาไทย:   ā ē ī ō ū ǖ 
2.  วรรณยุกต์เสียงท่ีสอง แทนดว้ยขีดสั้ น ๆ เอียงขวา (ˊ) เทียบเท่าเสียง จตัวา ใน

ภาษาไทย:á é í ó ú ǘ 
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3.  วรรณยุกตเ์สียงท่ีสาม แทนดว้ยขีดรูปล่ิม (ˇ) คลา้ยเสียง เอก ในภาษาไทย (แต่ไม่ใช่
เสียง“เอก“):  ǎ ě ǐ ǒ ǔ ǚ 

4.  วรรณยกุตเ์สียงท่ีส่ี แทนดว้ยขีดสั้น ๆ เอียงซา้ย (ˋ) เทียบเท่าเสียง โท ในภาษาไทย: 

à è ì ò ù ǜ 

5.. วรรณยกุตเ์สียงท่ีหา้ ไม่มีเคร่ืองหมาย:  a e i o u ü (แต่บางคร้ังเขียนจุดหนา้

พยางคน์ั้น ๆ เช่น ·yo เยาะ) 
ในการใช้เคร่ืองพิมพดี์ดหรือคอมพิวเตอร์ อาจใชต้วัเลขแทนเคร่ืองหมายวรรณยุกต์

ได ้(1 2 3 4 5 ตามลาํดบั) 
 
ตารางที่  2.2.3  แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการอ่านออกเสียงภาษาจีนท่ีประกอบไปดว้ย  พยญัชนะ  สระ  
และวรรณยกุต ์
 

             
สรุป วิธีอ่านออกเสียงคาํในภาษาจีน คือ การนาํเสียงพยญัชนะผสมกบัเสียงสระ แลว้

ออกเสียงสูงตํ่าตามวรรณยกุต ์ทั้งน้ี เสียงพยญัชนะจะไม่อยูโ่ดด ๆ จะตอ้งนาํไปผสมกบัสระเท่านั้น 
ส่วนเสียงสระจะออกเสียงโดยนาํไปผสมกบัพยญัชนะกไ็ด ้หรือจะออกเสียงโดด ๆ กไ็ด ้
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2.3   ปัญหาในการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้ หากเด็กไม่สามารถอ่านหนงัสือได ้จะทาํให้

การเรียนสาระต่างๆ มีปัญหาไปดว้ย ทกัษะในการอ่านมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของ
เราอย่างยิ่ง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสอนให้ทุกคนสามารถอ่านออกได ้(วชัรี พิมพศ์รี, 
2551, น.6)  

 การอ่านยงัเป็นปุ๋ยอย่างดีท่ีบาํรุงสมองให้เจริญวยัพาให้สติปัญญางอกงามในทางท่ี
ถูกตอ้ง มีเหตุมีผลเพราะในขณะท่ีอ่านสมองจะทาํหน้าท่ีอ่านตวัอกัษร สระวรรณยุกต ์ประสมคาํ 
สะกดคาํ รับรู้ความหมาย ตีความหมาย เพื่อส่ือให้เขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านพร้อมกับคิดพิจารณาว่า
ความหมายในส่ิงท่ีอ่านนั้ นถูกต้องหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าขณะท่ีอ่านหนังสือ สมองจะทาํงาน
ตลอดเวลา การอ่านไม่ใช่เกิดเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการเรียนรู้ และการสั่งสอนอบรมมาอยา่ง
ถูกวิธี ตลอดจนฝึกทกัษะในการอ่านจนเกิดความเช่ียวชาญ และสามารถนาํความรู้ความสามารถท่ี
เกิดจากการอ่าน มาช่วยพฒันาตนเองไดใ้นท่ีสุด (จินตนา ใบกาซูย ี,2549, น.2)  

 การอ่านยงัเป็นทกัษะภาษาท่ีสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมากในการดาํรงชีวิตของคนเพราะ
ในชีวิตประจาํวนัของคนเรา การอ่านเป็นส่วนสาํคญัในการส่ือความหมายถึงกนัไดถู้กตอ้ง ฉะนั้นจึง
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาความสามารถด้านการอ่าน กล่าวคือ ตอ้งอ่านได้ถูกตอ้ง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ครูคือผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการอ่านของนักเรียนดงัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551 , น.42 ) 

 การออกสียงอย่างถูกวิธีตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น การฝึกซํ้ าๆ ทวน
บ่อยๆ จึงทาํใหผู้เ้รียนจาํได ้ฟังเขา้ใจ  พูด อ่านและเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว และวิธีท่ีจะฝึก
ทักษะทางภาษาได้ดีอีกอย่างหน่ึงคือ  การฝึกทักษะด้วยแบบฝึก  เพราะแบบฝึกทักษะเป็น
ส่วนประกอบท่ีสําคญัประการหน่ึงของการสอนภาษา ถา้หากครูผูส้อนสามารถเลือกแบบฝึกให้
เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน ฟ้ืนฟูความรู้ความสามารถทางภาษาและความสนใจของ
นกัเรียน เพราะช่วยให้นกัเรียนรู้สึกว่าบทเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกมีความหมาย น่าสนใจ ไดฝึ้กการ
ออกเสียงมากข้ึนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ช่วยย ํ้าในส่ิงท่ีเรียนไปแลว้หรือการออกเสียงใหน้กัเรียนจาํ
ไดดี้ยิง่ข้ึน (นิตยา สุวรณศรี,2539 , น.70 ) 

 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยทัว่ไป ยงัใชร้ะบบเก่าซ่ึงเนน้การท่องจาํ 
อ่าน  คดั เขียน โดยไม่เกิดแรงจูงใจในการท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตจริง อีกทั้งตาํราท่ีใชย้งัมีความลา้หลงั
และจากการอภิปรายของผูบ้ริหารและครูกว่า  150 คนจาก 124 โรงเรียนทัว่ประเทศพบว่าปัญหา
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หลักอยู่ท่ีเร่ืองครูผูส้อน ขาดหลักสูตรและแบบเรียนรวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากรัฐ  
(ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา ,2551, น.23)  

 ในกระบวนการเ รียนการสอนเ ร่ืองระบบเสียง  ศาสตราจารย์จ้าวหยวนเ ร่ิน  
(Zhao Yuanren ,1980, p.156) ไดก้ล่าวไวใ้นดงัน้ี  “สาระสําคญัสามประการของการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ คือ หน่ึงการออกเสียง สองไวยากรณ์ และสามคาํศัพท์ ขั้นตอนหรือลาํดับ
ก่อนหลงัของการศึกษาควรจะตอ้งเป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงัดงักล่าวมา ขั้นตอนแรกสุดคือการ
ออกเสียงซ่ึงนบัเป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุดและตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรก เพราะว่าหัวใจสาํคญั
ของภาษา คือเสียง หากออกเสียงไม่ถูกตอ้ง ก็เป็นเหตุใหไ้วยากรณ์ผดิ คาํหรือคาํศพัท ์(ความหมาย) 
กผ็ดิเพี้ยนไปดว้ย” 

 ประเด็นแรก การศึกษาภาษาต่างประเทศจะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาระบบเสียงก่อน 
“เสียง” เป็นเร่ืองยากท่ีสุดและจะตอ้งให้ความสําคญัมากท่ีสุดดว้ย ตามคาํกล่าวของ ศ. จา้ว ท่ีว่า 
“ภาษาหรือหัวใจสําคญัของภาษาก็คือ เสียง…” น่ีคือส่ิงท่ีนักภาษาศาสตร์ต่างทราบดีว่า ภาษาคือ
ระบบสญัลกัษณ์ของเสียงท่ีมีความหมาย เสียงคือเปลือกหรือผวิหุม้ส่วนนอกของภาษาท่ีสาํคญั หรือ
กล่าวไดว้า่ภาษาธรรมชาติของมนุษย ์คือภาษาท่ีมีเสียง ดงันั้น การศึกษาภาษาต่างประเทศ จุดเร่ิมตน้
ของการเรียนคือเร่ือง “เสียง” ของภาษานั้นๆ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศควรตอ้งเร่ิมตน้จาก
การสอนเร่ืองเสียงเป็นลาํดบัแรก 

 ประเด็นท่ีสอง  เ ม่ือการศึกษาเ ร่ืองเสียงเป็นพื้นฐานสําคัญท่ีสุดของการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ ผลของศึกษาเร่ืองเสียงจะดีหรือไม่ดี จะมีผลและมีอิทธิพลต่อการศึกษาระบบ
ไวยากรณ์และระบบคาํ ศ. จา้ว เห็นว่า “เม่ือออกเสียงผิด ระบบไวยากรณ์ก็จะผิด คาํหรือคาํศพัท์
ผิดเพี้ ยนไปดว้ย” คาํกล่าวน้ีเห็นไดอ้ย่างชัดเจนในระบบเสียงของภาษาตระกูลอินโดยุโรเป้ียน 
อยา่งเช่น ภาษาองักฤษหรือภาษาอ่ืนท่ีมีการแปรเปล่ียนเสียงไปของระบบคาํ ระบบไวยากรณ์ ภาษา
เหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงภายในหน่วยคาํหรือใชก้ารเปล่ียนแปลงของเสียงในระดบัหน่วยคาํ
ต่างๆ ของภาษาเองเพ่ือแสดงหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ ดงันั้น หากออกเสียงไม่ถูกตอ้งตามระบบเสียง ก็
จะให้ผลต่อระบบไวยากรณ์ เฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของคาํ หากออกเสียงไม่ถูกตอ้งความหมายของ
คาํหรือระบบคาํผดิเพี้ยนไปกย็ิง่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  (เอกสณัห์ ชินอคัรพงศ)์ 
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2.4  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ชุดกิจกรรม เป็นส่ือนวตักรรมท่ีจดัทา้ข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของครู หรือ
ประกอบการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนตามปกติ หรือเพื่อแกปั้ญหานกัเรียนท่ี
เรียนไม่ทนั หรือเรียนรู้ชา้ ซ่ึงมีรายละเอียดในการจดัทา้ ดงัน้ีการสร้างชุดกิจกรรมใหมี้ประสิทธิภาพ
สาํหรับนา้ไปใชก้บันกัเรียนนั้น ตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยาในการเรียนรู้ และทฤษฏีการเรียนรู้ ท่ีเป็น
แนวคิดพื้นฐานของการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สรุปไดด้งัน้ี 

ทิศนา แขมณี (2550 , น.51) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง ของธอร์นไดค์
(Thorndike’s Classical Connectionism) ซ่ึงตั้งกฎแห่งการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดดี้ เม่ือผูเ้รียนมีความ
พร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระทา้บ่อย ๆ กระทาํซํ้ าๆ  
ดว้ยความเขา้ใจ จะทา้ใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 

3. กฎแห่งผลลพัธ์ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ ยอ่มอยากจะเรียนรู้
ต่อไป 

 วิไลวรรณ วิภาจกัษณะกุล (2549 , น.155) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรู้
(Constructivisim theory) การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง มีความเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดจากการผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ (Active Process) ความรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองและความรู้เก่า กบั
โครงสร้างทางสติปัญญาของตน โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออา้นวยความสะดวก ช่วยให้ผูเ้รียนจะตอ้งใช้
กระบวนการทางสติปัญญา ในการดูดซึมหรือดูดซบั และปรับโครงสร้างความรู้ใหม่และความรู้เก่า 
กบัโครงสร้างทางสติปัญญาของตน โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออา้นวยความสะดวก ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตวัเอง ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ังเกต ไดส้าํรวจจนพบปัญหา เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน 
ไดส้ร้างความรู้ความคิดท่ียงัไม่สมบูรณ์ ใหเ้กิดความสมบูรณ์ข้ึน 

 วิชยั  วงษใ์หญ่(2525, น.185)ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้่าชุดกิจกรรมเป็น
ระบบการผลิตและการนาํส่ือการเรียนหลายอยา่งมาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  
ส่ืออยา่งหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้าความสนใจ ส่ืออีกอยา่งหน่ึงใชเ้พื่ออธิบายขอ้เทจ็จริงของเน้ือหาและส่ือ
อีกอยา่งหน่ึงอาจใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดการเสาะแสวงหา อนันาํไปสู่ความเขา้ใจอนัลึกซ้ึงและป้องกนัการ
เขา้ใจความหมายผิด ส่ือการสอนเหล่าน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ส่ือประสม นาํมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
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  ศิริลกัษณ์  หนองเส (2545 , น.6)  ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรมไวว้่า  หมายถึง  ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีใชเ้พื่อพฒันาคุณลกัษณะในตวันักเรียนในดา้นการเรียนรู้  การเสาะแสวงหา
ความรู้และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

เพชรรัตดา  เทพพิทกัษ ์ (2545 , น.30)  กล่าวว่า  ชุดกิจกรรม  คือ  ชุดการเรียนหรือชุด
การสอนนั่นเอง  ซ่ึงหมายถึง  ส่ือการสอนท่ีครูเป็นผูส้ร้างประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิด  
และองคป์ระกอบอ่ืนเพื่อใหน้กัเรียนศึกษาและปฎิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
โดยครูเป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ  และมีการนาํหลกัการทางจิตวิทยามาใชใ้นการประกอบการเรียนเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความสาํเร็จ 

 พวงเพญ็  สิงห์โตทอง(2548 , น.10)  ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรมว่า  เป็นการ
รวบรวมส่ือการเรียนสําเร็จรูปไวเ้ป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกบัเน้ือหาให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองได้
อยา่งสะดวก  ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดเพื่อบรรลุจดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ เป็นการเรียนท่ีเนน้ความสามารถ
ส่วนบุคคล  ผูเ้รียนมีอิสระและพึ่งพาผูส้อนน้อยท่ีสุด  ภายในชุดประกอบดว้ยส่ือต่างท่ีจะทาํให้
ผูเ้รียนสนใจเรียนตลอดเวลา  ทาํให้เกิดทกัษะกระบวนการเรียนรู้  ประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลาย
ชนิด  และองคป์ระกอบอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตวัเอง  โดยท่ีผูส้ร้างไดร้วบรวมและจดั
อย่างเป็นระบบไวเ้ป็นกลุ่ม  และสร้างไวเ้พื่อจุดประสงคใ์ดจะมีช่ือเรียกตามการใชง้านนั้นๆ  เช่น  
ถา้สร้างเพื่อการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ครูใชป้ระกอบการสอน  โดยเปล่ียนบทบาทให้ครู
พูดน้อยลง  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน  เรียกว่าชุดกิจกรรมสาํหรับครู  แต่ถา้ให้ผูเ้รียนเรียน
จากชุดกิจกรรมน้ี  เรียกว่า  ชุดกิจกรรม  ในการสร้างชุดกิจกรรมจะพิจารณาจาก  1)  ใชส่ื้อหลาย
ชนิดตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 2)  เหมาะสมกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน  3)  เหมาะสมกบัการ
ตอบสนองของผูเ้รียน  4)  เป็นส่ือท่ีจดัหาไดไ้ม่ยาก 

 ดาํรงศกัด์ิ  มีวรรณ์(2552 , น.17)  สรุปไวว้่า  ชุดกิจกรรม  คือ  การจดัประสบการณ์
เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู้  โดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  โดยครูตอ้งเป็นผูว้างแผน  กาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  
ส่ิงท่ีตอ้งการผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา 

 นพคุณ  แดงบุญ (2552 , น.16)  สรุปไวว้่า  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ส่ือการสอนท่ีผูส้อน
สร้างข้ึน  ประกอบดว้ยส่ือวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด  เพ่ือเกิดความสะดวกต่อ
การใชใ้นการเรียนการสอน  และทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้  ทั้ง
ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

 ประเสริฐ  สาํเภารอด (2552 , น.12)  สรุปไวว้่า  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ชุดการเรียน 
การสอนประเภทส่ิงตีพิมพ์และกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู ้เ รียนทํากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม  
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ประกอบดว้ย  9  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  1)  ช่ือกิจกรรม  2)  คาํช้ีแจง  3)  จุดประสงค ์ 4)  เวลาท่ีใช ้ 
5)  วสัดุอุปกรณ์  6)  เน้ือหาและใบความรู้  7)  สถานการณ์  8)  กิจกรรม  9)  แบบทดสอบทา้ย
กิจกรรม 

 กู๊ด  (Good ,1973 , p.306)  ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรม  หมายถึง  โปรแกรม
ทางการสอนทุกอยา่งท่ีจดัไวเ้ฉพาะ  มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอน  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน  คู่มือ
ครู  เน้ือหา  แบบทดสอบ  ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน  
ชุดกิจกรรมน้ีครูเป็นผูจ้ดัให้นักเรียนแต่ละคนไดศึ้กษาและฝึกฝนดว้ยตนเอง  โดยครูเป็นผูค้อย
แนะนาํเท่านั้น 

 ดวน  (Duann,1973 , p.169)  กล่าวถึงชุดการเรียนว่า  เป็นการเรียนรายบุคคล  
(Individua   lizedinstruction)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ัทฤทธ์ิผลทางการเรียน
ตามเป้าหมาย  ผูเ้รียนจะเรียนตามอตัราความสามารถ  และความตอ้งการของตน 

 แคปเพลอร์  และแคปเพลอร์  (Kapfer ; &  Kapfer. , 1972 , p.3-10)  ไดใ้หค้วามหมาย
ของคาํว่าชุดการเรียนไวว้่า  เป็นรูปแบบการส่ือสารระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน  ซ่ึงประกอบด้วย
คาํแนะนาํใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเป็นผลของการเรียนรู้  ส่วนเน้ือหา
ท่ีนาํมาสร้างชุดการเรียน  นาํมาจากขอบข่ายความรู้ท่ีหลกัสูตรกาํหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  ซ่ึงตอ้ง
ส่ือความหมายใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งชดัเจน  จนผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมาย  หรือจุดประสงคก์าร
เรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
2.4.1  หลกัจิตวิทยาท่ีนาํมาใชชุ้ดกิจกรรม 

 วิชยั  ดิสระ (2533 ,  น.249-250)  ไดก้ล่าวถึงการสอนท่ีมีคุณภาพตามแนวคิดของบลูม
วา่ประกอบดว้ยลกัษณะ  4  ประการ  คือ 

 1.  การใหแ้นวทาง  คือ  การอธิบายของครูท่ีทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจว่าเม่ือเรียนเร่ืองนั้นๆ
แลว้จะตอ้งมีความสามารถอยา่งไร  ตอ้งทาํอะไรบา้ง 

 2.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน 
 3.  การเสริมแรง  ทั้งการเสริมแรงภายนอก  เช่น  การใหส่ิ้งของ  การกล่าวชม  หรือการ

เสริมแรงภายในตวันกัเรียนเอง  เช่น  ความอยากรู้อยากเห็น 
 4.  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  และการแกข้อ้บกพร่อง  ซ่ึงจะตอ้งมีการแจง้ผลการเรียนและ

ขอ้บกพร่องใหน้กัเรียนทราบ 
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ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523 , น. 119)มีแนวคิดซ่ึงมาจากจิตวิทยาการเรียนท่ีนาํมาสู่การ
ผลิตชุดการเรียน  ดงัน้ี 

 1.  เพื่อสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2.  เพื่อยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยการศึกษาดว้ยตนเอง 
 3.  มีส่ือการเรียนใหม่  ท่ีช่วยในการเรียนของนกัเรียนและช่วยในการสอนของครู 
 4.  ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนท่ีเปล่ียนไป  โดยเปล่ียนจากครูเป็นผูมี้อิทธิพลไป

เป็นยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
2.4.2  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 

 ชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบท่ีต่างกนัตามท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 ฮุสตนัและคนอ่ืนๆ  (Houstion ; Other,1972 , p.10-15)  กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุด

กิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  คาํช้ีแจง  (prospectus)  อธิบายถึงความสาํคญัของจุดมุ่งหมาย  ขอบข่ายในส่วนชุด

กิจกรรม  ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งรู้ก่อนและขอบข่ายของกระบวนการเรียนทั้งหมดในชุดกิจกรรม 
 2.  จุดมุ่งหมาย  (objectives)  คือ  ขอ้ความท่ีแจ่มชดัและไม่กาํกวมท่ีกาํหนดว่าผูเ้รียนจะ

ประสบความสาํเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 
 3.  การประเมินผลเบ้ืองตน  (pre – assessment)  มีวตัถุประสงค ์ 2  ประการ  คือ  

เพื่อใหท้ราบวา่ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัใดในการเรียนการสอนนั้น  และดูวา่สมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมาย
เพียงใด  การประเมินผลเบ้ืองตน้น้ีอาจอยูใ่นรูปแบบของการทดสอบขอ้เขียน  ปากเปล่า  การทาํงาน  
ปฏิกิริยาตอบสนอง  หรือคาํถามง่ายๆ  เพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 

 4.  การกาํหนดกิจกรรม  (enabling  activities)  คือ  การกาํหนดแนวทางและวิธีเพื่อไปสู่
จุดหมายท่ีวางไว ้ โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นดว้ย 

 5.  การประเมินผลขั้นสุดทา้ย  (post – assessment)  เป็นขอ้สอบเพ่ือวดัผลหลงัเรียน 
 ทิศนา  แขมมณี (2534 , น.10-12)  กล่าววา่  ชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่วนต่างๆ  ดงัน้ี 
 1.  ช่ือกิจกรรม  ประกอบดว้ยหมายเลขกิจกรรม  ช่ือของกิจกรรมและเน้ือหา 
 2.  คาํช้ีแจง  เป็นส่วนท่ีอธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรม  และลกัษณะของการจดั

กิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
 3.  จุดมุ่งหมาย  เป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของกิจกรรมนั้น  แนวคิดเป็นส่วนท่ี

ระบุเน้ือหา  หรือมโนทศัน์ของกิจกรรมนั้น  ส่วนน้ีควรไดรั้บการย ํ้าและเนน้เป็นพิเศษ 
 4.  ส่ือ  เป็นส่วนท่ีระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป้นในการดาํเนินกิจกรรม  เพื่อช่วยให้ครู

ทราบวา่ตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 
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 5.  เวลาท่ีใช ้ เป็นการระบุจาํนวนเวลาโดยประมาณวา่กิจกรรมนั้นควรใชเ้วลาเท่าใด 
 6.  ขั้นตอนในการดาํเนินกิจกรรม  เป็นส่วนท่ีระบุวิธีการดาํเนินกิจกรรม  เป็นขั้นตอน

เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 7.  ภาคผนวก  ในส่วนน้ีคือ  ตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม  และขอ้มูล

อ่ืนๆ  ท่ีจาํเป็นสาํหรับครู  รวมทั้งเฉลยแบบทดสอบ 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2541 , น.95)  และบุญเก้ือ  วรหาเวช  (2545 ,  น.95-96)  กล่าวถึง

องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม  เป็นคู่มือท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหผู้ใ้ชชุ้ดกิจกรรมศึกษาและปฏิบติั

ตามเพื่อบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  อาจประกอบดว้ยแผนการสอน  ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งเตรียมก่อน
สอน  บทบาทผูเ้รียนและการจดัชั้นเรียน 

 2.  บตัรงาน  เป็นบตัรท่ีมีคาํสั่งว่าจะให้ผูเ้รียนปฏิบติัอยา่งไรบา้ง  โดยระบุกิจกรรม
ตามลาํดบัขั้นตอนของการเรียน 

 3.  แบบทดสอบวดัผลความกา้วหน้าของผูเรียน  เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้ําหรับ
ตรวจสอบว่าหลงัจากเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแลว้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

 4.  ส่ือการเรียนต่างๆ  เป็นส่ือสําหรับผูเ้รียนไดศึ้กษา  มีหลายชนิดประกอบกนั   
อาจเป็นประเภท  ส่ิงพิมพ ์ เช่น  บทความ  เน้ือหาเฉพาะเร่ือง  จุลสาร  บทเรียนโปรแกรม  หรือ
ประเภทโสตทศันูปกรณ์  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิต่างๆ  เทปบนัทึกเสียง  ฟิลม์สตริป  สไลดข์องจริง  
เป็นตน้ 

วิชยั  วงศใ์หญ่ (2525 , น.189-192)  ไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมไว ้  
10  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

 1.  ศึกษาเน้ือหาสาระของวิชาทั้งหมดอยา่งละเอียดว่าส่ิงท่ีเรานาํมาทาํเป็นชุดกิจกรรม
นั้นจะมุ่งเน้นให้เกิดหลกัการของการเรียนรู้อะไรบา้งให้กับผูเ้รียน  นําวิชาท่ีได้จากการศึกษา
วิเคราะห์แลว้มาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้  ในแต่ละหน่วยนั้นจะมีหัวเร่ืองย่อยๆ  รวมอยู่อีกท่ีเรา
จะตอ้งศึกษาพิจารณาให้ละเอียดชดัเจนเพ่ือไม่ให้เกิดการซํ้ าซอ้นในหน่วยอ่ืนๆ  และควรคาํนึงถึง
การแบ่งหน่วยของการเรียนการสอนของแต่ละวิชานั้น  ควรจะเรียงลาํดับขั้นตอนของเน้ือหา  
สาระสาํคญัใหถู้กตอ้งว่าอะไรเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ก่อนอนัเป็นพื้นฐานตามขั้นตอน
ของความรู้และลกัษณะธรรมชาติในวิชานั้น 
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 2.  เม่ือศึกษาเน้ือหาสาระและแบ่งหน่วยการเรียนรู้ไดแ้ลว้จะตอ้งพิจารณาตดัสินใจอีก
คร้ังว่า  จะทาํชุดการสอนแบบใดโดยคาํนึงถึงขอ้กาํหนกว่า  ผูเ้รียนคือใคร  จะให้อะไรกบัผูเ้รียน  
จะทาํกิจกรรมอยา่งไร  และจะทาํไดดี้อยา่งไร  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดการเรียน 

 3.  กาํหนดหน่วยการเรียนรู้  โดยประมาณเน้ือหาสาระท่ีเราจะสามารถถ่ายทอดความรู้
แก่นักเรียน  หาส่ือการเรียนไดง่้าย  พยายามศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกคร้ังหน่ึงว่าหน่วยการ
เรียนรู้น้ีมีหลกัการหรือความคิดรวบยอดอะไร  และมีหัวเร่ืองยอ่ยๆ  อะไรอีกท่ีรวมกนัอยูใ่นหน่วย
น้ี 

 4.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญั  ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัหน่วย  และ
หวัเร่ือง  โดยสรุปแนวความคิด  สาระและหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั  เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกนั 

 5.  จุดประสงคก์ารเรียน  ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสาระสาํคญั 
 6.  การวิเคราะห์งาน  คือการนาํจุดประสงคก์ารเรียนแต่ละขอ้มาทาํการวิเคราะห์งาน

เพื่อหากิจกรรมการเรียนรู้  แลว้จดัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละขอ้ 

 7.  เรียงลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการ
สอน  จะตอ้งนาํกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละขอ้ท่ีทาํการวิเคราะห์งาน  และเรียงลาํดบักิจกรรมไว้
ทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นสมบูรณ์ท่ีสุด  เพื่อไม่ใหเ้กิดการซํ้าซอ้นในการเรียน  
โดยคาํนึงถึงพฤติกรรมพ้ืนฐานของผูเ้รียน  วิธีดาํเนินการสอน  ตลอดจนการติดตามผล  และการ
ประเมินพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกเม่ือมีการเรียนการสอน 

 8.  ส่ือการเรียน  คือวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้ง
กระทาํเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้  ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งจดัทาํและจดัหาไวใ้ห้เรียบร้อย  ถา้ส่ือการ
เรียนรู้เป็นของท่ีใหญ่โตหรือมีคุณค่าท่ีตอ้งจดัเตรียมมาก่อนจะตอ้งเขียนบอกไวใ้ห้ชดัเจนในคู่มือ
ผูส้อนเก่ียวกบัการใชชุ้ดการสอนวา่จะตอ้งจดัหาได ้ ณ  ท่ีใด 

 9.  การประเมินผล  คือการตรวจสอบดูว่าหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ผูเ้รียน
ไดมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  การประเมินผลน้ีจะ
ใชว้ิธีการใดกต็าม  แต่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเราตั้งไว ้

 10.  การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมเพ่ือหาประสิทธิภาพ  การหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสมควรนาํไปใชก้บักลุ่มเลก็ๆ  ดูก่อน  เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง
และแกไ้ขปรับปรุงอยา่งดีแลว้จึงนาํไปใชก้บักลุ่มใหญ่หรือทั้งชั้น 
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 จากขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม  สรุปไดว้่า  การสร้างชุดกิจกรรมควรมีการวางแผน  
กาํหนดเน้ือหา  ผลการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  กาํหนดกิจกรรม  กาํหนดเวลา  ส่ืออุปกรณ์
และการประเมินผล  แลว้นาํไปทดลองใชเ้พื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง   
2.4.3  ประเภทของชุดกิจกรมการเรียนรู้ 

จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้
ต่างกนั ได ้ดงัน้ี 

บุญเก้ือ ควรหาเวช(2545 , น. 94 – 95 , อา้งถึงใน ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ , 2548 , น.27)
ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1.  ชุดกิจกรรมสาํหรับประกอบการบรรยาย สาํหรับครู ใชเ้ป็นตวักาํหนดกิจกรรมและ
ส่ือการเรียน ใหค้รูใชป้ระกอบการบรรยาย เพ่ือเปล่ียนบทบาทการพดูของครูใหล้ดนอ้ยลง และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมมากข้ึน ชุดกิจกรรมน้ี จะมีเน้ือหาหน่วยเดียวใชก้บันกัเรียนทั้งชั้น 

2.  ชุดกิจกรรมสาํหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดกิจกรรมน้ีมุง้เนน้ท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมร่วมกนั ชุดกิจกรรมน้ี จะประกอบดว้ยชุดกิจกรรมยอ่ยท่ีมีจา้นวนเท่ากบัศูนยกิ์จกรรมนั้น
ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ยในระยะเร่ิมเท่านั้น ในขณะทา้กิจกรรม
หากมีปัญหาผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ 

3.  ชุดกิจกรรมเป็นรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบขั้นตอนเพ่ือใหผู้เ้รียนใชเ้รียน 
ดว้ยตนเองตามลา้ดบัขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล เม่ือจบแลว้จะทา้การทดสอบ

ประเมินความกา้วหนา้ และศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามลา้ดบัเม่ือมีปัญหา จะปรึกษากนัไดร้ะหวา่งผูเ้รียน 
และผูส้อนพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูช้ี้แนะแนวทาง 

กระทรวงศึกษาธิการ(2545 , น.142) กล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับครูท่ีกาํหนดกิจกรรมและ
ส่ือการสอนให้ครูไดใ้ชป้ระกอบการสอนแบบบรรยาย โดยมีหัวขอ้เน้ือหาท่ีจะบรรยาย และ
กิจกรรมท่ีจดัไวต้ามลา้ดบัขั้นตอน ส่ือท่ีใชอ้าจเป็นสไลด์ประกอบเสียงบรรยายในแถบเสียง 
แผนภูมิ ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุ่ม 

 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับกิจกรรมกลุ่ม มุ่งให้นกัเรียนไดท้า้กิจกรรมร่วมกนั  
ซ่ึงอาจจดัการเรียนการสอนเป็นศูนยก์ารเรียน โดยวางเคา้โครงเร่ือง จดัประเด็นเน้ือหาหน่วยความรู้
ท่ีเป็นอิสระจากกนั สามารถเรียนรู้จบในหน่วยความรู้แต่ละเร่ืองท่ีมีสัดส่วนเน้ือหาใกลเ้คียงกนั  
อาจจดัหน่วยความรู้ใหไ้ดป้ระมาณ 3 – 5 เร่ือง ตามสัดส่วนของการแบ่งประเด็นเน้ือหาแต่ละเร่ือง 
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และเวลาท่ีใชศึ้กษาในแต่ละศูนย ์ กิจกรรมในศูนยจ์ดัในรูปแบบเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีส่ือการเรียน บทเรียน แบบฝึกครบตามจา้นวนนกัเรียนในแต่ละศูนย ์

 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน เพื่อให้
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามลา้ดบันั้น ความสามารถของแต่ละคนเม่ือเรียนจบแลว้ จะทดสอบประเมินผล
ความกา้วหนา้แลว้จึงศึกษาชุดอ่ืน ๆ ต่อไปตามลา้ดบั ถา้มีปัญหานกัเรียนสามารถปรึกษากนัได ้ 
โดยผูส้อนพร้อมท่ีจะช่วยเหลือแนะนา้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ี จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปไดถึ้งขีดสุดของความสามารถเป็น
รายบุคคลจากแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น  
แบ่งตามลกัษณะของผูใ้ช ้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยตอบสนองความตอ้งการ และ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้นักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภทจะมีคา้แนะน้าวิธีการใช ้ และการทา้
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีระบบ มีขั้นตอนจากง่ายไปสู่ยาก ทา้ใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จได้
ดว้ยตนเอง และเป็นไปในแนวเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดมี้การกาํหนด
วตัถุประสงค ์ เชิงพฤติกรรมท่ีแน่นอน และชดัเจนในการท่ีจะให้นกัเรียนทา้กิจกรรม และแสดง
พฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจะประเมิน 
2.4.4  ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 นักการศึกษาหลายท่าน ไดเ้สนอขั้นตอนการในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพื่อยดึเป็นหลกัในการสร้างวา่ จะตอ้งดาํเนินการไว ้ดงัน้ี 

สุวิทย ์มูลคา้ และอรทยั มูลคา้ (2550 , น.53 – 55) กล่าวว่า ขั้นตอนในการผลิต 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี 11 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  กาํหนดเร่ืองเพ่ือทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจกาํหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือ
กาํหนดเร่ืองใหม่ข้ึนมากไ็ด ้การจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา และลกัษณะการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ การแบ่งเน้ือเร่ืองเพื่อทา้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดบัยอ่มไม่
เหมือนกนั 

 2.  กาํหนดหมวดหมู่เน้ือหา และประสบการณ์ อาจกาํหนดเป็นหมวดวิชา หรือบูรณา
การแบบสหวิทยาการไดต้ามความเหมาะสม 

 3.  จดัเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นก่ีหน่วย หน่วยหน่ึง ๆ จะใชเ้วลานานเท่าใดนั้น
ควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยั และระดบัชั้นนกัเรียน 

 4.  กาํหนดหวัเร่ือง จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ เพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้ 
แต่ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ๆ หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ4 – 6 ขอ้ 
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 5.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนว่าจะใหน้กัเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลกัการ แนวคิดอะไร ถา้ผูส้อนเองยงัไม่ชัดเจนว่า  
จะใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง การกาํหนดกรอบความคิด หรือหลกัการก็จะไม่ชดัเจน ซ่ึงจะ
รวมไปถึงการจดักิจกรรม เน้ือหาสาระ ส่ือ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ กจ็ะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 

 6.  กาํหนดจุดประสงคก์ารสอน หมายถึง จุดประสงคท์ัว่ไป และจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม รวมทั้งการกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 

 7.  กาํหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการเลือก และผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ี
นกัเรียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การทาํกิจกรรมตามบตัรคาํสั่ง การเขียนภาพ การทดลอง การตอบ
คาํถามการเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นตน้ 

 8.  กาํหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม โดยใชก้ารสอบแบบอิงเกณฑ ์ (การวดัผลท่ียึดเกณฑ ์ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
วตัถุประสงค ์โดยไม่มีการนา้ไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน) เพื่อใหผู้ส้อนทราบว่าหลงัจากผา่นกิจกรรม
การเรียนรู้มาเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ย
เพียงใด 

 9.  เลือก และผลิตส่ือการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีผูส้อนใชถื้อเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหวัเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ควรจดัส่ือการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็น
หมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มท่ีเตรียมไว ้ก่อนนา้ไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรงความเท่ียงก่อน
นา้ไปใช ้เราเรียกส่ือการสอนแบบน้ีวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 10. สร้างขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างขอ้สอบเพ่ือทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน ควรสร้างให้ครอบคลุมเน้ือหา และกิจกรรมท่ีกาํหนดให้เกิดการเรียนรู้  
โดยพิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นสําคญั ขอ้สอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเนน้กรอบ
ความรู้สาํคญัในประเดน็หลกัมากกวา่รายละเอียดปลีกยอ่ย หรือถามเพ่ือความจา้เพียงอยา่งเดียว และ
เม่ือสร้างเสร็จแลว้ควรทา้เฉลยไวใ้หพ้ร้อม ก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 11.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ตอ้งนา้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนนา้ไปใชจ้ริง 
เช่น ทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ข ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมและความ
ตรงของเน้ือหา      เป็นตน้ 
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2.4.5  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
 ประเสริฐ  สาํเภารอด (2552 , น.16)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปไดว้่า 

ชุดกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน  ทาํให้ไดรู้้จกัการแสวงหา
ความรู้ความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะชุดกิจกรรม
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถ  ความถนดั  ความสนใจ  สร้างความพร้อม  และ
ความมัน่ใจใหแ้ก่ครูผูส้อนทาํใหค้รูสอนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  

อุษา  คาํประกอบ (2530 , น.33)ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมตามแนวคิดของแฮริส
เบอร์เกอร์  ไว ้ 5  ประการ  คือ  

 1.  นกัเรียนสามารถทดสอบตวัเองก่อนวา่มีความสามารถระดบัใด  หลงัจากนั้นกเ็ร่ิมตน้
เรียนในส่ิงท่ีตนเองไม่ทราบ  ทาํใหไ้ม่ตองเสียเวลามาเรียนในส่ิงท่ีตนเองรู้อยูแ่ลว้ 

 2.  นกัเรียนสามารถนาํบทเรียนไปเรียนท่ีไหนก็ไดต้ามความพอใจไม่จาํกดัในเร่ืองของ
เวลาและสถานท่ี 

 3.  เม่ือเรียนจบแลว้ผูเ้รียนสามารถทดสอบตวัเองไดท้นัทีเวลาไหนก็ได ้ และไดท้ราบ
การเรียนของตนเองทนัทีเช่นกนั 

 4.  นกัเรียนมีโอกาสไดพ้บปะกบัผูส้อนมากข้ึน  เพราะผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ครูก็มี
เวลาใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในขณะใชชุ้ดกิจกรรมดว้ยตนเอง 

 5.  นกัเรียนจะไดรั้บคะแนนอะไรนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียนเอง  ไม่มีคาํว่า
สอบตกสาํหรับผูท่ี้เรียนไม่สาํเร็จ  แต่จะทาํใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเร่ืองเดิมนั้นใหม่  จนผลการเรียน
ไดต้ามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

 สมจิต  สวธไพบูลย ์(2535 , น.39)  ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามอตัภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2.  ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
 3.  ใชส้อนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนั 
 4.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน 
 5.  ช่วยไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายจากการเรียนท่ีตอ้งทบทวนซํ้าซาก 
 6.  สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนพร้อมกนั 
 7.  นกัเรียนตอบผดิไม่มีผูเ้ยาะเยย้ 
 8.  นกัเรียนไม่ตอ้งคอยฟังส่ิงท่ีครูสอน 
 9.  ช่วยลดภาระของครูในการสอน 
 10.  ช่วยประหยดัรายจ่ายอุปกรณ์นกัเรียนท่ีมีจาํนวนมาก 
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 11.  ผูเ้รียนจะเรียนเม่ือใดกไ็ด ้
 12.  การเรียนไม่จาํกดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี 
 13.  ส่งเสริมความรับผดิชอบแก่ผูเ้รียน 
 สุนีย ์  เหมะประสิทธ์ิ (2543 , น.26-27)ไดก้ล่าวว่า การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม ซ่ึงเป็น

ส่ือท่ีมีการเตรียมกระบวนการเรียนการสอนไวเ้ป็นอย่างดี โดยจดักระบวนการเรียนรู้อนัประกอบ
ไปดว้ยวตัถุประสงค ์เน้ือหาและวสัดุอุปกรณ์ทั้งหลายไวเ้ป็นชุด ๆ ในลกัษณะของหรือกล่อง ส่ิงท่ี
บรรจุอยู่ในซองหรือกล่องชุดกิจกรรมไดแ้ก่ คู่มือครู แผนการสอนส่ือการเรียนการสอน แบบฝึก
เสริมทกัษะและแบบทดสอบท่ีใชใ้นการทดสอบประเมินผล ส่ิงท่ีจดัไวใ้นชุดกิจกรรมสร้างข้ึนอยา่ง
มีระบบ ตอ้งมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนและทุกอย่างตอ้งสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกนัเป็นอย่างดี มีการ
ทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงทาํให้ครูนาํไปใชส้อนได้
ทนัทีโดยไม่มีขอ้ยุง่ยากอยา่งใดกิจกรรมในชุดกิจกรรมยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากชุดการเรียนมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ี
บูรณาการเป็นอยา่งดี จึงทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 ดงันั้นการใชชุ้ดกิจกรรมในการเรียนการสอนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน
มากข้ึน  เพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านออกเสียง  มีความสะดวกในการสอน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 
 
2.5  ความคงทนในการเรียนรู้คาํศัพท์ 

 ความคงทนในการเรียนรู้ (Retention) ถือเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นเร่ืองของความจาํ ดงันั้นใน
ท่ีน้ีจะกล่าวถึง ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ ระบบความจาํ ทฤษฎีความจาํ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความจาํ การวดัความคงทนในการเรียน และระยะเวลาท่ีใชว้ดัความคงทนในการเรียนรู้
ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ในการศึกษาความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ไดมี้
นกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

 อาดมั (Adam, 1998 , p.9) และชยัพร วิชชาวุธ (2540, น. 19) กล่าวว่า ความคงทน
ทางการเรียนรู้คือ การคงไวซ่ึ้งผลการเรียนหรือความสามารถท่ีจะระลึกไดต่้อส่ิงเร้าท่ีเคยเรียน หรือ
เคยมีประสบการณ์การรับรู้มาแลว้ หลงัจากท่ีไดท้ิ้งระยะไวร้ะยะหน่ึง 

กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2541 , น.129) ไดส้รุปไวว้่า ความคงทนทางการเรียนรู้ หมายถึง
การรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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 สรุป กล่าวโดยสรุปคือ ความคงทนในการเรียนรู้ คือการเรียนท่ียงัคงความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การเรียนรู้และสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นไปถ่ายทอดใหเ้กิดประสิทธิภาพหรือนาํส่ิงท่ีเรียนไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ 
2.5.1  ระบบความจาํ 

 ธญัญะ บุปผเวส และคณะ (2538, น. 191-192) ไดแ้บ่งความจาํออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 
 1.  ความจาํจากการรู้สึกสัมผสั (Sensory Memory) หมายถึง การคงอยูข่องความรู้สึก

สมัผสัหลงัจากเสนอส่ิงเร้าส้ินสุดลง การสัมผสัดว้ยอวยัวะรับสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน และ
ผวิหนงัหรือส่วนใดส่วนหน่ึง 

 2.  ความจาํระยะสั้น (Short - Term Memory) เขียนยอ่ว่า STM คือ ความจาํหลงัการ
เรียนรู้เป็นความจาํท่ีคงอยูใ่นระยะเวลาสั้น ๆ ท่ีตั้งใจจาํหรือใจจดจ่อต่อส่ิงนั้นเท่านั้น เม่ือไม่ไดใ้ส่ใจ
ในส่ิงเหล่านั้นแลว้ความจาํกจ็ะเลือนหายไป 

 3.  ความจาํระยะยาว (Long - Term Memory) เขียนยอ่ว่า LTM หมายถึง ความจาํท่ี
คงทนถาวรมากกว่าความจาํระยะสั้ น ไม่ว่าจะท้ิงระยะไวเ้น่ินนานเพียงใด ถา้เม่ือตอ้งการร้ือฟ้ืน
ความจาํนั้น ๆจะระลึกออกมาไดท้นัทีและถูกตอ้ง ระบบความจาํระยะยาวน้ีเป็นระบบความจาํท่ีมี
คุณค่ายิ่งเป็นความหมายหรือความเขา้ใจในส่ิงท่ีตนรู้สึก เป็นการตีความ จึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์
เดิมความสนใจและความเช่ือของแต่ละคน 
2.5.2  ทฤษฎีความจาํ 

แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin, 1997 , p.71-72) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี
ความจาํสองกระบวนการ ซ่ึงมีใจความวา่ ความจาํระยะสั้นเป็นความจาํชัว่คราว ส่ิงใดกต็ามถา้อยูใ่น
ความจาํระยะสั้น ตอ้งไดรั้บการทบทวนทุกส่ิงท่ีเขา้มาอยูใ่นความจาํระยะสั้น ดงันั้นจาํนวนส่ิงของท่ี
เราจะจาํไดใ้นความจาํระยะส้ัน จึงมีจาํกดั เช่น ถา้เป็นช่ือคน เราอาจทบทวนไดเ้พียง 3 ถึง 4 ช่ือ 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง การทบทวนช่วยป้องกนัไม่ให้ความจาํสลายตวัไปจากความจาํระยะสั้น และ
ส่ิงใดกต็ามถา้อยูใ่นความจาํระยะสั้น เป็นระยะเวลานาน ยิง่นานเท่าใด ส่ิงนั้นก็จะมีโอกาสฝังตวัใน
ความจาํระยะยาวมากยิ่งข้ึน ถา้เราจาํส่ิงใดไวใ้นความจาํระยะยาว ส่ิงนั้นก็จะติดอยู่ในความจาํ
ตลอดไปกลายเป็นความจาํท่ีถาวร ซ่ึงสามารถท่ีจะร้ือฟ้ืนข้ึนมาได ้ซ่ึงความจาํระยะยาวท่ีกล่าวถึงใน
ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ กคื็อ ความคงทนในการเรียนรู้นัน่เอง ส่วนช่วงระยะเวลาท่ีความจาํ
ระยะสั้นจะฝังตวักลายเป็นความจาํระยะยาว หรือความคงทนในการจาํนั้น จะใชเ้วลาประมาณ 14 
วนัหรือ 2 สปัดาห์ ซ่ึงอาจแสดงกระบวนการของความจาํระยะสั้นกบักระบวนการความจาํระยะยาว 

 กาเย ่(Gagne, 1994 , p.27-36) ไดอ้ธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้และการจาํพอ
สรุปได ้ดงัน้ี 
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 1.  การจูงใจ (Motivation Phase) เป็นการชกัจูงใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ 
 2. การทาํความเขา้ใจ (Apprehending Phase) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจสถานการณ์

ท่ีเป็นส่ิงเร้า 
 3.  การเรียนรู้ปรุงแต่งส่ิงท่ีเรียนรู้ไวเ้ป็นความจาํ (Acquisition Phase) ขั้นน้ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงเป็นความสามารถอยา่งใหม่เกิดข้ึน 
 4.  ความสามารถในการสะสมส่ิงเร้าเก็บไวใ้นความจาํ (Retention Phase) ขั้นน้ีเป็นการ

นาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปเกบ็ไวใ้นส่วนของความจาํช่วงเวลาหน่ึง 
 5.  การร้ือฟ้ืน (Recall Phase) ขั้นน้ีเป็นการเอาส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้และเก็บเอาไวน้ั้น

ออกมาใชใ้นลกัษณะของการกระทาํท่ีสงัเกตได ้
 6.  การสรุปหลกัการ (Generalization Phase) ขั้นน้ีเป็นความสามารถท่ีใชใ้นส่ิงท่ีเรียนรู้

แลว้ไปประยกุตก์บัส่ิงเร้าใหม่ท่ีประสบมา 
 7.  การลงมือปฏิบติั (Performance Phase) เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ

เรียนรู้ความจาํระยะสั้นความจาํระยะยาวลืมสลายตวัส่ิงเร้าการฝังตวั 
 8.  การสร้างผลยอ้นกลบั (Feedback Phase) ขั้นน้ีผูรั้บทราบผลการเรียนรู้ ถา้ขั้นทาํ

ความเขา้ใจและการเรียนรู้ไม่ดี ขั้นการจาํกจ็ะลดลงหรือจาํไม่ไดเ้ลยจากกระบวนการเรียนรู้แสดงให้
เห็นว่า คนเราจะจาํส่ิงท่ีเรียนมาไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบักระบวนการเรียนรู้ ว่าจะช่วยให้เกิด
ความจาํระยะยาวแก่ผูเ้รียนไดดี้เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 8. 1 การจดับทเรียนใหมี้ความหมาย (Meaningfulness) เช่น 
 8.1.1 การสร้างส่ือสมัพนัธ์ (Mediation) 
 8.1.2 การจดัระบบไวล่้วงหนา้ (Advance Organization) 
 8.1.3 การจดัลาํดบัชั้น (Hierarchical Structure) 
 8.1.4 การจดัเขา้หมวดหมู่ (Organization) 
 8.2. การจดัสถานการณ์การเรียนรู้ (Management of Learning) ซ่ึงทาํไดด้งัน้ี 
 8.2.1 การนึกถึงส่ิงท่ีเรียนในขณะท่ีเรียนอยู ่(Recall During Practice) 
 8.2.2 การเรียนเพิ่มเติม (Over Learning) 
 8.2.3 การทบทวนบทเรียน (Periodical Reviews) 
 8.2.4 การจาํอยา่งมีหลกัเกณฑ ์(Logical Memory) 
 8.2.5 การท่องจาํ (Recitation) 
 8.2.6 การใชจิ้นตนาการ (Imaginary) 
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 นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการจาํดงักล่าวแลว้ (สุชา จนัทร์เอม ,2542 , น.2) ไดแ้นะนาํ
วิธีเรียนท่ีทาํใหลื้มนอ้ยท่ีสุด พอสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  พยายามทาํให้ส่ิงท่ีเรียนมีความหมาย เพราะคนเราจะลืมส่ิงท่ีมีความหมายและ
ความสาํคญัไดย้าก 

 2.  เรียนใหเ้กิดขั้นท่ีจาํไดห้มด เม่ือคิดส่ิงน้ีในเวลาต่อไปยงัจาํไดม้าก 
 3.  แยกแยะส่ิงท่ีเรียนเพ่ือให้เห็นว่าแต่ละตอนมีความหมายอย่างไร ถา้เรียนไปโดยไม่

พิจารณาเหตุผลของแต่ละตอนจะทาํใหลื้มง่าย 
 4.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ไม่ไดเ้พียงแต่รับฟังเฉย ๆ แต่ติดตามไปดว้ย 
 5.  เม่ือเรียนจบไปแลว้ตอนหน่ึง ๆ ควรพกัสักครู่แลว้จึงเรียนต่อไป ทาํให้ความคิดไม่

ปะปนกนั 
 6.  หมัน่ทบทวนในส่ิงท่ีเรียนไปแลว้บ่อย ๆ จะทาํใหจ้าํแม่นยาํยิง่ข้ึน 
 กาญจนา คุณารักษ ์(2540 , น.30) กล่าวว่า การเรียนรู้จะคงทนเพียงใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะ

3 ประการ คือ 
 1. การเรียนรู้คุณภาพสูงเท่าใด คือ คุณภาพสูงมาก ๆ การลืมก็ยอ่มชา้ การเรียนใหเ้ขา้ใจ

ลึกซ้ึง เรียนใหม้าก (Over Learning) จะช่วยใหลื้มชา้ จะช่วยใหค้วามคงทนของการเรียนดี 
 2. การเฉล่ียการปฏิบติั (Distributed Practice) คือ แบ่งปฏิบติัเป็นระยะสั้น ๆ จะทาํใหมี้

ความคงทนดีกวา่ปฏิบติัตลอดเป็นเวลานาน ๆ (Mass Practice) 
 3. ส่ิงท่ีเรียนมีความหมาย ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรียนนั้นมีความสัมพนัธ์กนั จะทาํใหค้วามคงทน

ของการเรียนดีกวา่ส่ิงท่ีไม่มีความหมาย 
2.5.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจาํ 

 การท่ีนกัเรียนจะจดจาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้หรือมีประสบการณ์ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ ดงัท่ีมีผูใ้หค้วามคิดเห็นไวด้งัน้ี 

 อจัฉรา สุขารมณ์ (2542 , น.72) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจาํ ดงัน้ี 
 1.  สติปัญญา การจาํจะเก่ียวกบัสติปัญญามาก โดยเฉพาะความเขา้ใจทางดา้นภาษาและ

ความสามารถในการแกปั้ญหา คนท่ีมีความสามารถในการแกปั้ญหาและความคิดริเร่ิมต่าง ๆย่อม
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความจาํดีดว้ย 

 2.  ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ซ่ึงเกิดข้ึนในประสบการณ์แต่ละอยา่งจะมีผลต่อการจาํดว้ย เช่น
ส่ิงทาํใหดี้ใจสุดขีดหรือเป็นทุกขแ์สนสาหสั ยอ่มจะทาํใหจ้าํไดเ้ป็นเวลานาน 

 3.  ความสนใจ เรามีความสนใจอยา่งหน่ึงยอ่มจดจาํเร่ืองนั้นไดไ้ม่ยากนกั ส่ิงท่ีเราเห็น
วา่ปราศจากความสาํคญั ถา้ไม่สนใจก็จะทาํใหลื้มเร่ืองนั้นเร็วข้ึนถึงอยา่งไรก็ตาม การจาํส่ิงต่าง ๆ ก็
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ยอ่มมีการลืมไปบา้ง เพราะในแต่ละวนันั้นมีการเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ มากมาย ไดมี้ผูศึ้กษาถึงการจาํ
และการลืม พบว่า การจาํนั้นข้ึนอยู่กบัเวลาดว้ย คือเม่ือเวลาผ่านไปนานเขา้ การจาํก็จะลดลงหรือ
จาํนวนท่ีจะลืมจะมากข้ึน 

 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2541 , น.254) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจาํ ดงัน้ี 
 1.  ทศันคติและความในใจ ถา้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงใดและมีความสนใจจดจ่ออยูก่บั

ส่ิงใด กจ็ะทาํใหจ้ดจาํส่ิงนั้นไดอ้ยา่งแม่นยาํและเป็นเวลานาน ๆ 
 2. การฝึกฝน ถา้ผูเ้รียนฝึกฝนทบทวนในส่ิงท่ีเรียนอยูเ่สมอ ก็จะทาํใหส้ามารถจดจาํส่ิง

นั้นไดเ้ป็นเวลานาน 
 3.  ระยะเวลา หากท้ิงระยะหลงัจากการเรียนรู้ไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะทาํใหจ้าํใน

ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปไดน้อ้ยหรือบางคร้ังอาจลืมไปเลยกไ็ด ้
2.5.4  สภาพท่ีช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อสภาพท่ีช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ คือ  
กมลรัตน์   หลา้สุวงษ ์(2541 , น.260) 
1.  การจดับทเรียนใหมี้ความหมาย (Meaningful) เช่น 

1.1  การส่ือสมัพนัธ์ (Mediation) 
1.2  การจดัเป็นระบบล่วงหนา้ (Advance Organization) 
1.3  การจดัเป็นลาํดบัขั้น (Hierarchical Structure) 
1.4  การจดัเขา้เป็นหมวดหมู่ (Organization) 

2.  การจดัการสถานการณ์ช่วยการเรียน (Mathcmagcnic) 
2.1  การนึกถึงส่ิงท่ีเรียนขณะท่ีฝึกฝนอยู ่(Recall During Practice) 
2.2  การเรียนรู้ 
2.3  การทบทวนบทเรียน (Periodic Reviews) 
2.4  การจาํอยา่งมีกฎเกณฑ ์(Logical Memory) 

3.  ในการทบทวนไม่สามารถทบทวนส่ิงท่ีเขา้มาอยูใ่นความจาํระยะยาว ดงันั้นจาํนวน
ส่ิงของท่ีจะจาํไดใ้นความจาํระยะสั้นจึงมีจาํกดั 

4.  ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่ในความจาํระยะสั้นยิ่งนาน ส่ิงนั้นก็มีโอกาสฝังตวัอยู่ในความจาํ
ระยะยาวมากข้ึน 

5.  การฝังตวัในความจาํระยะยาว เป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีอยู่
ในความจาํระยะยาวกบัส่ิงท่ีตอ้งจดจาํ 
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2.5.5  การวดัความคงทนในการเรียนรู้ 
หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไปแลว้นั้น ผูเ้รียนจะยงัสามารถคงไวซ่ึ้งผลการ

เรียนรู้หรือไม่นั้น ไดมี้นกัการศึกษากล่าวถึงวิธีวดัความคงทนในการเรียนรู้ ดงัน้ี 
ไพจิตร สะดวกการ(2539 , น.14) กล่าวว่า การวดัความคงทนในการเรียนเป็นการวดั

ความรู้ความเขา้ใจมโนทศัน์ ความสามารถในการคาํนวณ และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาวิชา
ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ โดยการสอบหลงัการเรียนการสอน 2 คร้ัง ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษฉบบัเดียวกนั โดยสอบคร้ังแรกในทนัทีหลงัการเรียนการสอนแต่ละเร่ือง และ
สอบคร้ังท่ี 2 หลงัการเรียนการสอนแต่ละเร่ือง 3 สปัดาห์ 

ประวีนา นิลนวล(2540 , น.47) กล่าวว่า การวดัความคงทนในการเรียนเป็นการสอบซํ้ า
โดยการใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัหลงัการ
ทดลองโดยทดสอบหลงัเสร็จส้ินการทดลองแลว้ 2 สปัดาห์ 

ชีราพร ภู่ตระกูล(2547 , น.29) กล่าวว่า การวดัความคงทนในการเรียนเป็นการวดั
ความรู้ความเขา้ใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยวดัจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เม่ือส้ินสุดการเรียนและเม่ือเวลาผา่นไป 3 สปัดาห์ 
2.5.6  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวดัความคงทนในการเรียนรู้ 

 ชวาล แพรัตกุล (2524 , น.48 ) กล่าวว่า ในการสอบซํ้ า โดยใชแ้บบทดสอบฉบบั
เดียวกนัไปทดลองสอบกบับุคคลกลุ่มเดียวกนัเวลาในการทดสอบคร้ังแรกและคร้ังท่ีสอง ควรเวน้
ใหห่้างกนัประมาณ 2–4 สปัดาห์ 

 นันนัลลี (Nunnally (1959 , p.185 ) กล่าวว่าเพ่ือก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ 
นอ้ยลง ควรเวน้ช่วงเวลาในการสอบซํ้ าใหห่้างกนัอยา่งนอ้ย2 สัปดาห์ เพราะความเคยชินในการทาํ
แบบทดสอบจะทาํใหค้่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนทั้งสองคร้ังสูง 

 กล่าวโดยสรุปคือ  ระยะเวลาในวดัความคงทนในการเรียนรู้คือ  ความคงทนในการ
เรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างเขา้ใจแลว้ต่อให้ระยะเวลาผ่านไปนานเท่าใดผูเ้รียนก็สามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บนั้นกลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ังระยะเวลาในการทดสอบ ใชร้ะยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อวดั
ความคง เพราะความคงทนในการเรียนรู้เป็นปัจจยัสําคญัท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนระดบัสูงของ
ลาํดบัเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองต่อไป 
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2.6  เจตคติต่อการเรียน 
2.6.1  ความหมายของเจตคติ 

 เจตคติ เป็นนามธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในสังคมหรือการเรียนรู้บุคคลตลอดจน
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีจะแสดงในโอกาสต่อไป เจต
คติ (attitude) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า “aptus” แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม และตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542 ) อ่านว่า “เจ-ตะ-คะ-ติ” 
หมายถึง ท่าที ความรู้สึก  แนวความคิดเห็นของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ได้มีการศึกษาและ
นกัจิตวิทยาใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

 ร็อบบ้ิน (Robbin, 1993) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง การประเมินส่ิงท่ีชอบหรือไม่ชอบ 
เก่ียวกบัวตัถุ บุคคลหรือเหตุการณ์ซ่ึงสะทอ้นถึงความรู้สึกเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่ง 

 เฮอร์เจนฮาร์น (Hergenhahn, 1994) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ของบุคคลในการตอบสนองต่อวตัถุ หรือสถานการณ์ต่างๆ ในทางใดทางหน่ึงเจตคติเป็น
ส่ิงท่ีเป็นผลมาจากความรู้ 

 เลฟตนั (Lefton , 1997) กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง รูปแบบของความรู้สึก ความเช่ือความ
โนม้เอียง ของพฤติกรรมต่อบุคคลอ่ืน ความคิดหรือวตัถุ 

สุกญัญา เหลืองไชยะ (2538) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดความเช่ือ 
หรือท่าทีของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกาํหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบติัพร้อมท่ีจะกระทาํหรือตอบสนอง
ต่อบุคคล วตัถุ สถานการณ์ หรือความคิดเห็นต่างๆ โดยแสดงออกมาในทางสนบัสนุนหรือในทาง
ต่อตา้น หรือแสดงออกในทางเป็นกลาง 

องัคณา สายยศ (2540) กล่าวว่า เจตคติ มาจากภาษาองักฤษว่า แอททิจูด (Attitude)  
ซ่ึงแต่เดิมใชค้าํว่าทศันคติ แต่ปัจจุบนันิยมใชค้าํว่า เจตคติ ซ่ึงหมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกอนั
บงัเกิดจากการรับรู้ต่อส่ิงนั้นๆ โดยแสดงพฤติกรรมโนม้เอียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงในรูป การประเมิน
เช่น ชอบ – ไม่ชอบ เป็นตน้ 

สุรางค ์โคว้ตระกลู (2541) กล่าวว่า เจตคติ เป็นอชัฌาสัย หรือแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตอบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งคน วตัถุส่ิงของหรือความคิด อาจจะเป็น
ทางบวกหรือทางลบกไ็ด ้ถา้บุคคลมีเจตคติทางบวกต่อส่ิงใด กจ็ะมีพฤติกรรมท่ีจะเผชิญกบัส่ิงนั้นถา้
มีเจตคติทางลบต่อส่ิงใดกจ็ะหลีกเล่ียง 

จิตฐิพร ศิริตานนท ์ (2542) กล่าวว่า เจตคติ เป็นการแสดงความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีต่อส่ิง
นั้น ซ่ึงอาจสังเกตได้โดยตรงหรือวดัไดห้รือสังเกตจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นของบุคคลก็
สามารถจะทราบได ้
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นิพนธ์ แจง้เอ่ียม (2547) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ
ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง เราสามารถรู้ไดโ้ดยดูจากพฤติกรรมของ
บุคคลวา่จะตอบสนองต่อส่ิงเร้าอยา่งไร 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของเจตคติไดว้่า เจตคติ หมายถึง
ความรู้สึก ความเช่ือ ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงจะแสดงออกมาในลกัษณะชอบหรือไม่ชอบพอใจ
หรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย หรืออาจจะแสดงออกในลกัษณะเป็นกลาง เช่น  รู้สึกเฉยๆ 
เป็นตน้ เจตคติเป็นนามธรรม ท่ีมีพฤติกรรมทางจิตใจท่ีไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง แต่สามารถ
สรุปอา้งอิงจากพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกได ้
2.6.2  ลกัษณะของเจตคติ 

 เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือการไดรั้บประสบการณ์มิใช่ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่
กาํเนิด ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

 ไทรแอนดีส (Triandis, 1971) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเจตคติไวด้งัน้ี 
 1.  เจตคติเป็นผลจากท่ีบุคคลประเมินผลจากส่ิงเร้า แลว้แปรเปล่ียนมาเป็นความรู้สึก

ภายในท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ ในการท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
 2.  เจตคติของบุคคลจะแปรค่าไดท้ั้งในดา้นคุณภาพ และความเขม้ ซ่ึงจะมีทั้งทางบวก

และทางลบ 
 3.  เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าท่ีจะมีมาตั้งแต่เกิด หรือเป็นผลมาจาก

โครงสร้างภายในตวับุคคลหรือวฒิุภาวะ 
 4.  เจตคติข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้าเฉพาะอยา่งทางสงัคม 
 5.  เจตคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นกลุ่มเดียวกนัจะมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
 6.  เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้จะเปล่ียนแปลงไดย้าก 
 จะเห็นไดว้่าเจตคติของบุคคลสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดภ้ายใตส้ถานการณ์หลาย ๆ 

อยา่งดงักล่าวมาแลว้ ทาํนองเดียวกบัเจตคติของนกัเรียนต่อวิชาภาษาองักฤษก็สามารถเปล่ียนแปลง
ไดเ้ช่นกนั 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2539) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของเจตคติท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 1.  เจตคติเกิดจากประสบการณ์ ส่ิงเร้าต่างๆ รอบตวับุคคล การอบรมเล้ียงดู การเรียนรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดเจตคติแมว้่าประสบการณ์ท่ีเหมือนกนัก็
มีเจตคติท่ีแตกต่างกนัได ้ดว้ยเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อาย ุเป็นตน้ 

 2.  เจตคติเป็นการตระเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เป็นการเตรียม
ความพร้อมภายในจิตใจมากกว่าภายนอกท่ีจะสังเกตได้ สภาวะความพร้อมท่ีจะตอบสนองมี
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ลกัษณะท่ีซับซ้อนของบุคคลท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ และจะเก่ียวเน่ืองกบั
อารมณ์ดว้ย เป็นส่ิงท่ีอธิบายไม่คอยจะไดแ้ละบางคร้ังไม่ค่อยมีเหตุผล 

 3.  เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือ ลกัษณะความรู้สึกหรือ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ถา้เป็นความรู้สึกหรือการประเมินวา่ ชอบ พอใจ เห็นดว้ย กคื็อเป็นทิศทางในทางท่ี
ดี เรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวก และถา้การประเมินออกมาในทางไม่ดี เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ ก็มี
ทิศทางในทางลบ เจตคติในทางลบไม่ไดห้มายความวา่ไม่ควรมีเจตคตินั้น แต่เป็นเพียงความรู้สึกไม่
ดีในทางลบ เจตคติในทางลบต่อการคดโกง ต่อการเล่นการพนนั การมีเจตคติในทางบวก ก็ไม่ได้
หมายถึงเจตคติท่ีดีและพึงปรารถนา เช่น เจตคติทางบวกต่อการโกหก การสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

 4.  เจตคติมีความเขม้ คือ มีปริมาณมากนอ้ยของความรู้สึก ถา้ชอบมากก็เห็นดว้ยอย่าง
มากก็แสดงว่ามีความเขม้ขน้สูง ถา้ไม่ชอบเลยหรือเกลียดท่ีสุดก็แสดงว่ามีความเขม้สูงไปอีกทาง
หน่ึง 

 5.  เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดมัน่ถือมัน่และมีส่วนในการกาํหนด
พฤติกรรมของคนนั้น การยดึมัน่ในเจตคติต่อส่ิงใด ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดข้ึนไดย้าก 

 6.  เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป็นสภาวะ
ทางจิตใจ ซ่ึงหากไม่ไดแ้สดงออกกไ็ม่สามารถจะรู้ไดว้า่บุคคลนั้นมีเจตคติอยา่งไรในเร่ืองนั้นเจตคติ
ท่ีเป็นพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออก เน่ืองจากถูกกระตุน้และการกระตุน้น้ียงัมีสาเหตุอ่ืนๆ 
รวมอยู่ดว้ย เช่น บุคคลแสดงความไม่ชอบดว้ยการดุด่าคนอ่ืน นอกจากไม่ชอบคนนั้นแลว้อาจจะ
เป็นเพราะถูกทา้ทายก่อน เป็นตน้ 

 7.  เจตคติจะตอ้งมีส่ิงเร้าจึงมีการตอบสนองข้ึน แต่ก็ไม่จาํเป็นว่าเจตคติท่ีแสดงออกจาก
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตรงกนั เพราะก่อนแสดงออกบุคคลนั้นปรับปรุงให้
เหมาะสมกบับรรทดัฐานของสงัคมแลว้จึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกจากลกัษณะของเจตคติ
ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า เจตคตินั้นเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงมี
อิทธิพลต่อความคิดและการกระทาํของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งเป็นตวักระตุน้ท่ีทาํให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาในลกัษณะของความชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงเจตคติท่ีเกิดข้ึนกบัแต่ละบุคคลนั้น
สามารถเปล่ียนแปลงได ้
2.6.3  องคป์ระกอบของเจตคติ 

 สุชา จนัทน์เอม (2539) กล่าววา่ เจตคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ คือ 
 1.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ (cognitive component) เป็นเร่ืองของการรู้บุคคลใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจเป็นการรู้เก่ียวกบัวตัถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ วา่รู้ส่ิงต่างๆ นั้นไดอ้ยา่งไร
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รู้ในทางดีหรือไม่ ทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงก่อให้เกิดเจตคติข้ึนถา้รู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางดี เราก็จะมี 
เจตคติต่อส่ิงนั้นในทางดี และถา้รู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางไม่ดี เรากจ็ะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้นดว้ย 

 2.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (affective component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้น
อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงถูกเร้าจากการรู้นั้น เม่ือเราเกิดรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้จะทาํใหเ้ราเกิดความรู้สึกท่ีดี
หรือไม่ดี ถา้เรารู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ดีเรากจ็ะไม่ชอบหรือไม่พอใจในส่ิงนั้น ซ่ึงในความรู้สึกน้ีจะ
ทาํใหเ้กิดเจตคติในทางใดทางหน่ึง คือ ชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะเปล่ียนแปลง
ไดย้าก ไม่เหมือนกบัความจริง ต่างๆ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่ถา้มีเหตุผลพอเพียง 

 3.  องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม (behavior component) เป็นความพร้อมท่ีจะ
ตอบสนองต่อส่ิงนั้นในทางใดทางหน่ึง คือพร้อมท่ีจะสนบัสนุน ส่งเสริมหรือช่วยเหลือ หรือทาํลาย
ขดัขวาง ต่อสู ้เป็นตน้ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นเกิดจากความรู้และความรู้สึกท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัวตัถุ
เหตุการณ์หรือบุคคลนั้นๆ 

 สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2542) กล่าวว่าเจตคติหรือทศันคติมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
โดยทัว่ไป คือ  

 1.  องคป์ระกอบดา้นความคิดความเขา้ใจ (Cognitive Component) ความคิด ความเขา้ใจ
น้ีจะเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้หรือความเช่ือซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ 
จากสภาพแวดลอ้มอนัเป็นเร่ืองของปัญญาในระดบัท่ีสูงข้ึน อาทิ นักบริหารหรือผูบ้งัคบับญัชามี
ความคิดหรือความเช่ือว่าผูใ้ต้บังคบับัญชาของเขานั้ นมีลักษณะของความเป็นผูใ้หญ่สามารถ
ปกครองตนเองได้ ดังนั้น เขาจึงได้ความเป็นอิสระในการทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือเปิด
โอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการทาํการวินิจฉยัสัง่การ 

 2.  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกน้ี
จะเป็นสภาพทางอารมณ์ (Emotion) ประกอบกบัการประเมิน (Evaluation) ในส่ิงนั้น ๆ อนัเป็นผล
จากการเรียนรู้ในอดีต ดงันั้น จึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกอนัเป็นการยอมรับ อาทิ ชอบ ถูกใจ 
สนุก หรือปฏิเสธต่อส่ิงนั้น อาทิ เกลียด โกรธ ก็ได ้ความรู้สึกน้ีอาจทาํใหบุ้คคลเกิดความยดึมัน่และ
อาจแสดงปฏิกิริยาตอบโตห้ากมีส่ิงท่ีขดักบัความรู้สึกดงักล่าว 

 3.  องคป์ระกอบดา้นแนวโนม้ของพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง 
แนวโน้มของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อส่ิงท่ีตนชอบหรือเกลียดอันเป็นการ
ตอบสนองหรือการกระทาํในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ อาทิ บุคคลนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อระบอบประชาธิปไตย หรือมีความคิด ความ
เช่ือ ความรู้สึกท่ีดีต่อระบอบประชาธิปไตย บุคคลผูน้ั้นกมี็แนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมแบบเขา้หา
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หรือแสวงหา (Seek Contact) ตรงกนัขา้มหากมีทศันคติต่อส่ิงนั้นๆ ไม่ดี ก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ถอยหนีหรือหลีกเล่ียง (Avoiding Contact)  

 ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ (2543) กล่าวว่า ในปัจจุบนันกัจิตวิทยามีแนวความคิด
เห็นแตกต่างกนัอยู ่3 กลุ่ม คือ 

 1.  เจตคติมีองคป์ระกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเช่ือน้ี พิจารณาไดจ้ากนิยาม
เจตคตินัน่เอง โดยจะมองเจตคติเกิดจากการประเมินเป้าเจตคติว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบ กลุ่มน้ีไดแ้ก่
เทอร์สโตน (Thurstone) แอลพอร์ต (Allport) เป็นตน้ 

 2. เจตคติมีสององค์ประกอบ มีแนวความเช่ือว่าเจตคติมี 2 องค์ประกอบ คือ
องคป์ระกอบดา้นสติปัญญา (cognitive) และองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (affective) นกัจิตวิทยาท่ี
สนบัสนุนการแบ่งเจตคติเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ แคทซ์ (Katz) เป็นตน้ 

 3.  เจตคติมีสามองคป์ระกอบ แนวความคิดน้ีเช่ือว่าเจตคติมี 3 องคป์ระกอบนกัจิตวิทยา
กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ โรเซ็นเบิร์กและโฮพแลนด ์เป็นตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

3.1  ดา้นสติปัญญา (cognitive component) ประกอบไปดว้ย ความรู้ ความคิด และ
ความเช่ือท่ีผูน้ั้นมีเป้าเจตคติ 

3.2   ดา้นความรู้สึก (affective component) หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ของคน
ใดคนหน่ึงท่ีมีต่อเป้าเจตคติวา่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้นพอใจหรือประเมินส่ิงนั้นวา่ดีหรือไม่ดี 

3.3  ดา้นพฤติกรรม (behavior component) บางท่ีเรียกว่า action component เป็น
แนวโนม้ของการจะกระทาํหรือจะแสดงพฤติกรรม เจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นในชั้นน้ีเป็นการ
แสดงแนวโนม้ของการกระทาํต่อเป้าเจตคติเท่านั้น ยงัไม่แสดงออกจริง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเจตคติโดยใช ้3 องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ 2) องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก 3) องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม 
2.6.4  การวดัเจตคติ 

 เจตคติเป็นพฤติกรรมภายในท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงตวัเราเองเท่านั้นท่ีทราบ การ
วดัเจตคติโดยตรงจึงทาํไม่ได ้แต่การศึกษาเจตคตินั้นสามารถกระทาํได ้

สุวิทย ์ บุญช่วย และคณะ (2541) กล่าวว่าเจตคติสามารถวดัไดโ้ดยการสร้างแบบวดัเจต
คติเพื่อถามความรู้สึกต่อส่ิงเร้าในรูปของความชอบหรือไม่ชอบ แบบวดัเจตคติท่ีนิยมใช้มีอยู ่ 
3 - 4 วิธี คือ 

 1.  วิธีลิเคิรอท์สเกล (Likert Scale) เป็นวิธีการวดัเจตคติท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมากท่ีสุดวิธี
หน่ึง การวดัเจตคติของลิเคร์ท เร่ิมดว้ยการรวบรวมหรือเรียบเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติท่ี
ตอ้งการจะศึกษาใหค้วามหมายส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัใหแ้น่นอน ชดัเจน และครอบคลุมขอบเขตเน้ือหา
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ท่ีตอ้งการวดัทั้งหมด และขอ้ความท่ีสร้างข้ึนตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้ความท่ีสนบัสนุนและต่อตา้น
ในเร่ืองท่ีตอ้งการจะวดั กล่าวคือ มีขอ้ความท่ีเป็นบวกและเป็นลบคละกนัไป  และนาํขอ้ความท่ี
รวบรวมได้ไปลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการจะทาํการศึกษา โดยกาํหนดคาํตอบของแต่ละ
ขอ้ความให้เลือกตอบคือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
การให้คะแนนนั้น จะข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้ความว่าเป็นขอ้ความท่ีสนบัสนุนหรือเป็นบวก ถา้ตอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 5 คะแนน และลดลงไปจนถึงตอบไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งให้คะแนน 1 
คะแนน ส่วนขอ้ความท่ีต่อตา้นหรือเป็นลบ ถา้ตอบไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งให้คะแนน 5 คะแนน และ
ลดลงเร่ือยๆ ไปจนถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน 1 คะแนน คะแนนของผูต้อบแต่ละคนในแบบวดั
เจตคติ คือผลรวมของคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัเจตคติ ซ่ึงลิเคร์ทถือว่าผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงใดยอ่มมี
โอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ย กบัขอ้ความท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นมาก และในทาํนองเดียวกนัผูท่ี้มีเจตคติไม่ดี
ต่อส่ิงใดนั้นโอกาสท่ีจะเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นกมี็นอ้ยและโอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ย
กบัขอ้ความท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นจะมีมาก คะแนนรวมของทุกขอ้จะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงเจตคติของ
ผูต้อบในแบบวดัเจตคติของแต่ละคน 

 2.  วิธีเทอร์สโตน สเกล (Thurstone Scale) วิธีการวดัแบบเทอร์สโตนน้ีเนน้ปัญหาดา้น
การมีช่วงเท่ากนั มากกว่าการวดัแบบอ่ืน ซ่ึงในทางปฏิบติั หมายถึง วิธีการให้นํ้ าหนกัหรือคะแนน
แต่ละขอ้ความท่ีประกอบข้ึนมาเป็นสากล ขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีนํ้ าหนกัในแต่ละช่วงเท่ากนั
โดยเทอร์สโตนยึดหลกัท่ีว่า “คุณลกัษณะใด ๆ ในความรู้สึกของคนเรานั้นจะมีตั้งแต่เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด ไปจนถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด” โดยจะแบ่งช่วงความรู้สึกออกเป็น 11 ช่วงเท่า ๆ กนั ความคิดเห็น
แต่ละขอ้ความจะมีนํ้าหนกัค่าเจตคติต่างกนัไปจะอยูใ่นช่วงไหนนั้นกแ็ลว้แต่ขอ้ความคิดเห็นนั้น 

 3.  วิธีกทัแมน สเกล (Guttman Scale) จากขอ้บกพร่องเทอร์สโตนสเกลและลิเคร์ทส
เกล ในเร่ืองเก่ียวกบัความหมายของคะแนนและความเป็นมิติเดียวกนัตลอดจนความสามารถในการ
นาํคะแนนมาสร้างเป็นสเกลใชแ้กข้อ้บกพร่องท่ีกทัแมนไดใ้หค้วามสนใจและคิดหาวิธีสร้างสเกลท่ี
มีคุณสมบติัเด่น 

 4.  วิธีการหาความแตกต่างของความหมาย (Semantic Deferential) เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัความคิดรวบยอด (Concepts) ของบุคคลแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ผูท่ี้คิด
วิธีน้ี คือ ชาร์ล ออสกูด (Charles E. Osgood) และผูร่้วมงาน เป็นการศึกษาถึงความหมายของส่ิง
ต่างๆ ตามความคิดเห็นของกลุ่มท่ีจะศึกษาโดยการใหป้ระเมินค่าเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งการวดั
อาจจะเป็นสถานท่ี บุคคล เหตุการณ์ ฯลฯ การประมาณค่านั้นใชค้าํคุณศพัท ์ซ่ึงตรงกนัขา้ม และมี
ลาํดบัของความมากนอ้ยจากดา้นหน่ึงไปสู่อีกดา้นหน่ึงรวมทั้งหมด 7 อนัดบั (บางคร้ังใช ้5 หรือ 3 
อนัดบั) ในการท่ีจะให้ผูต้อบประเมินค่ามาก หรือนอ้ยน้ีทาํให้เช่ือไดว้่าแบบวดัน้ีสามารถใชว้ดัเจต
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คติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อส่ิงต่างๆ ได ้และสามารถเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ของกลุ่มต่างๆ ได ้ จะเห็นไดว้่า การวดัเจตคติมีหลายวิธี และวิธีของลิเคอร์ทสเกล เป็นวิธีท่ีนิยมใช้
กนัแพร่หลาย สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํวิธีของลิเคอร์ทสเกลมาประยกุตเ์ป็น 5 ระดบั เพื่อวดัระดบั
เจตคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ร่วมกนัโดยเฟซบุก๊ 
 
2.7   งานวจัิยในประเทศ   

 กนกวรรณ ทบัสีรัก( 2559:บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีน
โดยใชเ้กมประกอบแบบฝึกทกัษะสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาจีน โดยใชเ้กม   ภาษา 
ประกอบแบบฝึก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้70/70   2)
เพื่อศึกษาค่าดชันีประสิทธิผลเรียนรู้เรียนรู้พฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีน โดยใชเ้กมภาษา
ประกอบแบบฝึก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านออกเสียง
ภาษาจีน โดยใชเ้กมประกอบแบบฝึก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนกบัหลงั
เรียน 4)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การพฒันาการอ่านออกเสียง
ภาษาจีน โดยใชเ้กม ประกอบแบบฝึก กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1/2 โรงเรียนสตรีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
ออกเสียงโดยใชเ้กม (2) แบบฝึกทกัษะดา้นการอ่านออกเสียงโดยใชเ้กมจาํนวน 5 ชุด (3) แบบวดั
ความสามารถดา้นการอ่านออกเสียง จานวน 30 ขอ้ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐานใช ้ t-test (Dependent samples)  ผลการวิจยัพบว่า มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการ
เขียนสะกดคามีประสิทธิภาพ 87.78/87.59 สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว7้0/70 มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 
0.7970 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 79.70 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนพบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียง 
โดยใชเ้กมประกอบแบบฝึก ส่งผลให้มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนดา้นการเขียนสะกดคาอยูใ่นระดบัมาก ( 
= 4.25, S.D.= 0.54) 

 โสภิตา โตไร่(2557:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ
โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยใชส่ื้อ แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมบณัฑิตพิชชาลยั โดยมีกลุ่ม ตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมบณัฑิตพิชชาลยั ท่ีเรียนวิชา ภาษาองักฤษพื้นฐาน อ 21101 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษตํ่าากว่า เกณฑ ์
(ร้อยละ 60) จาํนวน 19คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้การวิเคราะห์คะแนน 
ความสามารถ ทางดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เปรียบเทียบคะแนน ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการฝึก โดยใชส้ถิติค่า t-test ในการ
คาํนวน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ
มี ประสิทธิภาพอย่างดีข้ึน ส่งผลการอ่านออกเสียงเสียงมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

 ปัญจลกัษณ์ ถวาย  (2557:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจาํ
คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
บา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพิ่มพนูคาํศพัทร่์วมกบัการอ่านการวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์1)เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพนูคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน 
2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้คาํศพัทก่์นและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูน
คาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน 3)เพื่อศึกษาความคงทนในการจาํคาํศพัท์ภาษาองักฤษหลงัจากเรียนดว้ย
แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน 4)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบ
ฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน โดยกลุ่มตวัอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  จาํนวน 37  ·คน ทาํการทดลองโดย
ให้นกัเรียนเรียนแบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนคาํศพัทร่์วมกบัการอ่านจาํนวน 10  บทเรียน  ใชเ้วลา
ทดลอง  24  ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่ แบบสาํรวจความรู้ความหมายคาํศพัท ์ 
แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคาํศพัท์ร่วมกบัการอ่าน  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัระดับ
ความรู้คาํศพัทก่์อนและหลงัการทดลอง  และวดัความคงทนในการจาํคาํศพัท ์ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคาํศัพท์ร่วมกับการอ่าน  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและtest ผลการวิจยัพบว่า 1)
ประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน มีค่าเท่ากบั 75.86/75.13 ซ่ึง
เท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้2)ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้คาํศพัทข์องนักเรียน หลงัการใชแ้บบฝึกกิจกรรม
เพ่ิมพูนคาํศพัทร่์วมกบัการอ่านสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3)ความคงทนในการการจาํความหมายคาํศพัท ์ หลงัการ
เรียนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพิ่มพนูคาํศพัท ์ ร่วมกบัการอ่านทนัที  และหลงัการเรียนผา่นไปแลว้14 
วนั ไม่แตกต่างกนั  4.)นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพนูคาํศพัทร่์วมกบัการอ่านอยู่
ในระดบัดีมาก 
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 คาไรสโค(Caraisco ,2007)ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้และเจตคติ
ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม มีการเรียนรู้และเจต
คติสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนรู้ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้ เม่ือมีสถานการณ์
หรือโอกาสท่ีทา้ทาย และกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงชุดกิจกรรมจะทาให้นกัเรียนมีความคิดท่ี
หลากหลายความคิดยืดหยุ่นและทา้ทายความสามารถของนักเรียนมากกว่าการเรียนการสอน
ตามปกติ 

 ดิกเกอร์สัน (Dickerson. 1997 , 6456 –A) ทดลองเปรียบเทียบการจาํคาํศพัทข์อง
นกัเรียนระดบั  1โดยใชเ้กมเคล่ือนไหว(Active Games) เกมเงียบ (Passive Games) และกิจกรรม
ปกติ(Traditional Activity)  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบั  1 จาํนวน 274 คน เป็นนกเรียนหญิง 
128 คน นกัเรียนชาย 146 คน แต่ละกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัดงัน้ีกลุ่มท่ีใช ้เกมเคล่ือนไหวจะเล่นโดยมี
การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย กลุ่มท่ีใช ้เกมเงียบจะเล่นโดยใชบ้ตัรคาํและกระดานดาํกลุ่มท่ี 
ใช้ กิจกรรมปกติใช้ สมุดแบบฝึกหัดผลการทดลองปรากฎว่า1. กลุ่มท่ีใช้ เกมการเคล่ือนไหวมี
ผลสัมฤทธ์ิ ในการจาํคาํศพัท ์สูงกว่ากลุ่มท่ีใช ้เกมเงียบ และกลุ่มท่ีใช ้กิจกรรม ปกติ2. กลุ่มท่ี ใช ้
เกมเงียบมีผลสัมฤทธ์ิ ในการจาํคาํศพัท ์สูงกว่ากลุ่มท่ี ใช ้กิจกรรมปกติ 3. นกัเรียนชายและนกัเรียน
หญิงในกลุ่มท่ีใช ้เกมเคล่ือนไหวมีผลสัมฤทธ์ิ ในการจาํสูงกว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงใน
กลุ่มท่ี ใช ้เกมเงียบ  4. นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงในกลุ่มท่ีใช ้เกมเงียบมีผลสัมฤทธ์ิ ในการจาํ
คาํศพัท ์สูงกวา่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงในกลุ่มท่ี ใช ้กิจกรรมปกติ5. ในกลุ่มทดลองทั้ง3 กลุ่ม
มีผลสมัฤทธ์ิในการจาํคาํศพัทร์ะหวา่งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงไม่แตกต่างกนั 

 ฮอลแลนด์ (Holland,2004 , 46)  ได้ศึกษาการใช้ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้
ซอฟตแ์วร์เกมฝึกการอ่านเพื่อพฒันาความเขา้ใจความรู้ความชาํนาญในการอ่านช่วยปรับปรุงความรู้
ความชาํนาญของนักเรียนให้ดียิ่งข้ึนจากการศึกษาการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สําหรับ
โครงการน้ีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพท่ีช่วยปรับปรุงความ
เขา้ใจในการอ่านและพฒันาความสามารถในการอ่าน 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าชุดกิจกรรม สามารถถ่ายทอดเน้ือหา เสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียน เป็นส่ือท่ีการสอน
ท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สามารถพฒันาการอ่านออกเสียงไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 

 ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียน ดวงมณี   ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1  ประชากรเป้าหมาย 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชากรในการวจัิย 

 ประชากรในการวิจยั 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีจาํนวน 1 หอ้ง  โรงเรียนนารานุบาล  จงัหวดัชลบุรี  

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
3.2.1  ชุดกิจกรรม  การอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน   สําหรับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5  

ประกอบด้วยชุดคาํศพัท์    ทั้งหมด 4 ชุด  ได้แก่เร่ือง  ร่างกายของฉัน   ครอบครัว   สวนสัตว ์  
เคร่ืองเขียน 

3.2.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาจีนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จาํนวน  4 ชุด  ชุดละ  10  ขอ้  
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3.3.3  แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้การพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาจีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

3.3.1  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และหนงัสือเรียนท่ีใชใ้นการสอนภาษาจีน  หนงัสือเรียนชุด “เรียนภาษาจีนให้
สนุก” ผูแ้ต่ง  กวั  เซ่าเหมย 

1)  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัชุดกิจกรรมเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมอ่านคาํศพัท์
ภาษาจีนในแต่ละชุด 

2)  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และเวลาเรียน  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 เร่ือง ดงัตาราง  
 
แผนท่ี   ช่ือเร่ือง ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ชัว่โมง) จาํนวน

คาํศพัท ์
1 ร่างกายของฉนั 1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียง

เก่ียวกบัร่างกายไดถู้กตอ้ง 
 

4 
 

15 
2 ครอบครัว 1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียง

คาํศพัทเ์ก่ียวกบัครอบครัวไดถู้กตอ้ง 
 

4 
 

10 
3 สวนสตัว ์ 1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียง

สวนสตัวไ์ดถู้กตอ้ง 
 

4 
 

10 
4 เคร่ืองเขียน 1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสีย

เก่ียวกบัเคร่ืองเขียนไดถู้กตอ้ง 
 

4 
 

10 
รวม 16 45 

 
3)  ผูว้ิจยันาํชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีน จาํนวน 4 ชุด  

ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน   3 ท่านตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ความ
ชดัเจนของภาษา และความสอดคลอ้ง  กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา เพ่ือนาํแผนการจดัการ
เรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมยิ่งข้ึน   และให้บรรลุตามเป้าหมาย ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน 
ดงัน้ี 
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ใหค้ะแนน +1      หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน 0   หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 
 ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & 

Hambleton , 1977, p49-60) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ ให้คะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.5   ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

 ชุดกิจกรรม  มีค่า  IOC  เท่ากบั  0.67-1.00 
4)  ผูว้ิจยันาํชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน4ชุด  

ท่ีไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนประชากรเป้าหมาย 
3.3.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนในชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ ไดท้าํการสร้างตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

1)  ศึกษาตาํรา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ 
  2)  วิเคราะห์จุดประสงค ์เน้ือหา แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อนาํมาสร้างแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนจาํนวน 4 ชุด โดยจดัทาํเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ชุดละ  10 ขอ้ 
  3)  ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 4 ชุด ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 
3 ท่านตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ความชดัเจนของภาษา และความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา เพื่อนาํชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความมาปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสมยิง่ข้ึนและใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1 หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน 0   หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & 

Hambleton , 1977, p.49-60) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ ให้คะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.5   ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
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แบบทดสอบวดัความสามารถ  มีค่า  IOC  เท่ากบั  0.67-1.00 

  4)  ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนก่อนเรียนและหลงัเรียน   นาํไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียน
ประชากรเป้าหมาย 

3.3.3  แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้ ในการพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออก
เสียงคาํศพัทภ์าษาจีน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดท้าํการสร้างตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี   

1)   ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2)  กาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน เน้ือหาท่ีจะวดั และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีจะวดั   
3)   สร้างแบบสอบถามเจตคติต่อการพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียง

คาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน 1 ชุด ลกัษณะของรูปแบบการวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert  Scale) โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105 – 
106) 

5 หมายถึง      มีความระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั มาก  
 3 หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั ปานกลาง  
 2 หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ย  
 1 หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105 – 106)  

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มาก  
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย  
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

4)   ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออก
เสียงคาํศพัทภ์าษาจีน   ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ความชัดเจนของภาษา และความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เน้ือหา เพื่อนาํชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนและใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
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ใหค้ะแนน +1 หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน 0   หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & 

Hambleton , 1977, p.49  60) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ ให้คะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.5   ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้แบบสอบถามเจตคติ  มีค่า  IOC  
เท่ากบั  0.67-1.00 

5)  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออก
เสียงคาํศพัทภ์าษาจีน  ท่ีไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนประชากร
เป้าหมาย 

 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนนารานุบาลโดยไดด้าํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.4.1  อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาจีน ให้
นกัเรียนเขา้ใจ 

3.4.2  ดาํเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ท่ีส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาจีน  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 4 ชุด     

3.4.3  ดาํเนินการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน 4ชุด  ก่อน
การเรียนชุดกิจกรรมแต่ละชุด ครูผูส้อนจะใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านออก
เสียงคาํศพัท์ภาษาจีน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก   ชุดละ 10 ขอ้ ก่อนเรียน(pretest)เร่ิม
สอน  และใหท้าํแบบฝึกหดั เพื่อเกบ็คะแนนความสามารถในแต่ละชุด  เม่ือทาํแบบฝึกเรียบร้อยแลว้ 
จึงให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถหลงัเรียน(posttest)ซ่ึงเป็นชุดเดียวกบัแบบทดสอบ
ก่อนเรียน โดยใชว้ิธีการสลบัขอ้   

3.4.4  ก่อนเร่ิมสอนชุดกิจกรรมชุดท่ี 2  ท่ี 3  และ ชุดท่ี4  ตามลาํดบั ครูไดมี้การใหน้กัเรียนทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถคร้ังท่ี 2 เพื่อวดัความคงทนในการจาํ ผูส้อนทาํลกัษณะน้ีทุกคร้ังก่อน
เร่ิมชุดกิจกรรม จนครบ4 ชุด 

3.4.5  เม่ือส้ินสุดการทาํชุดกิจกรรม ผูส้อนแจกแบบสอบถามเจตคติต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
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3.4.6   เกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 
3.4.7  สรุปผล อภิปรายผล โดยใชต้ารางการพรรณนา 

 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล   

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี   
3.5.1  วิเคราะห์ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน และความคงทนใน

การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน      โดยใช ้ ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

3.5.2  วิเคราะห์หาความแตกต่างของความสามารถในการเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย การทดสอบความแตกต่าง  (t-test  ) 

3.5.3   วิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้ ในการพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
3.6.1  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 

 1.  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการพฒันาชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เป็นการวิเคราะห์หา  
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชสู้ตร IOC ดงัน้ี (Rovinelli and Hambleton 
,1977 , 49 -60)  

N
RIOC   

  โดยท่ี IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั 
             ∑   แทน ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
              N   แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
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เกณฑพ์ิจารณาใหค้ะแนน ดงัน้ี 
                                      1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  0 เ ม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามน้ี มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

             -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 โดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามท่ีไดจ้าก           

การคาํนวณ จากสูตรท่ีจะมีค่าระหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
 มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ชไ้ด ้แต่ถา้ไดค้่า IOC ตํ่ากว่า 0.5      

ควรพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หรือตดัท้ิง 
3.6.2  สถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1.  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

P =  × 100 
เม่ือ  P  แทน ร้อยละ 

f  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 
N  แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 

2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตรดงัน้ี 

 = 
∑

 
เม่ือ    แทน ค่าเฉล่ีย 

   ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N  แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม 

3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชสู้ตรดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือ
คาํ,2546,123 

 

1
..

2







n

xx

DS  

เม่ือ S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
X   แทน คะแนนของแต่ละคน  
X  แทน คะแนนเฉล่ีย  
N  แทน จาํนวนคนทั้งหมด  
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3.6.3  ส
1

t-test  (ลว้น  

โดย  t 
D  
N 

นกัเรียนแต่ล

ทุกคนยกกาํลั
 

สถิติในการทด
1.  การวิเคราะ
 สายยศ  และ

แทน 
แทน 
แทน 

   แทน 

 แทน 
ะ  คนยกกาํลั

แทน 
ลงัสอง 

ดสอบสมมติฐ
ะห์เปรียบเทีย
องัคณา  สายย

t
ค่าสถิติท่ีใชใ้
ความแตกต่า
จาํนวนนกัเรี

ผลรวมของค

ผลรวมของค
งัสอง 

 ผลรวมของค

ฐาน 
บคะแนนควา
ยศ, 2540) 

t = 
ในการเปรียบ
งของคะแนน
ยน 

ความแตกต่าง

ความแตกต่าง

ความแตกต่าง

ามสามารถใน

เทียบกบัค่าวกิ
นก่อนเรียนแล

ของคะแนนก

ของคะแนนก

งของคะแนนก

นการอ่านออก

 

กฤติเพื่อทราบ
ละหลงัเรียนขอ

ก่อนและหลงัเ

ก่อนเรียนและ

ก่อนเรียนแลล

กเสียง ใชส้ถิติ

บความมีนยัสํ
อนกัเรียนแต่

เรียนของนกัเ ี

ะหลงัเรียนขอ

ลงัเรียนของนั

45 

ติ Paired 

สาํคญั 

ละคน 

เรียนทุกคน 

ง

นกัเรียน
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บทที4่ 
ผลการศึกษา 

 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียง

คาํศพัทภ์าษาจีน  สาํหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 โรงเรียนนารานุบาล มีวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัคร้ังน้ี1.)  พฒันาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี5  2.)ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของ
นกัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 3.)ศึกษาความคงทนในการอ่านออก
เสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 4.)ศึกษาเจต
คติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน  เพื่อ
นาํมาวิเคราะห์ผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ โดยแบ่งเป็น 
4  ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตอนท่ี1.พฒันาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 มีคะแนนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  80 

 ตอนท่ี2.ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
 ตอนท่ี3.นกัเรียนมีความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม

ในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
 ตอนท่ี4. ศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่าน

ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
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4.1  ตอนที่4.1. พัฒนาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  
 
ตารางท่ี4.1  แสดงคะแนนจากชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 4  ชุด 

                                                                                   N=16 

 
 

 
 

เลขที ่

ชุดกจิกรรมจํานวน 4 ชุด  
รวม 

45 คะแนน 

 
 

ร้อยละ 
ชุดที ่1 
15 

 คะแนน 

ชุดที2่ 
10 

คะแนน 

ชุดที3่ 
10 

คะแนน 

ชุดที4่ 
10 

คะแนน 
1 14 10 10 10 44 97.78 
2 12 9 8 8 37 82.22 
3 9 10 9 8 37 82.22 
4 12 8 10 9 39 86.67 
5 14 10 9 10 43 95.56 
6 11 9 8 8 36 80.00 
7 11 9 9 8 38 84.44 
8 10 8 8 8 34 75.56 
9 10 9 9 10 38 84.44 
10 11 8 8 8 35 77.78 
11 12 10 8 8 38 84.44 
12 13 10 8 8 39 86.67 
13 12 7 7 8 34 75.56 
14 11 8 9 8 36 80.00 
15 10 8 9 9 36 80.00 
16 12 9 9 9 39 86.67 

ค่าเฉลีย่คะแนน 37.69 83.75 
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 จากตารางท่ี4.1 นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน
โดยใชชุ้ดกิจกรรม  มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80  จาํนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ  81.25 

 
4.2  ตอนที4่.2.ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกจิกรรม 
 
ตารางที ่4.2  แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
จาํนวน 4  ชุด  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t sig 

ชุดท่ี 1  ร่างกายของฉนั      
ก่อนเรียน 16 3.25 1.48 11.80 .00 
หลงัเรียน 16 8.63 0.96   
ชุดท่ี2 ครอบครัว      
ก่อนเรียน 16 2.69 1.25 12.05 .00 
หลงัเรียน 16 8.06 1.65   

ชุดท่ี3 สัตว ์      
ก่อนเรียน 16 3.06 1.98 9.63 .00 
หลงัเรียน 16 8.63 1.02   
ชุดท่ี4  เคร่ืองเขียน      
ก่อนเรียน 16 4.00 1.32 8.81 .00 
หลงัเรียน 16 8.31 1.78   
รวม      
ก่อนเรียน 16 3.25 1.51 10.57 .00 
หลงัเรียน 16 8.41 1.35   

 
 จากตารางท่ี 4.2 คะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนหลงัการ

เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 โดยมีคะแนน
ก่อนเรียนเฉล่ีย เท่ากบั 3.25  คะแนนหลงัการเรียนเฉล่ียเท่ากบั 8.41   
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4.3  ตอนที4่.3.ความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกจิกรรมในการอ่านออก
เสียงคาํศัพท์ภาษาจีน 
 
ตารางที ่4.3.แสดงคะแนนความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมใน
การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 

 

เลข
ที ่

แบบทดสอบหลงัเรียน 
คร้ังที่  1 

รวม 
40

คะแนน 

คะแนน
ไม่ตํา่
กว่าร้อย
ละ 80 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
คร้ังที่  2 

วดัความคงทนในการอ่านออกเสียง 
รวม 
40

คะแนน 

คะแนน
ไม่ตํา่
กว่าร้อย
ละ 80 

ชุดที ่
1 

ชุดที ่
2 

ชุดที ่
3 

ชุดที ่
4 

ชุดที ่
1 

ชุดที ่
2 

ชุดที ่
3 

ชุดที ่
4 

1 10 10 10 10 40 100 10 10 10 10 40 100 
2 10 10 8 10 38 95.00 10 10 9 9 38 95.00 
3 9 8 8 4 29 72.50 10 8 8 10 36 90.00 
4 9 9 10 10 38 95.00 10 8 9 10 37 92.50 
5 8 7 10 10 35 87.50 10 8 9 9 36 90.00 
6 8 7 9 10 34 85.00 10 8 8 9 35 87.50 
7 9 6 9 10 34 85.00 9 8 8 9 34 85.00 
8 7 6 7 7 27 67.50 8 9 9 9 35 87.50 
9 8 9 7 8 32 80.00 9 9 9 10 37 92.50 

10 7 7 8 8 30 75.00 8 8 9 8 33 82.50 
11 9 9 10 9 37 92.50 10 8 9 10 37 92.50 
12 9 9 8 6 32 80.00 10 7 8 9 34 85.00 
13 8 5 8 8 29 72.50 10 9 8 10 37 92.50 
14 8 7 9 9 33 82.50 10 9 9 9 37 92.50 
15 9 10 9 8 36 90.00 10 7 9 8 34 85.00 
16 10 10 7 7 34 85.00 10 7 7 10 34 85.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงคะแนนความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใช้

ชุดกิจกรรมในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  
พบว่า   ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 
พบวา่ นกัเรียนมีความคงทนในการอ่านออกคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.50   
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4.4  ตอนที4่.4 ศึกษาเจตคตขิองนักเรียนทีมี่ต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกจิกรรมการอ่านออก
เสียงคาํศัพท์ภาษาจีน 
 
ตารางที4่.4   ศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออก
เสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ความ

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านเนือ้หาวชิา    
1.นกัเรียนมีความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาวิชา 4.81 0.40 มากท่ีสุด 
2.เน้ือหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเขา้ใจง่าย 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
3.เน้ือหาใชใ้นการสอนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์  4.75 0.58 มากท่ีสุด 

รวมด้านเนือ้หาวชิา 4.83 0.41 มากท่ีสุด 
ด้านผู้สอน    
4.ผูส้อนมีเทคนิคในการจดัการเรียนการสอน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
5.ผูส้อนมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีใชใ้นการสอน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
6.ผูส้อนมีการเตรียมตวัในการจดัการเรียนการสอน 4.88 0.34 มากท่ีสุด 

รวมด้านผู้สอน 4.92 0.28 มากท่ีสุด 
ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน    
7.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกนาน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
8.กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
คิดวิเคราะห์ 

4.94 0.25 มากท่ีสุด 

9.กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยใหน้กัเรียนได้
ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวมด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 4.96 0.17 มากท่ีสุด 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 
10.ส่ือท่ีนาํมาใชส้อนมีความเขา้ใจง่าย 

 
4.94 

 
0.25 

 
มากท่ีสุด 

11.แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
12.ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
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ตารางที4่.4   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ความ

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านเนือ้หาวชิา    
1.นกัเรียนมีความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาวิชา 4.81 0.40 มากท่ีสุด 
2.เน้ือหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเขา้ใจง่าย 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
3.เน้ือหาใชใ้นการสอนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์  4.75 0.58 มากท่ีสุด 

รวมด้านเนือ้หาวชิา 4.83 0.41 มากท่ีสุด 
ด้านผู้สอน    
4.ผูส้อนมีเทคนิคในการจดัการเรียนการสอน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
5.ผูส้อนมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีใชใ้นการสอน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
6.ผูส้อนมีการเตรียมตวัในการจดัการเรียนการสอน 4.88 0.34 มากท่ีสุด 

รวมด้านผู้สอน 4.92 0.28 มากท่ีสุด 
ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน    
7.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกนาน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
8.กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ด
วิเคราะห์ 

4.94 0.25 มากท่ีสุด 

9.กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยใหน้กัเรียนไดท้าํงาน
ร่วมกนัเป็นทีม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวมด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 4.96 0.17 มากท่ีสุด 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 
10.ส่ือท่ีนาํมาใชส้อนมีความเขา้ใจง่าย 

 
4.94 

 
0.25 

 
มากท่ีสุด 

11.แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
12.ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 4.94 0.25 มากท่ีสุด 

รวมด้านส่ือการเรียนการสอน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
ด้านประเมินผลการเรียนการสอน    
13การเรียนรู้การอ่านตวัอกัษรจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมน้ีส่งผล
ใหก้ารเรียนวชิาภาษาจีนง่ายข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางที4่.4   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ความ

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

รวมด้านส่ือการเรียนการสอน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
ด้านประเมินผลการเรียนการสอน    
14.นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
15.นกัเรียนมีความพึงพอใจในการพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 

4.94 0.25 มากท่ีสุด 

รวมด้านประเมินผลการเรียน 4.96 0.17 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 4.92 0.25 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 4.4  เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่าน

ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนพบว่า  เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
การอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีน  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด    ค่าเฉล่ีย  4.92   
เม่ือแยกตามรายดา้น  พบว่า นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนและดา้นประเมินผลการเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.96 รองลงมาคือดา้นส่ือ
การสอน ดา้นผูส้อน  และดา้นเน้ือหาวิชา  ตามลาํดบั 
 

DPU



 
 

บทที5่ 
สรุป อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีน  

สาํหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี5  ซ่ึงลาํดบัขั้นตอนการสรุป  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  พฒันาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี5  

2.  ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน  

3.  ศึกษาความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนของนกัเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน  

4.  ศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออก
เสียงคาํศพัทภ์าษาจีน   

 

สมมุติฐานการวจัิย 
1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5มีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ  80 
2.  นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
3.  นกัเรียนมีความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมในการ

อ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
4.  นักเรียนมีเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่าน

ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน อยูร่ะดบั มากท่ีสุด 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1.  ชุดกิจกรรม ชุดคาํศพัทภ์าษาจีน  สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบดว้ยชุด

คาํศพัท ์   ทั้งหมด 4 ชุด 
2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออก

เสียงคาํศพัทภ์าษาจีนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จาํนวน  4 ชุด  ชุดละ  10  ขอ้  

3.  แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้การพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออก
เสียงคาํศพัทภ์าษาจีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนนารานุบาลโดยไดด้าํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาจีน ให้
นกัเรียนเขา้ใจ 

2.  ดาํเนินการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน 4ชุด  
ก่อนการเรียนชุดกิจกรรมแต่ละชุด ครูผูส้อนจะใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่าน
ออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก    ชุดละ  10 ข้อ ก่อนเรียน
(pretest)เร่ิมสอน  และให้ทาํแบบฝึกหัด เพื่อเก็บคะแนนความสามารถในแต่ละชุด  เม่ือทาํแบบฝึก
เรียบร้อยแลว้ จึงใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถหลงัเรียน(posttest)ซ่ึงเป็นชุดเดียวกบั
แบบทดสอบก่อนเรียน โดยใชว้ิธีการสลบัขอ้   

3.  ก่อนเร่ิมสอนชุดกิจกรรมชุดท่ี 2  ท่ี 3  และ ชุดท่ี4  ตามลาํดบั ครูไดมี้การใหน้กัเรียน
ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถคร้ังท่ี 2 เพื่อวดัความคงทนในการจาํ ผูส้อนทาํลกัษณะน้ีทุกคร้ัง
ก่อนเร่ิมชุดกิจกรรม จนครบ4 ชุด 

4.  เม่ือส้ินสุดการทาํชุดกิจกรรม ผูส้อนแจกแบบสอบถามเจตคติต่อการใชชุ้ดกิจกรรม
การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 

5.  เกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 
6.  สรุปผล อภิปรายผล โดยใชต้ารางการพรรณนา 
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การวเิคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี   
1. วิเคราะห์ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน และความคงทน

ในการพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน      โดยใช ้ ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

2. วิเคราะห์หาความแตกต่างของความสามารถในการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย การทดสอบความแตกต่าง  
(t-test  ) 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ในการพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม  
มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80  จาํนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ  81.25 

5.1.2  คะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนหลงัการเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมมีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.25  คะแนนหลงัการเรียนเฉล่ียเท่ากบั 8.41   

5.1.3  ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 
พบวา่ นกัเรียนมีความคงทนในการอ่านออกคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.50   

5.1.4  เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาจีน  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    ค่าเฉล่ีย  4.92 

 
5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีน 
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 

5.2.1  ผลคะแนนจากชุดกิจกรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   จาํนวน  16  คน  พบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรม  มีคะแนน
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  80  จาํนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ  81.25  ซ่ึงมากกว่าท่ีตั้งสมมุติฐานไว ้แสดงให้
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เห็นว่านกัเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้  เน่ืองจากการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนนกัเรียน
ไดเ้รียนรู้การอ่านออกเสียงจากครูผูส้อนชาวจีนโดยตรงผ่านส่ือมลัติมีเดียท่ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึน บตัร
คาํศพัท ์ และส่ือการสอนอ่ืนๆ มีส่วนช่วยในการสร้างความสนใจให้กบันกัเรียนเป็นอย่างมาก ทาํ
ให้การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนในแต่ละชุด  นกัเรียนไดค้ะแนนผา่นเกินคร่ึง และมีคะแนน
สูงข้ึนตามลาํดบั ทั้งน้ีเกิดข้ึนจากการใชส่ื้อร่วมกบัชุดกิจกรรม ซ่ึง วิชยั  วงษใ์หญ่ (2525,185)ได้
กล่าว ไวว้า่   ระบบการผลิตและการนาํส่ือการเรียนหลายอยา่งมาสมัพนัธ์กนัและมีคุณค่าส่งเสริมซ่ึง
กนัและกนั  ส่ืออย่างหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้าความสนใจ ส่ืออีกอย่างหน่ึงใชเ้พื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของ
เน้ือหาและส่ืออีกอยา่งหน่ึงอาจใชเ้พ่ือก่อให้เกิดการเสาะแสวงหา อนันาํไปสู่ความเขา้ใจอนัลึกซ้ึง
และป้องกนัการเขา้ใจความหมายผดิ ส่ือการสอนเหล่าน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ส่ือประสม นาํมาใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและ นพคุณ  แดงบุญ  (2552 , 16)  กล่าวว่า ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ส่ือการ
สอนท่ีผูส้อนสร้างข้ึน  ประกอบดว้ยส่ือวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด  เพื่อเกิด
ความสะดวกต่อการใชใ้นการเรียนการสอน  และทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของ
การเ รียนรู้   ทั้ งด้านความรู้   ด้านทักษะสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กนกวรรณ  ทับสีรัก
(2559,บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมประกอบแบบฝึกทกัษะ
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1      ผลการวิจยัพบว่า มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการเขียน
สะกดคามีประสิทธิภาพ  87.78/87.59 สูงกว่ า เกณฑ์ท่ีตั้ งไว้70/70 และปัญจลักษณ์  ถวาย  
(2557,บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิและความคงทนในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี5โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีเรียนโดยใช้
แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคาํศพัท์ร่วมกบัการอ่าน  ผลการวิจยัพบว่า 1)ประสิทธิภาพของแบบฝึก
กิจกรรมเพิ่มพนูคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน มีค่าเท่ากบั 75.86/75.13 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

5.2.2  ผลจากการแสดงสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อน
เรียนและหลงัเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี5   นักเรียนจาํนวน  16 คน  ผูว้ิจัยได้สร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนเป็นขอ้สอบแบบปรนยัจาํนวน 4  
ตวัเลือก  ทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ10ขอ้ โดยการวดัความรู้ของผูเ้รียนก่อนการเรียนรู้หลงัจากนั้นจึงได้
ให้ความรู้เก่ียวกบัการอ่านออกเสียงคาํศพัทท่ี์ถูกตอ้งโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัท์
ภาษาจีน กระบวนการในการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้หลกัการออก
เสียงท่ีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ และเม่ือนกัเรียนอ่านออกเสียงผดิบ่อยๆจะอ่านออกเสียงซํ้ าหลายคร้ัง
เพื่อใหน้กัเรียนฟังเสียงและอ่านใหถู้กตอ้ง  การอ่านออกเสียงโดยใชพ้ินอินควบคู่ไปกบัตวัอกัษรจีน 
เม่ือนกัเรียนเรียนรู้การอ่านออกเสียงท่ีถูกตอ้งแลว้ จึงทดสอบอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของ
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นักเรียนหลังจากท่ีเ รียนแล้ว  สามารถอ่านออกเสียงได้หรือไม่   ทั้ ง น้ีผู ้วิจัยได้ใช้แบบวัด
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนก่อนเรียนและหลงัเรียน   พบว่า  คะแนน
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมมีคะแนนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระดบั .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย เท่ากบั 3.25  คะแนน
หลงัการเรียนเฉล่ียเท่ากบั 8.41   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ทบัสีรัก(2559,บทคดัยอ่)  
ไดศึ้กษาการพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมประกอบแบบฝึกทกัษะสาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 79.70 เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนนกัเรียนเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านออก
เสียง โดยใชเ้กมประกอบแบบฝึก ส่งผลให้มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05   โสภิตา โตไร่(2557, บทคดัย่อ)ได้ศึกษาการพฒันาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านออกเสียงของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะมี ประสิทธิภาพดีข้ึน ส่งผลใหก้ารอ่าน
ออกเสียงมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   ปัญจลกัษณ์ ถวาย  (2557,บทคดัยอ่) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรม
เพิ่มพนูคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน  ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้คาํศพัทข์องนกัเรียน หลงั
การใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนคาํศพัทร่์วมกบัการอ่านสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูน
คาํศัพท์ร่วมกับการอ่าน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และ  ฮอลแลนด ์
(Holland. ,2004   ,46)  ไดศึ้กษาการใชส่ื้อการสอนคอมพิวเตอร์โดยใชซ้อฟตแ์วร์เกมฝึกการอ่าน
เพื่อพฒันาความเขา้ใจความรู้ความชาํนาญในการอ่านช่วยปรับปรุงความรู้ความชาํนาญของนกัเรียน
ใหดี้ยิ่งข้ึนจากการศึกษาการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับโครงการน้ีประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดแ้สดงให้เห็นถึงศกัยภาพท่ีช่วยปรับปรุงความเขา้ใจในการอ่านและพฒันา
ความสามารถในการอ่าน 

5.2.3  ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 
พบว่า นกัเรียนมีความคงทนในการอ่านออกคาํศพัทภ์าษาจีน จาํนวน  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.50  
ซ่ึง แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin. 1997 ,71-72) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความจาํ2
กระบวนการ คือ ความจาํระยะสั้นเป็นความจาํชัว่คราว ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่ในความจาํระยะสั้น ตอ้ง
ได้รับการทบทวนทุกส่ิงท่ีเขา้มาอยู่ในความจาํระยะสั้ น ดังนั้ นจาํนวนส่ิงของท่ีเราจะจาํได้ใน
ความจาํระยะสั้น จึงมีจาํกดั เช่น ถา้เป็นช่ือคน เราอาจทบทวนไดเ้พียง 3 ถึง 4 ช่ือ ในช่วงระยะเวลา
หน่ึง การทบทวนช่วยป้องกนัไม่ให้ความจาํสลายตวัไปจากความจาํระยะสั้น และส่ิงใดก็ตามถา้อยู่
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ในความจาํระยะสั้น เป็นระยะเวลานาน ยิง่นานเท่าใด ส่ิงนั้นก็จะมีโอกาสฝังตวัในความจาํระยะยาว
มากยิ่งข้ึน ถา้เราจาํส่ิงใดไวใ้นความจาํระยะยาว ส่ิงนั้นก็จะติดอยู่ในความจาํตลอดไปกลายเป็น
ความจาํท่ีถาวร ซ่ึงสามารถท่ีจะร้ือฟ้ืนข้ึนมาได ้ซ่ึงความจาํระยะยาวท่ีกล่าวถึงในทฤษฎีความจาํสอง
กระบวนการ ก็คือ ความคงทนในการเรียนรู้นัน่เอง ส่วนช่วงระยะเวลาท่ีความจาํระยะสั้นจะฝังตวั
กลายเป็นความจาํระยะยาว หรือความคงทนในการจาํนั้น จะใชเ้วลาประมาณ 14 วนัหรือ 2 สัปดาห์ 
ซ่ึงอาจแสดงกระบวนการของความจาํระยะสั้นกบักระบวนการความจาํระยะยาว  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปัญจลกัษณ์ ถวาย  (2557,บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจาํ
คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
บา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคาํศพัท์ร่วมกบัการอ่าน  ผลการวิจยั
พบว่า ความคงทนในการการจาํความหมายคาํศพัท ์ หลงัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูน
คาํศพัท ์ ร่วมกบัการอ่านทนัที  และหลงัการเรียนผา่นไปแลว้14 วนั ไม่แตกต่างกนั   

5.2.4  เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาจีนพบว่า  ในภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษจีน
โดยใชชุ้ดกิจกรรมในระดบัมากท่ีสุด   ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.92  เม่ือแยกตามรายดา้น  พบว่า นกัเรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นประเมินผลการเรียน อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย เท่ากบั  4.96 รองลงมาคือดา้นส่ือการสอน ดา้นผูส้อน  และดา้นเน้ือหาวิชา  
ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กนกวรรณ ทบัสีรัก(2559,บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการ
พฒันาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใชเ้กมประกอบแบบฝึกทกัษะสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1   ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนดา้นการเขียนสะกดคาํอยูใ่น
ระดบัมาก ( Mean= 4.25, S.D.= 0.54)  และปัญจลกัษณ์ ถวาย  (2557,บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิ
และความคงทนในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5โรงเรียนประถม
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎบา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคาํศพัท์
ร่วมกบัการอ่าน  พบว่า  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพนูคาํศพัทร่์วมกบัการอ่าน
อยูใ่นระดบัดีมาก 

 
5.3  ข้อค้นพบของงานวจัิยในคร้ังนี ้

ชุดกิจกรรมสามารถพฒันาการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาจีนไดเ้ป็นอย่างดี โดยผูว้ิจยั
มุ่งเนน้พฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะในการอ่านออกเสียงคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง  
ให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้โดยตรงจากครูผูส้อนชาวจีนผ่านส่ือมลัติมีเดียประกอบดว้ยวีดีโอ  บตัรคาํ  
และภาพดปสเตอร์(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)  ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึนเองส่งผลให้ชุดกิจกรรมน้ี
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พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการออกเสียงคําศัพท์อยู่ในเกณฑ์ดี   เห็นได้จากการทํา
แบบทดสอบความสามารถมีคะแนนสูงข้ึนเกินคร่ึง   และยงัมีความคงทนท่ีเกิดจากความจาํต่อเน่ือง
ระยะยาว  จากผลการทดสอบของนกัเรียนมีคะแนนคงท่ี และ สูงข้ึน จะมีคะแนนลดลงจาํนวนไม่
มากแต่ก็ยงัถือว่าประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมน้ี  ดงันั้นการท่ีจะนาํไปใชก้บั
การเรียนการสอนท่ีอ่ืนก็น่าจะทาํไดเ้พราะชุดกิจกรรมท่ีสร้างน้ีเป็นคาํศพัทภ์าษาจีนขั้นพื้นฐานและ
อีกประการหน่ึง  สามารถนาํไปใชส้อนกบัรายวิชาอ่ืนไดอี้กดว้ย 

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้
1.  การผลิตชุดกิจกรรมควรเลือกส่ือการสอนท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในเร่ือง ขนาด  

และความทนทานของวสัดุท่ีนาํมาสร้างเป็นส่ือ  เช่น   ขนาดของกระดาษท่ีจะนาํมาใชค้วรมีขนาดท่ี
นกัเรียนสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งทัว่ทั้งหอ้งโดยเฉพาะเม่ือนาํไปติดไวท่ี้กระดานหนา้หอ้ง   รวมทั้ง
ตวัอกัษรท่ีนาํมาใชด้ว้ย  ส่วนความคงทนของวสัดุ ควรเลือกวสัดุท่ีมีความแขง็แรงทนทาน  และ ใช้
การเคลือบกระดาษเพ่ือป้องกนัไม่ใหย้บั  ยน่หรือเปียกนํ้า  เป็นตน้ 

2.  ในการเรียนการสอนภาษาจีนครูผูส้อนควรฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็น
รายบุคคลมากกว่าการอ่านออกเสียงพร้อมกนั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่านออกเสียง  
และ เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนออกเสียงไดเ้ป็นรายบุคคล  จะได้ผลมากกว่า  แต่ถา้นักเรียนมี
จาํนวนมากอาจจะตอ้งนัดนอกเวลาเรียน เป็นกลุ่มๆเพ่ือเป็นการทดสอบการอ่านออกเสียงของ
นกัเรียน  และถา้นกัเรียนคนไหนไม่ผา่นครูอาจจะตอ้งนดัพบบ่อยๆ 
5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1.  ควรพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเขียนตวัอกัษรจีนควบคู่กบัการอ่านออกเสียง
พินอิน  เป็นการปูพื้นฐานเพื่อเรียนขั้นสูงต่อไป 

2.  ควรพฒันาส่ือท่ีใชเ้กมประกอบการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  เพราะ ส่ือประกอบเกมอาจทาํให้นักเรียนสนใจเรียนและจดจาํ
ภาษาจีนไดม้ากยิง่ข้ึน 
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บทนาํ 

 ผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนจํานวน 4 ชุดและแบบทดสอบก   

 ชุดที่ 1  เร่ือง   รางกายของฉัน 

 ชุดที่2  เร่ือง ครอบครัว 

 ชุดที่3   เร่ือง สวนสัตว 

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ

อานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 DPU
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คํานํา 

 โดยในแตละชุดกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน

โดยใชชุดกิจกรรม ซึ่งการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนที่เลือกมาน้ัน เปนคําศัพทพื้นฐานที่นักเรียน

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดแตมีการอานออกเสียงบางคําคอนขางยากและนักเรียนมักจะ

ออกเสียงผิด  จึงไดมีการจัดทําสื่อการสอนมัลติมีเดียโดยใชครูผูสอนชาวจีนเปนผูถายทอดเสียงที

ถูกตองใหนักเรียนฟงรวมถึงการใชสื่ออ่ืนๆชวยใหนักเรียนมีทักษะทางดานการจําและชุดกิจกรรม

การอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนเพื่อเนนในดานการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนที่ถูกตอง 

 

 

        นางสาวนภาพร   บํารุงศิลป 

                 2 มีนาคม  2560 
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คู่มอืการใช้ชุดกจิกรรม 

1. ส่วนประกอบของชุดกจิกรรมการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน 

 ชุดกิจกรรมการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน ประกอบดวย สวนประกอบดังน้ี 

1. ขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

2. ชุดกิจกรรมเร่ือง รางกายของฉัน 

3. ชุดกิจกรรมเร่ือง ครอบครัว 

4. ชุดกิจกรรมเร่ือง สวนสัตว 

5. ชุดกิจกรรมเร่ือง เคร่ืองเขียน 

6. เกณฑในการอานออกเสียง 

 

3.ส่วนประกอบของกจิกรรม  (กจิกรรมที ่1-4) 

1. บัตรคํา 

2. สื่อวีดีทัศน 

3. แผนภาพคําศัพท 

4. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน-แบบวัดความคงทดในการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

5. แบบวัดความสามารถในการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 
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ขั้นตอนการใช้ชุดกจิกรรมการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาคําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรม 

ทดสอบกอนเรียน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี ้

1. เปดสื่อวีดีทัศนเพื่อใหนักเรียนดูและอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนตาม 

2. ใชบัตรคําเพื่อฝกการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนท่ีถูกตองโดยมี

ครูผูสอนเปนผูอานออกเสียงนําและนักเรียนอานออกเสียงตาม 

3. ใชแผนภาพในการฝกทบทวนการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

4. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายกิจกรรม 

 

 

 
ทดสอบวัดความสามารถในการอาน

ออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

ทดสอบหลังเรียน 

ผานไป1 สัปดาห  ทดสอบวัดความคงทนในการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 
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ชุดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาจนี 

ชุดกิจกรรมประกอบดวย 

1. ชุดกิจกรรมเร่ือง รางกายของฉัน 

2. ชุดกิจกรรมเร่ือง ครอบครัว 

3. ชุดกิจกรรมเร่ือง สวนสัตว 

4. ชุดกิจกรรมเร่ือง เคร่ืองเขียน 
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ชุดกจิกรรมที่ 1 

เร่ือง  ร่างกายของฉัน 

ประกอบด้วย 

1. บัตรคาํ 

2. วดีีทศัน์ 
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3. แผนภาพคาํศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน-แบบวดัความคงทนในการอ่านออกเสียง

คาํศัพท์ภาษาจีน 
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5. แบบวดัความสามารถในการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน 
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ชุดกจิกรรมที่ 2 

เร่ือง  ครอบครัว 

ประกอบด้วย 

1.บัตรคํา 
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2.วดีีทศัน์ 

 

 

 

 

 

3.แผนภาพ คําศัพท์ 
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4 .แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน-แบบวดัความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํศัพท์

ภาษาจีน 

 

5.แบบวดัความสามารถในการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน 
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ชุดกจิกรรมที่ 3 

เร่ือง  สวนสัตว์ 

ประกอบด้วย 

1. บัตรคาํ 

 

 

 

 

 

 

2. วดีีทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

3. แผนภาพ 
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4. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน-แบบวดัความคงทนในการอ่านออกเสียง

คาํศัพท์ภาษาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.แบบวดัความสามารถในการอ่านออกเสียง 
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ชุดกจิกรรมที่ 4 

เร่ือง  เคร่ืองเขียน 

ประกอบด้วย 

1. บัตรคาํ 

 

 

2. วดีีทศัน์ 
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3. แผนภาพคาํศัพท์ 

 

4. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน-แบบวดัความคงทนในการอ่านออกเสียง

คาํศัพท์ภาษาจีน 
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5. แบบวดัความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาจีน 
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เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน   

หัวขอและเกณฑการประเมิน 

1. ความถูกตองในการอาน คะแนนมี 4 ระดับ  ( 4 คะแนน ) 

 ระดับคะแนน 4 หมายความวา สามารถอานไดถูกตองทั้งหมด 

 ระดับคะแนน 3 หมายความวา สามารถอานไดเกือบถูกตองทั้งหมด ผิดไมเกิน 

2 คํา 

 ระดับคะแนน 2 หมายความวา สามารถอานได  ผิดไมเกิน 10 คํา 

 ระดับคะแนน 1 หมายความวา พยายามอานไดบาง  ผิดมากวา 10 คํา 

 

2. ความคลองแคลว  คะแนนมี 4 ระดับ  ( 4 คะแนน ) 

 ระดับคะแนน 4 หมายความวา สามารถอานไดตอเน่ืองไมติดขัด 

 ระดับคะแนน 3 หมายความวา สามารถอานได  มีติดขัดเล็กนอย 

 ระดับคะแนน 2 หมายความวา สามารถอานไดชา  มีติดขัด มีการสะกดพินอิน  

 ระดับคะแนน 1 หมายความวา พยายามอานไดบาง  นํ้าเสียงเบา  ไมชัดเจน  มี

ติดขัด  

 

3. คุณลักษณะ ( มีความมั่นใจในการใชภาษา )  คะแนน มี 4 ระดับ  ( 2 คะแนน ) 

 ระดับคะแนน 2 หมายความวา มีความมั่นใจในการอานดี  มีการเตรียมตัวมา

อยางดี  มั่นใจตนเอง 

 ระดับคะแนน 1.5 หมายความวา มีความมั่นใจในการอานพอใช  เตรียมตัวมา

อยางดี  ยังประหมา 
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 ระดับคะแนน 1 หมายความวา ยังไมคอยมีความมั่นใจเทาที่ควร  มีการเตรียม

ตัวมาพอใช 

 ระดับคะแนน 0.5 หมายความวา ขาดความมั่นใจในตนเอง  เตรียมตัวมาบางแต

ไมมากนัก 
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แบบสอบถามเจตคติตอการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน    

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   

คําช้ีแจง แบบสอบถามเจตคติตอการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5    มีทั้งหมด      15 ขอ ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองตามระดับ

ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 

พึงพอใจมากที่สุด  = 5 คะแนน 

พึงพอใจมาก  = 4 คะแนน 

พึงพอใจปานกลาง  = 3  คะแนน 
พึงพอใจนอย  = 2 คะแนน 

พึงพอใจนอยที่สุด  = 1  คะแนน  

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 ดานเนื้อหาวิชา      

1. นักเรียนมีความเขาใจในดานเนื้อหาวิชา      

2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเขาใจงาย      

3. เนื้อหาใชในการสอนสามารถนําไปใชประโยชน       

 ดานผูสอน      

4. ผูสอนมีเทคนคิในการจัดการเรียนการสอน      

5. ผูสอนมีความเขาใจในเนื้อหาทีใ่ชในการสอน      

6. ผูสอนมีการเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอน      

 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน      

7. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกนาน      

8. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสรมิใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห      

9. กิจกรรมการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนทมี      

 ดานส่ือการเรียนการสอน      

10. ส่ือที่นํามาใชสอนมีความเขาใจงาย      

11 แบบฝกหัดและแบบทดสอบมีความเหมาะสม      

12  ส่ือการเรียนการสอนมีความนาสนใจ      

 ดานประเมินผลการเรียนการสอน      

13  การเรียนรูการอานตัวอักษรจนีโดยใชชุดกิจกรรมนี้สงผลใหการเรียนวิชาภาษาจีนงายขึ้น      

14 นักเรียนมีเจตคติทีด่ีตอการเรียนวิชาภาษาจีน      

15 นักเรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน      
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