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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย่ มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1โดยใช้แนวคิดของกาเย่   
2)ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 3)ศึกษาความคงทน
ความสามารถในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดกาเย่ 4) ศึกษาความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่ กลุ่มตวัอย่าง
คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปี ท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ ใน
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling ) เคร่ืองมือในการวิจัย คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย ่จ  านวน 7 หน่วยการเรียนรู้จ  านวน 14 ชัว่โมง 2) แบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีนหลงั
เรียน  3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า  

1)  นักเรียนมีความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน มีคะแนนท่ีผ่าน
เกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.66  

2)  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน  มีคะแนนท่ี
ผา่นเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 70 จ  านวน16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ  านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ46.66 
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3)  นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน จากการทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิคร้ังท่ี 2 ท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 70 จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และท่ีไม่
ผา่นเกณฑจ์ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

4)  ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิด
ของกาเย ่ภาพรวมระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.61  

 
ค าส าคญั : พฒันาความสามารถในการฟังและการเขียน,ระบบพินอินภาษาจีน,แนวคิดของกาเย ่DPU
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ABSTRCT 
 

 The objectives of this study were: 1. To study the development in listening and 
writing skills by Pin Yin system in Chinese language based on Robert Gange’s theory of the first 
year vocational students, 2. To study listening and writing achievement in Pin Yin system in 
Chinese language, 3. To study consistent skills in listening and writing in Chinese Pin Yin system 
based on Robert Gange’s theory, and 4. To study the satisfaction in listening and writing in 
Chinese Pin Yin system. The samples were 30 the first year vocational students of Dusit 
Commercial Vocational Collage obtained by purposive sampling. The research instruments were; 
1. Lesson plan of Chinese learning based on Robert Gange’s theory in 7 modules, 14 hours, 2. 
Follow-up exercises for Chinese vocabulary, 3. Evaluation form for learning achievement, and 4. 
Questionnaire in satisfaction to Chinese learning based on Robert Gange’s theory.  The statistics 
used in the study were percentage, mean and standard deviation. 

 The results of the study found that: 
 1. 16 students (53.33%) obtained more than 70 mark-criteria in listening and writing 

skills in Pin Yin Chinese system and 14 students (46.67%) failed. 
 2. 16 students (53.33%) had achievement in listening and writing skills in Pin Yin 

Chinese system more than 70 mark-criteria and 14 students (46.67%) failed. 
 3. For the consistency in listening and writing skills in Chinese Pin Yin system from 

the second achievement test, 25 students (83.33%) passed the criteria with the marks above 70% 
and 5 students (16.67%) failed. 
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 4. The satisfaction to listening and writing in Chinese Pin Yin system based on  
Robert Gange’s theory was at a high level overall (X̄ = 3.61). 
 
Keywords : Development of listening and writing skills, Chinese Pin Yin system, Robert 
Gange’s theory 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในศตวรรษท่ี 21 น้ี การเรียนรู้เพียง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ อาจจะไม่
เพียงพอต่อการท างานในอนาคต โดยเฉพาะหลงัการเปิดประชาคมอาเซียน จึงจ  าเป็นตอ้งเรียนรู้
ภาษาท่ี 3 เพื่ออนาคตของตนเอง 

ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาท่ีมีคนพูดกนัมากท่ีสุดในโลก และยงัเป็นภาษา
ราชการของประเทศจีน ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่อนัดบัตน้ๆของโลก เป็นท่ีคาดการณ์ว่าจะกา้วข้ึน
เป็นผูน้  าของโลกยุคใหม่ คงจะเป็นเร่ืองดีท่ีเราจะหัดเรียนรู้ภาษาน้ีเอาไว ้สุขสันต์ วิเวกเมธากร 
"ภาษาจีนถือเป็นภาษาท่ีน่าเรียน เพราะเป็นภาษาท่ีมีคนใช้มากท่ีสุดของโลก ดังนั้นในเม่ือเรา
จ าเป็นต้องรู้จักเขา ต้องติดต่อกับเขา ถา้เราอ่านเขียนภาษาจีนได้ ถามว่าเราได้เปรียบไหม เรา
ไดเ้ปรียบ  

ภาษาจีนถือเป็นภาษาท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารภาษาหน่ึงมากพอกบัภาษาองักฤษไม่
ว่าจะเป็นการคน้หาขอ้มลูความรู้ต่างๆ การประกอบอาชีพ การตกลงเจรจาสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อ
กัน หรือ การใช้ในชีวิตประจ าว ัน ภาษาจีนล้วนเข้ามามีอิทธิพลมากข้ึนเร่ือยๆ ด้วยเหตุน้ี
กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีน โดยก าหนดให้เป็นกลุ่มวีชา
ภาษาต่างประเทศท่ีนกัเรียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความถนดัและความพอใจ 

ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหน่ึงท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศจีนมีบทบาทส าคญัมากในดา้นการคา้และเศรษฐกิจอีกทั้งยงัมีการร่วม
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ระหว่างไทยและจีนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ประกอบกบัความสมัพนัธท์างการทูตท่ี
ดีของทั้ งสองประเทศ จึงเกิดความร่วมมือกันในด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ืองด้วยดีเสมอมา   
(ศนูยข์อ้มูล เพื่อ ธุรกิจไทยจีน, 2557) กระทรวงศึกษาธิการไดบ้รรจุภาษาจีนไวใ้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ซ่ึงสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
สามารถเปิดหลกัสูตรในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ละผูเ้รียนท่ีมีความสนใจก็สามารถท่ีจะเลือกเรียนใน
หลกัสูตรนั้นๆ ไดต้ามความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซ่ึงส่งผลให้โรงเรียนท่ีสอนใน
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ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนกันอย่างกวา้งขวาง แต่สภาพการ
เรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดบัการศึกษาของประเทศไทยยงัมีปัญหาอยูม่าก เช่น ปัญหาการขาด
ครูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาภาษาจีน หรือ สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรงปัญหาจากการ
เรียนการสอนภาษาจีนท่ียงัไม่ไดม้าตรฐานของโรงเรียนในพ้ืนท่ีต่างๆ เน่ืองจากยงัไม่มีการก าหนด
มาตรฐานกลางของการจดัการเรียนการสอน ประกอบกบัเอกสารต าราเรียนท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนักม็ี
ความหลากหลาย อนัส่งผลให้เกิดรูปแบบวิธีการสอนและเน้ือหาท่ีหลากหลายดว้ย มีการจดัการ
เรียนการสอนในลกัษณะต่างคนต่างท า ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิและทกัษะทางภาษาของ
นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน (ประพิณ มโนมยัพิบูลย์, 2548) นอกจากน้ีงานวิจัยการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย ยงัแสดงว่ามีประวติัการจดัการเรียนการสอนอยา่งยาวนาน แต่ยงัพบปัญหา
ต่างๆ หลายประการซ่ึงส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีพบคือ ประสิทธิผลการเรียนต ่า ผูเ้รียนจ านวนมากไม่
สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและแบบเรียนท่ีใชใ้นประเทศไทยขาด
ความเหมาะสมแบบเรียนท่ีนิยมใชไ้ม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระบบหรือนอกระบบ มีการใช้
แบบเรียนท่ีผลิตจากประเทศจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนวิธีการสอนไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ครูผูส้อนขาดเทคนิคการสอน ท่ีจะดึงดูดใหผู้เ้รียนตั้งใจและสนใจเรียนภาษาจีน 
(สถาบนัเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551) 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์องค์ ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนท่ี
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาจีนของนกัเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้พบว่า สาเหตุส าคญัท่ี
ท าใหน้กัเรียนเรียนภาษาจีนไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ไม่หลากหลาย ไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนทกัษะการฟังท่ียึด
รูปแบบเดิม โดยครูเสนอเน้ือหา ใบงาน อธิบายแลว้ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการประกอบกิจกรรมนอ้ย นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายขาดความกระตือรือร้นในการเรียนไม่เห็น
ความส าคญัของการเรียนภาษาจีน จึงส่งผลทกัษะทางภาษาจีนของนักเรียนไม่ประสบความส าเร็จ
การศึกษาจากสภาพและสาเหตุของปัญหาดังกล่าว หากไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขตาม
ความส าคญัแลว้ จะส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในขั้นต่อๆไป 

ดงันั้นการเรียนการสอนโดยใชพิ้นอินและน าแนวคิดของกาเย่มาใชส้ าหรับการเรียน
การสอนน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะทกัษะ 
การฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาการพฒันาความสามารถการฟัง
และการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่  ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพปีท่ี 1 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
       1.  ศึกษาการพฒันาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
       2.  ศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
       3.  ศึกษาความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน โดยใชแ้นวคิดกาเย ่
       4.  ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิด
ของกาเย ่
 
1.3  สมมตฐิำนกำรวจิยั 
       1. นกัเรียนมีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่
เพ่ิมข้ึน 

2.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่มีผลสมัฤทร์ิทางการเรียนหลงัเรียนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
3.  นักเรียนมีความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนหลงัจาก

เรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเยร่ะดบัมาก 
 
1.4  ขอบเขตกำรวจิยั 
       1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการกรุงเทพฯ ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 หอ้ง จ  านวนทั้งหมด 278 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการ กรุงเทพฯ 1 หอ้งจ านวน 30 คน การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling )  

2.  ตวัแปรท่ีใชศ้ึกษา  
ตวัแปรตน้ คือ การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใชแ้นวคิดของกาเย่       
ตวัแปรตาม คือ ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนกัเรียน 

ความคงทน ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนหลงัจากท่ีเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด
ของกาเย่ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน ความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใชแ้นวคิดของกาเย่ 
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 3.  เน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาคือ เร่ืองการพฒันาความสามารถในการฟังและการเขียน

ระบบพินอินภาษาจีนของนกัเรียนระดบัชั้นปวช. ปีท่ี 1โดยใชแ้นวคิดของกาเย่โดยมีเน้ือหาค าศพัท์
ภาษาจีนท่ีใชพ้ดูในชิวีตประจ าวนั จ  านวน 7 เร่ือง 140 ค  า 
 
1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  นกัเรียนมีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนไดดี้ข้ึน 
2.  เพื่อเป็นแนวทางสอนส าหรับครูผูส้อนวิชาภาษาจีนใชแ้กปั้ญหาการฟังและการเขียน

ระบบพินอินภาษาจีน 
 
1.6  นิยำมศัพท์ 

กำรพฒันำควำมสำมำรถกำรฟังและกำรเขียนระบบพนิอนิภำษำจนี หมายถึง การเรียนรู้
ภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 โดยใช้แนวคิดของกาเย่มาเพื่อพฒันา
ความสามารถในการฟังและการเขียนระบบพินอินซ่ึงไดจ้ากการท าแบบฝึกและแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน  
 แนวคดิของกำเย่ หมำยถึงหลักกำรของกำเย่ มี 9 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) เร่งเร้าความสนใจ  
2) บอกวตัถุประสงค์ 3) ทบทวนความรู้เดิม 4) น าเสนอเน้ือหาใหม่ 5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้  
6) กระตุน้การตอบสนองบทเรียน 7) ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 8) ทดสอบความรู้ใหม่ 9) สรุปและน าไปใช ้
 ระบบพนิอนิภำษำจนี คือ เป็นการเขียนทบัศพัทด์ว้ยอกัษรโรมนั (Romanization) การ
ก าหนดใหใ้ชต้วัอกัษรตวัหน่ึง ส าหรับแทนเสียงหน่ึง ๆ ในภาษาจีนไวอ้ย่างตายตวัเช่น b และ d ใน
ระบบพินอิน เป็นเสียง "ป" และ "ต" ตามล าดบั การใชร้ะบบน้ีท าให้เขียนการอ่านภาษาจีนได้
สะดวกข้ึน 
                  ควำมคงทนของควำมสำมำรถกำรฟังและกำรเขียนระบบพินอินภำษำจีน  หมายถึง
ระดบัความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน คร้ังท่ี 2 เม่ือท้ิงระยะเวลาผ่านไป  
2 สัปดาห์ นักเรียนมีคะแนนสอบเท่าเดิมหรือสูงข้ึนกว่าคร้ังท่ี 1 วดัผลโดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกนั 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาความสามารถ การฟัง และ การเขียน ระบบพินอินภาษาจีน  
โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชส้ าหรับการท าวิจยั ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1  หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
 2.2  ระบบพินอินภาษาจีน 
 2.3  การสอนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน 

2.4  แนวคิดทฤษฏิของกาเย ่
 2.5  การใชส่ื้อส าหรับการสอน 
 2.6  ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจ า 
 2.7  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.8  ความพึงพอใจ 
 2.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  หลกัสูตรหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  
       2.1.1  หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2557  
 ค าอธิบายรายวิชา วิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนสัทอกัษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงค าและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวนั การใชค้  าศพัท ์การใชส้ านวนภาษา การเขียนอกัษรจีนเบ้ืองตน้ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 จุดประสงคส์าขาวิชา 
                 เพื่อใหม้ีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิด ทกัษะการ
แกปั้ญหา ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการด ารงชีวิตในการพฒันาตนเอง และ วิชาชีพ  
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เพื่อให้มีความเข้าใจหลกัการบริหาร จัดการวิชาชีพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลกัการของงานอาชีพท่ีสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพทางธุรกิจท่ีใชภ้าษาต่างประเทศ ให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อใหเ้ขา้ใจความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคม และ เทคโนโลย ี

เพื่อให้มีความเข้าใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศไดท้ั้งส่ีทกัษะ 
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานท่ีใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความ

คิดเห็นในสถานการณ์ทางธุรกิจ และในการประกอบอาชีพ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานภาษาต่างประเทศธุรกิจในสถานประกอบการ  สถาน

ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบ

วินยั เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรง และ สารเสพติด 
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพคุณภาพของผูส้ า เร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
2.1.2  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจประกอบดว้ย 

2.1.2.1  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ความซ่ือสัตย์

สุจริต ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติด การพนัน มีจิตส านึก มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ และ สงัคม เป็นตน้ 

ด้านพฤติกรรมลกัษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี  
มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเองได ้ปฏิบติังานโดยค านึงถึง
ความปลอดภยั มีอาชีพวอนามยั มกีารอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคค์วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นตน้ 

2.1.2.2  ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ไดแ้ก่ 
ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวนั เพ่ือพฒันางานอาชีพ 
แกไ้ขปัญหาในการพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการ ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 
มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ รวมถึงการอยู่ร่วมกบั

ผูอ่ื้น 
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ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ 
2.1.2.3  ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
1)  วางแผน ด าเนินงาน จดัการงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการโดยค านึงถึง

การบริหารงานคุณภาพ รวมถึงอนุรักษพ์ลงังาน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั 2
 2)  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

3)  ส่ือสารในงานอาชีพดา้นธุรกิจและบริการ 
4)  ใชภ้าษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการเรียนรู้และประกอบอาชีพ 
5)  คิด ใชท้กัษะดา้นภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในสถานการณ์ต่างๆ 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 2000 – 9206 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 
จุดประสงคร์ายวิชา  
1)  สามารถฟัง ดู อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
2)  มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม 
3)  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในชีวิตรประจ าวนัและการศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวิชา 
1)  ฟังเสียงและออกเสียงสทัอกัษรภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 
2)  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3)  อ่านออกเสียงค า ประโยค ตามหลกัการออกเสียง 
4)  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาจีน 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง การพดู การอ่าน การเขียนสัทอกัษรภาษาจีน การอ่านออกเสียง

ค าและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั การใชค้  าศพัท์ การส านวนภาษา 
การเขียนอกัษรจีน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน เป็นตน้  

2000 – 9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 
จุดประสงคร์ายวิชา เพื่อ 
ให้สามารถฟัง ดู อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน 
มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม 
ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในชีวิตรประจ าวนัและการศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวิชา 
ฟัง-ดู เร่ืองการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
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พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได ้
อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ 
ใชค้  าศพัทแ์ละส านวนง่าย ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
การใชค้  าศพัทส์ านวน การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้และ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีน  
 
2.2  พนิอนิภาษาจนี 

พินอิน  หรือ ฮั่นยฺหวี่พินอิน (จีนตัวย่อ汉语拼音 จีนตัวเต็ม 漢語拼音 พินอิน 
Hànyǔ Pīnyīn จูอิ้น ㄏㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄣ ㄧㄣ แปลว่า สะกดเสียงภาษาจีน) คือระบบในการ
ถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตวัอกัษรละติน ความหมายของพินอินคือ "การรวมเสียงเข้า
ดว้ยกนั" (โดยนยัก็คือ การเขียนแบบสทัศาสตร์ การสะกด การถอดเสียงหรือการทบัศพัท)์ 

พินอินเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2501 และเร่ิมใชก้นัในปี พ.ศ. 2522 โดยรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยใชแ้ทนท่ีระบบการถอดเสียงแบบเก่า เช่น ระบบเวดและไจลส์ และระบบจูอิ้น 
นอกจากน้ี ยงัมีการออกแบบระบบอ่ืน ๆ ส าหรับน าไปใชก้บัภาษาพดูของจีนในถ่ินต่าง ๆ และภาษา
ของชนกลุ่มนอ้ยท่ีไม่ใชภ้าษาฮัน่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนดว้ย 

นับแต่นั้นมา พินอินก็เป็นท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติหลายแห่ง รวมทั้งรัฐบาล
สิงคโปร์  หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั และสมาคมหอสมุดอเมริกนั โดยถือว่าเป็นระบบการถอดเสียงท่ี
เหมาะสมส าหรับภาษาจีนกลาง คร้ันปี พ.ศ. 2522 องคก์ารมาตรฐานนานาชาติ (ISO) ก็ไดรั้บเอาพิน
อินเป็นระบบมาตรฐาน ( ISO 7098) ในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนปัจจุบันด้วยอกัษรโรมัน  
(the standard romanization for modern Chinese) 

ส่ิงส าคัญ ท่ีต้องระลึกไว้ก็ คือ  พินอินนั้ น  เ ป็นการทับศัพท์ด้วยอักษรโรมัน 
(Romanization) มิใช่การถอดเสียงแบบภาษาองักฤษ (Anglicization) นั่นคือ การก าหนดให้ใช้
ตวัอกัษรตวัหน่ึง ส าหรับแทนเสียงๆหน่ึง ในภาษาจีนไวอ้ยา่งตายตวั เช่น b และ d ในระบบพินอิน 
เป็นเสียง "ป" และ "ต" ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างจากระบบการออกเสียงส่วนใหญ่ ไม่ว่าภาษาองักฤษ 
ภาษาฝร่ังเศส หรือภาษาอ่ืนในยโุรป ขณะท่ีอกัษร j หรือ q นั้นมีเสียงไม่ตรงกบัในภาษาองักฤษเลย 
กล่าวสั้น ๆ ก็คือ พินอินมุ่งท่ีจะใชอ้กัษรโรมนั เพ่ือแทนเสียงใดเสียงหน่ึง โดยเฉพาะเพ่ือความ
สะดวกในการเขียน มิได้ยืมเสียงจากระบบของอกัษรโรมนัมาใช ้การใชร้ะบบน้ีนอกจากท าให้
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ชาวต่างชาติเขียนอ่านภาษาจีนไดส้ะดวกแลว้ ยงัสามารถใชก้บัคอมพิวเตอร์ไดส้ะดวกอย่างยิ่งอีก
ดว้ย 

การถอดเสียงภาษาจีน (ท่ีเขียนด้วยอกัษรโรมนัในระบบพินอิน) ด้วยอกัษรไทย จะ
สังเกตไดว้่า บางหน่วยเสียงในภาษาจีนไม่มีหน่วยเสียงท่ีตรงกนัในภาษาไทย จึงตอ้งอนุโลมใช้
อกัษรท่ีใกลเ้คียง ในท่ีน้ีจึงมีอกัษรไทยบางตวั ท่ีตอ้งใชแ้ทนหน่วยเสียงในภาษาจีนมากกว่าหน่ึง
หน่วยเสียง ทั้งน้ีเพ่ือเป็น เกณฑอ์ยา่งคร่าว ๆ ส าหรับการเขียนค าทบัศพัทภ์าษาจีน 
 
ตารางที่ 2.1  ตน้พยางค์ (เสียงพยญัชนะตน้) อกัษรพินอินจะปรากฏเป็นตวัหนา และมีอกัษรจูอิ้น
ก ากบั อกัษรไทยท่ีก  ากบัไวห้มายถึงเสียง พยญัชนะไทยท่ีใกลเ้คียง มิใช่การทบัศพัท ์
 

 

ริมฝีปาก 
ริมฝีปาก
กบัฟัน 

ปุ่มเหงือก ปลายล้ินมว้น 
ปุ่มเหงือกกบั 
เพดานแข็ง 

เพดาน
แข็ง 

เพดานอ่อน 

เสียง
กกั 

b 
[p] 
(ป) 

p 
[pʰ] 
(พ)  

d 
[t] 
(ต) 

t 
[tʰ] 
(ท)    

g 
[k] 
(ก) 

k 
[kʰ] 
(ค) 

เสียง
นาสิก 

m 
[m] 
(ม)  

n 
[n] 
(น)     

เสียง
ขา้ง
ลิ้น 

  

l 
[l] 
(ล) 

r¹ 
[ɻ~ʐ] 

(ร(ล) มว้นลิ้น ) 
   

เสียง
กึ่ง
เสียด
แทรก 

  

z 
[ts] 
(ตซ 
คลา้ย 
จ ) 

c 
[tsʰ] 

(ทซ คลา้ย 
ช) 

zh 
[ʈʂ] 
(ตซ
(จ) 
มว้น
ลิ้น) 

ch 
[ʈʂʰ] 

(ทซ(ช) มว้น
ลิ้น) 

j 
[tɕ] 
(จ) 

q 
[tɕʰ] 
(ช)   

เสียง
เสียด
แทรก 

 

f 
[f] 
(ฟ) 

s 
[s] 
(ซ) 

sh 
[ʂ] 

(ซ มว้นลิ้น) 

x 

[ɕ] 
(ทร คลา้ย 

ซฺ) 
 

h 
[x] 

(คฺฮ คลา้ย 
ฮ) 
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ตารางที่ 2.1  ตน้พยางค์ (เสียงพยญัชนะตน้) อกัษรพินอินจะปรากฏเป็นตวัหนา และมีอกัษรจูอิ้น
ก ากบั อกัษรไทยท่ีก  ากบัไวห้มายถึงเสียง พยญัชนะไทยท่ีใกลเ้คียง มิใช่การทบัศพัท ์
 

 

ริมฝีปาก 
ริมฝีปาก
กบัฟัน 

ปุ่มเหงือก ปลายล้ินมว้น 
ปุ่มเหงือกกบั 
เพดานแข็ง 

เพดาน
แข็ง 

เพดานอ่อน 

เสียง
กึ่ง
สระ 

     

y² 
[j]/[ɥ]³ 

(ย) 

w² 
[w] 
(ว) 

1. /ɻ/ อาจออกเสียงคลา้ยกบั /ʐ/ (เสียงเสียดแทรก ปลายลิ้นมว้น เสียงกอ้ง) ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามผูพู้ด แต่ก็ถือว่า
เป็นหน่วยเสียงเดียวกนั 
2. อกัษร y และ w นั้นไม่ไดบ้รรจุอยู่ในตารางเสียงพยญัชนะของระบบพินอินอย่างเป็นทางการ แต่ใชส้ าหรับ
แทนที่อกัษรสระ i, u, ü เม่ือไม่มีเสียงพยญัชนะตน้ ซ่ึงจะเปลี่ยนรูปเป็น yi, wu, yu ตามล าดบั 
3. อกัษร y จะออกเสียงเป็น [ɥ] เม่ือตามดว้ย u (ซ่ึงลดรูปมาจาก ü) 

 
ตารางที่ 2.2 การเรียงล าดบัเสียงพินอิน (ไม่รวม w และ y) ไดรั้บการสืบทอดมาจากระบบจูอิ้น  

(注音; Zhù yīn) นัน่คือ  
 

b p m f d t n l g k h 

โป โพ โม โฟ เตอ เทอ เนอ เลอ เกอ เคอ เฮอ 
j q x zh ch sh r z c s  
จี ชี ทรี จืยฺ ชืยฺ ซืยฺ รืยฺต ซือ

(จือ) 
ทซือ (ชือ)

ซือ 
 

 
พจนานุกรมสมยัใหม่ ไดเ้รียงพินอินแบบ a-z เหมือนอกัษรโรมนัเพ่ือใหก้ารคน้หาสะดวกยิง่ข้ึน 
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ตารางที่ 2.3  ทา้ยพยางค์ (เสียงสระและเสียงพยญัชนะสะกด) อกัษรพินอินจะปรากฏเป็นตวัหนา 
และปรากฏเป็นสองรูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ีไม่มีเสียงพยญัชนะตน้ และรูปแบบท่ีมีเสียงพยญัชนะ
ตน้ซ่ึงจะมีขีดน าหนา้ 
 

ตัวท้าย 

ตัวจบ 

∅ /i/ /u/ /n/ /ŋ/ 

ตวักลาง 

∅ 

-i¹ 
[ɨ] 
(อือ) 

e, -e 
[ɤ] 
(เออ) 

a, -
a 
[a] 
(อา) 

ei, -
ei 
[ei̯] 
(เอย)์ 

ai, -
ai 
[ai̯] 
(ไอ/
อาย) 

ou, 
-ou 
[ou̯] 
(โอว) 

ao, 
-ao 
[au̯] 
(เอา/
อาว) 

en, -
en 
[ən] 
(เอิน) 

an, -
an 
[an] 
(อนั/
อาน) 

-ong 
[ʊŋ] 
(เวิง, อุง) 

eng, 
-eng 
[əŋ] 
(เอิง) 

ang, -
ang 
[aŋ] 
(องั/อาง) 

/i/ 

yi, 
-i 
[i] 
(อี) 

ye, -
ie 
[i̯e] 
(เย, อี
เย) 

ya, 
-ia 
[i̯a] 
(ยา, 
เอีย)   

you, 
-iu 
[i̯ou̯] 
(โยว, 
โอฺยว) 

yao, 
-iao 
[i̯au̯] 
(เยา/
ยาว, 
เอียว) 

yin, 
-in 
[in] 
(อิน) 

yan, -
ian 
[i̯ɛn] 
(เยียน, 
เอียน) 

yong, 
-iong 
[i̯ʊŋ] 
(ยฺวืง, 
อฺวืง) 

ying, 
-ing 
[iŋ] 
(อิง) 

yang, 
-iang 
[i̯aŋ] 
(เยียง/ยาง, 
เอียง) 

/u/ 

wu, 
-u 
[u] 
(อู) 

wo, 
-uo³ 
[u̯o] 
(วอ, อฺ
วอ) 

wa, 
-ua 
[u̯a] 
(วา, 
อวั/
อวา) 

wei, 
-ui 
[u̯ei̯] 
(เวย,์ 
เอฺวย)์ 

wai, 
-uai 
[u̯ai̯] 
(ไว/
วาย, 
อวาย) 

  

wen, 
-un 
[u̯ən] 
(เวิน, เอฺ
วิน) 

wan, 
-uan 
[u̯an] 
(วนั/วาน, 
อวน/
อวาน) 

 

weng 
[u̯əŋ] 
(เวิง, อุง) 

wang, 
-uang 
[u̯aŋ] 
(วงั/วาง, 
อวง/อวาง) 

/y/ 

yu, 
-ü² 
[y] 
(อวี) 

yue, 
-üe² 
[y̯e] 
(เยฺว, 
เอฺว)      

yun, 
-ün² 
[yn] 
(ยฺวืน, 
อฺวืน) 

yuan, 
-üan² 
[y̯ɛn] 
(ยวืออนั, 
อวืออนั)    

1.  -i อกัษรน้ีใชผ้สมกบั zh ch sh r z c s เท่านั้น 
2.  ü จะเขียนเป็น u เมื่อตามหลงั j q x y 
3.  uo จะเขียนเป็น o เมื่อตามหลงั b p m f 
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เสียง /ər/ (เออร์ เช่น 而, 二, ฯลฯ) ซ่ึงไม่ปรากฏในตาราง จะเขียนเป็น er ซ่ึงเป็น
เสียงสระตวัเดียวท่ีไม่มีเสียงพยญัชนะตน้ ส าหรับรูปต่อทา้ย -r (ร์) ระบบพินอินไม่ไดก้  าหนดไว้
เป็นพิเศษ จึงสามารถน าไปต่อทา้ยสระของพยางคก่์อนหนา้โดยไม่ท าใหเ้สียงของพยางคน์ั้น

เปล่ียนไป นอกจากน้ีก็ยงัมี ê [ɛ] (เอ เช่น 欸, 誒) และเสียงก่ึงพยางคเ์ช่น m (อืม เช่น 呒, 呣), 

n (อืน เช่น 嗯, 唔), ng (อืง เช่น 嗯, 𠮾) ใชเ้ป็นค าอุทาน 
อะพอสทรอฟี ( ' ) จะใชเ้พื่อเป็นการแบ่งพยางค ์เมื่อการเขียนติดกนัอาจก่อใหเ้กิดความ

ก ากวม โดยเฉพาะเมื่อเขียนโดยไม่ใส่วรรณยกุต ์เช่นระหวา่ง pi'ao (皮袄/皮襖) กบั piao (票) 
และระหว่าง Xi'an (西安) กบั xian (先) 

การถอดเสียงวรรณยกุต ์
ระบบพินอินมีเคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยกุต ์4 เคร่ืองหมายดว้ยกนั ดงัน้ี 
วรรณยกุตเ์สียงท่ีหน่ึง แทนดว้ยขีดระนาบสั้น ๆ (ˉ) เทียบเท่าเสียง สามญัหรือตรี ใน

ภาษาไทย    ā     ō     ē     ī     ū     ǖ 
วรรณยกุตเ์สียงท่ีสอง แทนดว้ยขีดสั้น ๆ เอียงขวา (ˊ) เทียบเท่าเสียง จตัวา ใน

ภาษาไทย:   á     ó     é     í     ú     ǘ 
วรรณยกุตเ์สียงท่ีสาม แทนดว้ยขีดรูปล่ิม (ˇ) คลา้ยเสียง เอก ในภาษาไทย (แต่ไม่ใช่

เสียง"เอก")  : ǎ     ǒ     ě     ǐ     ǔ    ǚ 
วรรณยกุตเ์สียงท่ีส่ี แทนดว้ยขีดสั้น ๆ เอียงซา้ย (ˋ) เทียบเท่าเสียง โท ในภาษาไทย: 

     à      ò     è     ì     ù    ǜ 
วรรณยกุตเ์สียงท่ีหา้ ไม่มีเคร่ืองหมาย 
a o e i u ü  (แต่บางคร้ังเขียนจุดหนา้พยางคน์ั้น ๆ เช่น yo เยาะ) 

ในการใชเ้คร่ืองพิมพดี์ดหรือคอมพิวเตอร์ อาจใชต้วัเลขแทนเคร่ืองหมายวรรณยุกต์ได้ (1 2 3 4 5 
ตามล าดบั) 
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ภาพที่ 2.1  ตวัเลขแทนเคร่ืองหมายวรรณยกุตไ์ด ้(1 2 3 4 5 ตามล าดบั) 
 
การใส่วรรณยุกต์ โดยดูท่ีสระ a o e i u ü ตวัอยา่งสระ ie ใหใ้ส่ท่ี e เพราะ e มาก่อน (e i) ยกเวน้ถา้ iu 
ใส่ท่ี u 
ตารางที่ 2.4 ท้ายพยางค์ (เสียงสระและเสียงพยญัชนะสะกด)อกัษรจีนพินอินอกัษรไทยและ
ความหมาย 
 

ma mā má mǎ mà 

吗 妈 麻 马 骂 
มะหรือ, มา หรือ มา้ หมา หม่า ม่า 
ไหม แม ่ ป่าน มา้ ดุด่า 

 
2.3  การสอน การฟัง และ การเขียนพนิอนิภาษาจนี 

ความหมายของการฟัง การฟังหมายถึง การรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ จากแหล่งของเสียง ซ่ึง
อาจจะรับรู้ผา่นผูพ้ดูโดยตรง หรือรับรู้ผา่นอุปกรณ์บนัทึกเสียงแบบต่าง ๆ โดยแหล่งเสียงจะส่งผา่น
ประสาทสมัผสัทางหูเขา้มา แลว้ผูฟั้งเกิดการรับรู้ความหมายของเสียงท่ีไดย้นิ จากนั้นน าความหมาย
ท่ีไดรั้บรู้ไปพิจารณาท าความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องผูพ้ดู ประเมินค่าสารท่ีไดฟั้ง และสามารถน า
สารท่ีไดจ้ากการฟังไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัของตนได ้ขั้นตอนและ
กระบวนการการฟังเพ่ือรับสารมีดงัน้ี 
 
                  
 
 ภาพที่ 2.2  ขั้นตอนและกระบวนการการฟังเพ่ือรับสาร 

ไดย้นิ                     รับฟัง           ท าความเขา้ใจ              น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

                    (รับสาร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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การฟังท่ีดีมีประสิทธิภาพคือ การฟังอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การฟังท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากการฟังเพื่อการรับสารแลว้  ตอ้งมีการวิเคราะห์ ใคร่ครวญ วินิจฉยั ประเมินค่า และเพื่อใช้
ประโยชน์ ในชีวติประจ าวนัอยา่งแทจ้ริงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวทุ้กประการ 

2.3.1  ความส าคญัของการฟัง 
                 การฟังเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ชก่้อนทกัษะอ่ืน ดงันั้นทกัษะการฟังจึงมี
ความส าคญัมากในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงสามารถจ าแนกความส าคญัเป็นประเด็น ๆ ดงัน้ี 

2.3.1.1  การฟังเป็นกระบวนการรับสารท่ีเราใชม้ากท่ีสุดในชีวิตประจ าวนั เช่น การ
ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์มนุษยส์ามารถติดต่อส่ือสารการฟังโดยผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ โทรศพัท ์วิทย ุโทรทศัน์ ฯลฯ จากสถิติการวจิยัของวิลเลียม เอฟ แมคคี เขียน
ไวใ้นหนงัสือ “Language Teaching Analysis” ว่า วนัหน่ึงของคนเราจะมีการฟัง 48% การพดู 23% 
การอ่าน 16% และการเขียน 13% (อา้งถึงใน สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. 2539 : 6) 

2.3.1.2  การฟังเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแสวงหาความรู้ทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ทางดา้นการเรียนทุกระดบัทุกวิชาชีพ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมนุษยต์อ้งการมากท่ีสุด 

2.3.1.3  การฟังเป็นทกัษะส่งเสริมความคิดและความฉลาดรอบรู้เป็นพหูสูต (ผูส้ดบั
ตรับฟังมาก) ท าใหป้ระสบความส าเร็จและกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.1.4  การฟังช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส่ิ์งท่ีแปลกใหม่โดยการวิเคราะห์ ตีความ 
น ามาประยกุตป์รับเปล่ียนไดอ้ยา่งเหมาะสม เกิดความงอกงามทางความรู้ ความคิด และสติปัญญา 

2.3.1.5  การฟังเป็นทกัษะท่ีก่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การฟังเพลง 
นิทาน วรรณคดี เป็นตน้ 

2.3.1.6  การฟังช่วยใหผู้รั้บสารเป็นผูพ้ดูและผูเ้ขียนท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพราะการฟังช่วยใหผู้ฟั้งไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ดา้นเน้ือหาสาระ ภาษาถอ้ยค าทั้งร้อยแกว้และ
ร้อยกรอง เพื่อเป็นขอ้มลูในการพดูและการเขียนต่อไป 

2.3.2  ขั้นตอนและกระบวนการฟัง 
จากความหมายของการฟัง เราสามารถน ามาเขียนเป็นกระบวนการฟังได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
2.3.2.1  ขั้นไดย้นิเสียง กระบวนการฟังจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การไดย้นิเสียงจากแหล่งของ

เสียงซ่ึงแพร่คล่ืนเสียงท่ีมีลกัษณะเป็นคล่ืนไฟฟ้าผา่นอากาศเขา้มา ประสาทสมัผสัทางหู หรือโสต
ประสาทจะรับเสียงเหล่านั้นผา่นเขา้ไปยงัสมอง 

2.3.2.2  ขั้นรับรู้ เมื่อเสียงผา่นเขา้ไปยงัสมองแลว้สมองจะจ าแนกเสียงพยางคไ์ปตาม
ลกัษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์ของแต่ละภาษา หากเป็นเสียงในภาษาท่ีผูฟั้งรู้จกัและเขา้ใจ กจ็ะ
เกิดการรับรู้ แต่หากผูฟั้งไม่รู้จกัเสียงท่ีผา่นเขา้มาก็จะไม่เกิดความหมายใด 
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2.3.2.3  ขั้นตีความ เป็นขั้นท่ีผูฟั้งแปลความหมาย หรือตีความหมายของประโยคหรือ
ส่ิงท่ีไดย้นิ ไดฟั้ง 

2.3.2.4  ขั้นเขา้ใจ เป็นขั้นการฟังซ่ึงผูฟั้งสามารถเขา้ใจความหมายของใจความส าคญั
ของผูพ้ดูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2.3.2.5  ขั้นพิจารณาหรือขั้นเช่ือ เป็นขั้นท่ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูฟั้งท่ีจะตดัสินว่า
เร่ืองท่ีไดย้นิมานั้น เป็นความจริงเพียงใดน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ ยอมรับไดห้รือไม่ และเป็นประโยชน์
ต่อตนเองหรือไม่ 

2.3.2.6  ขั้นการน าไปใช ้เมื่อพิจารณาสารเรียบร้อยแลว้ ผูฟั้งจะน าความรู้ความเขา้ใจท่ี
ไดจ้ากการฟังไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมต่อไป 

2.3.3  การพฒันาทกัษะการฟัง 
การฟังใหเ้กิดประสิทธิภาพ ผูฟั้งจะตอ้งเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือพฒันาทกัษะการ

ฟังใหม้ีประสิทธิภาพ การพฒันาการฟังใหเ้กิดประสิทธิภาพมีขั้นตอนดงัน้ี 
2.3.3.1  สร้างความสนใจและความตอ้งการท่ีจะฟัง การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพควรเร่ิม

มาจากการพฒันาใหผู้ฟั้งมีนิสยัรักการฟัง โดยการฝึกฟังเร่ืองต่างๆ ท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการฟังอยู่
เสมอ ใหค้วามสนใจกบัเร่ืองท่ีฟัง แมเ้ร่ืองท่ีฟังจะไม่ตรงกบัความสนใจของตนเองก็ตาม 

2.3.3.2  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการฟัง ผูฟั้งควรก าหนดวตัถุประสงคใ์นการฟังทุกคร้ัง
และควรก าหนดใหช้ดัเจนดว้ย เช่น ฟังเพื่อความรู้ หรือฟังเพื่อความบนัเทิง เป็นตน้ การก าหนด
วตัถุประสงคจ์ะช่วยสร้างแนวทางในการฟัง ท าใหผู้ฟั้งไดเ้ตรียมความพร้อมอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้ฟั้งสามารถจบัประเด็นสาคญัของสารท่ีฟังไดง่้ายข้ึน 

2.3.3.3   ฝึกสมาธิ ผูฟั้งควรตั้งใจฟัง มีสมาธิกบัเร่ืองท่ีก  าลงัฟัง ไม่พยายามสนใจต่อส่ิง
รอบขา้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้น ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือหากมขีอ้สงสยัจะไดเ้ตรียม
สอบถามผูพ้ดูไดอ้ยา่งตรงประเด็น การมีสมาธิในการฟังจะท าใหผู้ฟั้งสามารถจดบนัทึกประเดน็
ส าคญัไดอ้ยา่งครบถว้นดว้ย 

2.3.3.4  ฝึกการจดบนัทึก ในขณะฟัง ผูฟั้งควรจดบนัทึกขอ้มลูท่ีส าคญัไปดว้ย การจด
บนัทึกนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งจดทุกค าพดูเพราะจะท าใหพ้ะวงกบัการจดใหท้นั การจดบนัทึกไม่มี
รูปแบบท่ีตายตวั ข้ึนอยูก่บัวิธีการและความถนดัของผูฟั้งแต่ละคน อาจบนัทึกในรูปของค ายอ่ค  า
สั้นๆ ขอ้ความสั้นๆ ท าเคร่ืองหมายหรือท าเป็นตารางหรือแผนภาพก็ได ้เมื่อจดบนัทึกเสร็จ ผูฟั้งควร
นามาเรียบเรียงในแบบสรุปความเพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจและอ่านทบทวนเร่ืองท่ีฟังไดส้ะดวก
 2.3.3.5  ฝึกจบัใจความส าคญั การจบัใจความส าคญัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการพฒันา
ทกัษะการฟัง เน้ือหาของสารแต่ละประเภทจะประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นใจความส าคญัและส่วนท่ีเป็น
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รายละเอียดซ่ึงผูฟั้งจะตอ้งแยกแยะใหอ้อก ผูฟั้งควรฟังเร่ืองราวตลอดทั้งเร่ืองอยา่งตั้งใจและพยายาม
หาใจความส าคญัว่าคืออะไร การจบัใจความส าคญัสามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฟังและฝึกจบั
ใจความสาคญับ่อยๆ 

2.3.3.6  ฝึกสรุปความ ในขณะฟัง หากผูฟั้งควรจดรายละเอียดท่ีส าคญัไปดว้ยหาก
สามารถท าในขณะฟังได ้จากนั้นใหล้องสรุปความ การสรุปความอาจอยูใ่นรูปแบบของการสรุป
ความท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการพดูเพื่อสรุปความก็ได ้ 

2.3.3.7  ฝึกวิเคราะห์สาร การวิเคราะห์สารคือการแยกแยะเน้ือหาสาระของสารว่ามีก่ี
ประเด็น ก่ีประเภท ส่วนใดคือขอ้เท็จจริงและส่วนใดคือขอ้คิดเห็น โดยผูฟั้งจะตอ้งตั้งใจฟังสาร
ตลอดทั้งเร่ือง ขณะฟังใหพ้ยายามสงัเกตถอ้ยค า สีหนา้ และน ้ าเสียงของผูพ้ดูเพราะส่วนท่ีลงเสียง
หนกัหรือเนน้เสียงมกัเป็นส่วนท่ีสาคญั การวิเคราะห์สารจะช่วยใหจ้บัใจความส าคญัไดง่้ายข้ึน 

2.3.3.8  ฝึกใชว้ิจารณญาณในการฟัง การใชว้ิจารณญาณในการฟังจดัเป็นกระบวนการ
คิดขั้นสูง มีความซบัซอ้น การฟังอยา่งมีวิจารณญาณจะตอ้งเร่ิมจากความตั้งใจและความเขา้ใจเร่ือง
ท่ีฟังทั้งหมดเสียก่อน แลว้จึงน ามาพจิารณา ใคร่ครวญ โดยใชค้วามรู้ ความคิด เหตุผลและ
ประสบการณ์ของตนประกอบ ผูฟั้งควรพิจารณาใหไ้ดว้่าผูพ้ดูมีวตัถุประสงคใ์นการพดูอยา่งใด มี
ความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีความจริงใจหรือไม่ สารท่ีไดฟั้งมีความน่าเช่ือถือเพียงใด และ
ควรแก่การน าไปปรับใชก้บัชีวิตหรือไม ่

2.3.4  อุปสรรคและปัญหาในการฟัง 
อุปสรรคและปัญหาในการฟังเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ส่งผลใหก้ารส่ือสารไม่สมัฤทธ์ิ

ผล เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนระหว่างผูพ้ดูกบัผูฟั้ง และอาจท าใหผู้ฟั้งไม่สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีฟัง
ได ้สาเหตุของอุปสรรคและปัญหาท่ีท าใหก้ารฟังไม่สมัฤทธ์ิผลสรุปได ้มี 5 สาเหตุใหญ่ๆ ดงัน้ี 

2.3.4.1  เหตุจากผูฟั้ง สาเหตุจากผูฟั้งส่วนใหญ่เกิดมาจากการขาดความพร้อมของผูฟั้ง
และนิสยัการฟังท่ีไม่ดี เช่น ทนฟังนานๆไม่ได ้ขาดสมาธิ เช่ือคนง่าย ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
ขาดทกัษะการจบัใจความส าคญั ไม่ชอบบนัทึกขอ้มลู มีปัญหาสุขภาพ เป็นตน้ ผูฟั้งท่ีดีควร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและนิสยัดงักล่าว ควรพยายามพฒันาทกัษะการฟังอยูเ่สมอ อุปสรรคและ
ปัญหาเหล่าน้ี ผูฟั้งสามารถปรับใหดี้ข้ึนไดเ้พราะเกิดมาจากตวัผูฟั้งเอง 

นอกจากนิสยัการฟังแลว้ ปัญหาในการฟังอาจเกิดมาจากการท่ีผูฟั้งไม่รู้จกัวิธีการฟังท่ี
ถกูตอ้ง อาทิเช่น ผูฟั้งบางคนฟังไม่ถกูวิธี เช่น เขา้มาฟังอาจารยบ์รรยายในชั้นเรียนแต่กลบัฟังแบบ
สบายๆ เหมือนการพกัผอ่น หรือบางคนชอบฟังผา่นๆ ไม่ใชก้ระบวนการคิดท าใหค้วามรู้ท่ีไดรั้บมี
ลกัษณะผวิเผนิ หรือบางคนชอบประเมินค่าส่ิงท่ีไดฟั้งตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สาร 
วิเคราะห์กลวิธีพดูและบุคลิกภาพของผูพ้ดู ซ่ึงอาจท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจความหมายหรือเขา้ใจสารผดิ
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วตัถุประสงค ์เช่น ผูพ้ดูส่งสารท่ีตลกขบขนัเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน แต่ผูฟั้งเอาแต่ประเมิน
ค่าสารอยู ่จนอาจไม่ไดรั้บสาระบนัเทิงดงักล่าวก็ได ้

2.3.4.2  สาเหตุจากผูพู้ด ผูพู้ดเป็นอีกฝ่ายหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัต่อกระบวนการฟังท่ีมี
ประสิทธิภาพ การฟังท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากผูฟั้งจะตอ้งมีทกัษะการฟังท่ีดีแลว้ ผูพ้ดูควรมีทกัษะ
การพดูท่ีดีดว้ยเช่นกนั หากผูพ้ดูมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัวิธีการพูด การน าเสนอสาร หรือบุคลิกภาพ
อาจจะท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจประเด็นผดิ ไม่เช่ือถือ และไม่สนใจฟังก็เป็นได ้สาเหตุจากผูพู้ดพอสรุปได้
ดงัน้ี 

ผูพ้ดูขาดทกัษะการส่งสาร เช่น ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดหรือความรู้เป็นค าพูดได้
ไม่คุน้เคยต่อการน าเสนอต่อหนา้ท่ีประชุมชน ฯลฯ 

รู้สึกประหม่า ต่ืนเตน้ หรือกลวัจนพดูไม่ออกหรือพูดติดขดั ซ่ึงอาจท าให้ฟังแลว้เขา้ใจ
ยากและอาจท าใหไ้ม่อยากฟัง 

วิตกกังวลเร่ืองเน้ือหาท่ีจะพูด ปัญหาน้ีอาจท าให้ผูพู้ดขาดความมัน่ใจจนท าให้การ
ถ่ายทอดสารขาดประสิทธิภาพ ส่วนผูฟั้งจะไดรั้บสารไม่ครบถว้นหรืออาจเขา้ใจสารผดิไปได  ้

บุคลิกภาพท่ีดีขณะพดู บุคลิกภาพท่ีดีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูพ้ดูได ้การขาด
บุคลิกภาพจะท าใหผู้ฟั้งรู้สึกสงสยัและไม่เช่ือถือส่ิงท่ีผูพ้ดูพดู 

สาเหตุจากสาร สาเหตุจากสารส่วนใหญ่มกัเกิดจากการท่ีผูฟั้งไม่เขา้ใจสาร โดยเกิดได้
จากหลายสาเหตุ พอสรุปสาเหตุจากสารคร่าว ๆ เป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

สาเหตุจากเน้ือหา ส่วนใหญ่แลว้ ปัญหาท่ีมาจากเน้ือหาของสารมกัจะเกิดจากสารท่ี
เขา้ใจยาก สารท่ีมีความซบัซอ้นและลึกซ้ึงมาก หรือมีตาราง แผนภูมิ กราฟท่ีเขา้ใจยาก ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีอาจท าใหฟั้งไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจสารผดิก็ได ้

สาเหตุจากภาษา ภาษาท่ีปรากฏในสารนั้นอาจท าใหเ้กิดปัญหาได ้โดยสารนั้นมีค  าศพัท์
เฉพาะมากเกินไป เป็นศพัทท่ี์ไม่ไดใ้ชอ้ยูท่ัว่ไป หรือใชศ้พัทภ์าษาต่างประเทศมากเกินไปหรือบทกวี
ท่ีเขา้ใจยาก ซ่ึงอาจท าใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจสาร เกิดความรู้สึกงุนงงก็เป็นได ้ปัญหาการฟังท่ีมีสาเหตุมา
จากสารขา้งตน้น้ี ส่งผลใหผู้ฟั้งไม่สามารถจบัประเด็นหรือเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังไดท้ั้งหมด และอาจท าให้
ผูฟั้งรู้สึกเบ่ือหน่ายไดอี้กดว้ย 

สาเหตุจากส่ือ ส่ือ คือ วิธีทางหรือช่องทางการน าเสนอสารของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร 
ส่ือมีหลายประเภท เช่น ส่ือท่ีเป็นบุคคล ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือทางธรรมชาติ เป็นตน้ หากส่ือเกิด
ขดัขอ้งหรือดอ้ยคุณภาพ เช่น ไมโครโฟนเสียงขาดหายเป็นช่วงๆ หรือโทรทศัน์พร่ามวั สัญญาณไม่
ดี หรือบุคคลท่ีท่ีฝากสารไปส่งต่อเขา้ใจสารผดิ ฯลฯ จะท าใหผู้ฟั้งหรือผูรั้บสารไม่เขา้ใจสาร ส่งผล
ใหก้ารส่ือสารขาดประสิทธิภาพ 
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สาเหตุจากสภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างบรรยากาศในการฟัง  
แต่หากสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ  านวยอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟังได ้เช่น แสงสว่างนอ้ยเกินไป อยู่ใน
บริเวณท่ีมีเสียงดงัเกินไป ร้อนหรือหนาวเกินไป เป็นตน้ 
อุปสรรคและปัญหาในการฟังขา้งตน้ อาจท าให้ประสิทธิภาพในการฟังลดน้อยลง ทั้งน้ีปัญหาบาง
ปัญหาไม่ไดเ้กิดมาจากผูฟั้ง ผูฟั้งควรเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาของ
การฟังท่ีมาจากผูฟั้ง เป็นส่ิงท่ีผูฟั้งควรแกไ้ข เพราะเกิดจากตวัผูฟั้งเอง 

2.3.5  การวดัและประเมินผลการฟัง 
การประเมินผลการฟังภาษาองักฤษ ผูส้อนตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของการประเมิน 3 

ประการคือเน้ือหา รูปแบบ และเกณฑก์ารประเมิน ตอ้งใหส้อดคลอ้งกนักบัการพฒันาผูเ้รียน 
จากการสึกษาเร่ืองการวดัและประเมินผลการฟังนกัการศึกษาไดจ้  าแนกไว ้ดงัน้ี 
ฮบับาร์ด (Hubbard, 1983, pp. 263-265) จ  าแนกการทดสอบการฟังภาษาองักฤษ 

ไวส้รุปไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
การทดสอบการฟังท่ีแทจ้ริง (pure listening test) เป็นการทดลองการฟังและจ าแนก

เสียงของค าท่ีไดย้นิ เช่น 
 1)  การทดสอบการจ าแนกเสียงโดยใชคู้่เทียบเสียงทั้งท่ีเป็นค าและประโยค 
 2)  การทดสอบการจ าแนกเสียงโดยการจดัการฟังเสียงเน้นหนักในค า (word stress) 
และในใบประโยค (sentence stress ) 
 3)  การทดสอบการฟังระดบัสูงต ่าในประโยค 
 4)  การทดสอบความเขา้ใจในการฟัง ( listening comprehension test ) เป็นการทดสอบ
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีฟัง เช่น ฟังแลว้ตอบค าถามหรือลากเส้นแสดงทิศทางตามค าสั่งท่ีไดย้ิน เป็นตน้ 
ซ่ึงสรุปการทดสอบความเข้าใจในการฟังไวด้งัน้ี(1) ฟังข้อความทั้งหมด 1 คร้ัง จบแลว้ให้ฟัง
ประโยคท่ีอ่านคร้ังเดียวแลว้ใหผู้เ้รียนบอกว่าถกูหรือผดิจากขอ้ความท่ีฟัง(2) ฟังขอ้ความ 1 คร้ัง จบ
แลว้มีค  าถามพร้อมค าตอบท่ีเป็นตวัเลือก นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด(3) ฟังขอ้ความแลว้
ตอบค าถามเก่ียวกบัขอ้ความนั้น ๆ ส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน ค  าถามอาจเป็นภาษาแม่ 
 5)  แจกแผนท่ีของสถานท่ี เช่น ถนน เมือง หรือรถไปใตดิ้น พร้อมทั้งบอกจุดเร่ิมตน้ใน
แผนท่ีใหก้บัผูเ้รียน ผูเ้รียนฟังการบอกวิธีไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง แลว้ผูเ้รียนท าเคร่ืองหมายว่า
จุดหมายปลายทางคือท่ีไหนในแผนท่ี 
 6)  ฟังขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิของอากาศในแต่ละภาค หรือหมายเลข
ของผูเ้ล่นในทีมเบสบอล หรืออ่ืน ๆ แลว้กรอกขอ้มลูหรือท าเคร่ืองหมายลงในตาราง 
 7)  สมมุติให้นักเรียนอยู่ในสถานการณ์แลว้สรุปข้อความจากส่ิงท่ีไดย้ิน เช่น รถไฟ 
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ขบวนใดท่ีจะพาไปสู่จุดหมายปลายทางตรงตามเวลาหรือรถไฟขบวนใดท่ีผูเ้รียนจะพลาด เป็นตน้ 
 8)  การจดโนต้สามารถใชก้บัผูเ้รียนในระดบัสูงได ้
 9)  การเขียนตามค าบอก แต่เดิมใชก้บัภาษาแม่ เพื่อดูว่าสะกดและใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอนไดถ้กูตอ้งหรือไม่ และการบอกใหเ้ขียนจะพดูประโยคอยา่ง ชา้ ๆ ไม่แป็นธรรมชาติ แต่การใช้
การเรียนตามค าบอกกบัผูเ้รียนท่ีเขียนเป็นแลว้ จ  านวนค าท่ีบอกใหเ้ขียนจะยาวข้ึนเป็นประมาณ 7-10 
ค  า ตรงขา้มกบัแบบเดิม ซ่ึงเป็น 3-5 ค  า เท่านั้น การอ่านจะกระท าดว้ยความเร็วปกติ 
 โคเอน (Cohen, 1944, p. 257-258) กล่าวถึงการวดัผลการฟังไวส้รุปไดว้่า การวดัผลการ
ฟังมีหลายวิธี ข้ึนอยูก่บัผูส้อนว่าจะเลือกใชว้ิธีใดท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1)  ฟังเพื่อแยกเสียง (discrimination of sounds) เป็นการทดสอบการฟังเพื่อแยกแยะ
เสียงท่ีแตกต่างกนั เช่น แยกความหมายท่ีต่างจากพวก อาจเป็นค าศพัท์ หรือประโยค แยกความ
เหมือนและความต่างของประโยคท่ีไดฟั้ง และฟังเพ่ือบ่งบอกความรู้สึกของน ้ าเสียงผูพ้ดู 
 2)  ฟังเพื่อแยกไวยากรณ์ (listening for grammatical distinctions) เป็นการฟังประโยค
เพื่อแยกแยะไวยากรณ์ เช่น แยกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ 
 3)  ฟังค าศพัท ์(listening for vocabulary) เป็นการฟังค าศพัทแ์ลว้แสดงท่าทาง เช่น ค  าสัง่
ต่างๆ 
 4)  ฟังเพื่อความเขา้ใจ (uditory comprehension) เป็นการฟังเพื่อทดสอบความเขา้ใจ เช่น 
ฟังแลว้ตอบค าถาม เลือกค าตอบท่ีเหมาะสมกบับทสนทนา 
 ธูปทอง กวา้งสวาสด์ิ (2549) กล่าวไวส้รุปไดว้่าการทดสอบการฟังในขั้นก่อนพูดและ
ขั้นเร่ิมตน้ใชภ้าษาเนน้ใหผู้เ้รียนฟังค าศพัทแ์ละขอ้ความสั้น ๆ ท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่การเดาความหมาย
ผูส้อนอาจใชรู้ปภาพคน ส่ิงของ และ สถานกาญท่ี์หลากหลาย เทคนิคท่ีง่ายท่ีสุดคือใชภ้าพประกอบ
ในขณะท่ีพดู หลงัจากนั้นผูเ้รียนตอบค าถามสั้นๆ 
 ผูว้ิจยัสรุปการทดสอบการฟังไดว้่า คือการทดสอบผูฟั้งว่าเมื่อไดฟั้งหรือรับขอ้มูลจาก
การไดย้นิ ไดฟั้งแลว้ สามารถแสดงท่าทาง ตอบค าถามไดว้่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ซ่ึงการตอบ
หรือการแสดงท่าทางนั้นเป็นผลมาจากความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดฟั้งคือ ถา้ผูเ้รียนสามารถฟังไดดี้ก็จะ
เป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดดี้ และถา้สามารถฟังไดอ้ย่างถูกตอ้งก็จะสามารถพูดไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเช่นกนั 

2.3.6  ความหมายของการเขียน 
 การเขียน นับว่าเป็นทกัษะท่ีส าคญัยิ่งทกัษะหน่ึง เพราะการเขียนเป็นวิธีการ ถ่ายทอด
ความคิดในการติดต่อส่ือสารเป็นการแสดงออกทางด้านความคิด ถา้ผูเ้ขียนสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการให้ผูอ่ื้นทราบได ้ก็จะท าให้การติดต่อส่ือสารประสบผลส าเร็จ
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ตามความตอ้งการของผูเ้ขียน ในการท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นโดยการเขียนนั้นผูเ้ขียนตอ้งอาศยั
ความรู้และทกัษะท่ีไดม้าจากการฟัง การอ่าน และความรู้ดา้นหลกัภาษาดว้ยส าหรับความหมายของ
การเขียน นั้นนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้  านิยามไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 เสนีย ์วิลาวรรณ (2544, น.156 -159) กล่าวว่า การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เร่ืองราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผูอ่ื้นโดยใชต้วัอกัษรเป็นเคร่ืองมือใน
การถ่ายทอด 
 วรรณี โสมประยรู (2537) ให้ความหมายของการเขียนไวว้่า การเขียน หมายถึง การ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์ หรือตวัอกัษร เพื่อส่ือ
ความหมายใหผู้อ่ื้น 
 สมปัต ตญัตรัยรัตน์ (2549) กล่าวว่า การสอนทกัษะการเขียนในระดบัประถมศึกษาถือ
ว่าเป็นทักษะท่ีสอนไดย้ากท่ีสุดเพราะการเขียนเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งมีทักษะความสามารถย่อยๆ
หลายดา้น เช่น ความสามารถในการหยิบจบั ดินสอ ปากกา ความสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือมือกับ
สายตา การรู้วิธีเขียนมีขอ้มลูความคิดและความสามารถในการจดัล  าดบัความคิดความสามารถดา้น
การใชภ้าษา มีทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และความคิดท่ีดี 
 กระบวนการท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝนจนเช่ียวชาญ และอธิบายให้ผูเ้รียนทราบว่าการท่ีจะ
เขียนงานบางประเภท อาทิ บทความ เร่ืองราวหรือจดหมายใหถ้กูตอ้งเหมาะสมโดยง่ายตั้งแต่ในคร้ัง
แรกนั้นเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก เพราะกระบวนการเขียนตอ้งผ่านขั้นตอนการร่าง การตรวจทานและ
การแกไ้ขใหถ้กูตอ้งก่อน จึงจะไดง้านเขียนท่ีเสร็จสมบูรณ์ ผูส้อนจึงควรสนบัสนุนใหผู้เ้รียน 
 สรุปไดว้่า การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิด เป็นภาษาของผูเ้ขียนท่ีตอ้งการส่ือ
ความหมาย ของตน ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและเร่ืองราวต่าง ๆ โดยมีความตอ้งการให้
ผูอ่้านเขา้ใจจุดประสงคใ์นการเขียนของตน 

2.3.7  ความส าคญัของการเขียน 
 ความส าคญัของการเขียนนั้น นักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงัต่อไปน้ีเสนีย ์วิ
ลาวรรณ (2544) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนไวว้่า การเขียนเป็นวิธีการส่ือสารท่ีส าคญัใน
การถ่ายทอดความรู้ความคิด และประสบการณ์ เพ่ือส่ือไปยงัผูรั้บไดอ้ยา่งกวา้งไกล นอกจากนั้นการ
เขียนยงัมีคุณค่าในการบนัทึกเป็นขอ้มลูหลกัฐานใหศ้ึกษาไดย้าวนาน 
วรรณี โสมประยรู (2544) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนไว ้ดงัน้ี 

1)  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารอยา่งหน่ึงของมนุษยท่ี์ผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอดความคิด 
ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองออกเสนอผูอ่้าน 

2)  เป็นการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ซ่ึงตนเคยมี
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ประสบการณ์มาก่อน 
3)  เป็นการระบายอารมณ์อยา่งหน่ึง เก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเกิดความรู้สึกประทบัใจใน

ประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
4)  เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม เช่น ถ่ายทอดจากสมยัหน่ึงไปสู่อีกสมยั

หน่ึง หรือจากชาติหน่ึงไปสู่อีกชาติหน่ึง 
5)  เป็นเคร่ืองมือพฒันาสติปัญญาของบุคคล เน่ืองจากการเรียนรู้เกือบทุกอย่างตอ้ง

อาศยัการเขียนเป็นเคร่ืองมือส าหรับบนัทึกส่ิงท่ีไดฟั้งหรืออ่าน 
6)  เป็นการสนองความตอ้งการของมนุษย ์ตามความประสงคท่ี์มนุษยแ์ต่ละคนตอ้งการ 

เช่น เพ่ือตอ้งการท าใหรู้้เร่ืองราว ท าใหรั้ก ท าใหโ้กรธ 
7)  เป็นการแสดงออกซ่ึงภูมิปัญญาของผูเ้ขียน ท าให้รู้ถึงความสามารถของผูเ้ขียน

วรรณกรรมหรืองานเขียนอื่น ๆ 
8)  เป็นอาชีพอย่างหน่ึงท่ีไดรั้บการยกย่องว่ามีเกียรติ และเพ่ิมฐานะทางเศรษฐกิจให้

สูงข้ึนได ้
9)  เป็นการพฒันาความสามารถและบุคลิกส่วนบุคคลให้มีความเช่ือมัน่ในตนเองใน

การแสดงความรู้สึกและแนวคิด 
10)  เป็นการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อ

ตนเองและสงัคม 
จากความส าคัญของการเขียนดงักล่าว สรุปไดว้่า การเขียนมีความส าคญั ช่วยพฒันา

สติปัญญา และทกัษะการคิด การน าเสนอ การเรียบเรียงท่ีดี ส่งผลให้การจดัล  าดบัขั้นตอนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได ้และมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัมาก เน่ืองจากเป็นส่ิงจ  าเป็นในการ
เรียนรู้และเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารของมนุษยไ์ดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงแสดงออกถึงภูมิปัญญา 
ระดบัสติปัญญาของผูเ้ขียน และยงัเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาติ 
 
2.4   แนวคดิทฤษฏขิองกาเย่ 

 2.4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ โรเบิร์ต กาเย่  (Robert Gagne) เป็นนักปรัชญาและจิตวิทยา
การศึกษาชาวอเมริกนั (1916-2002)   ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการสอน คือ ทฤษฎีเง่ือนไขการ
เรียนรู้ (Condition of Learning) โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่จดัอยู่ในกลุ่มผสมผสาน (Gagne’s 
eclecticism) ซ่ึงเช่ือว่าความรู้มีหลายประเภท  บางประเภทสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็วไม่ตอ้งใช้
ความคิดท่ีลึกซ้ึง บางประเภทมีความซบัซอ้นจ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถในขั้นสูง  ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย ่อธิบายว่าการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 
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 ก.  หลกัการและแนวคิด 
 1)  ผลการเรียนรู้หรือความสามารถดา้นต่างๆ ของมนุษย ์  ซ่ึงมีอยู ่5 ประเภท คือ 
 -  ทักษะทางปัญญา (Intellectual skill) ซ่ึงประกอบด้วยการจ าแนกแยกแยะ  
การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ และการสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง  
 -  กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive strategy) 
 -  ภาษาหรือค าพดู (verbal information) 
 -  ทกัษะการเคล่ือนไหว (motor skills)   
 -  เจตคติ (attitude) 

2)  กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย ์  มนุษยม์ีกระบวนการจดักระท าขอ้มูลใน
สมอง ซ่ึงมนุษยจ์ะอาศยัขอ้มูลท่ีสะสมไวม้าพิจารณาเลือกจดักระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง และในขณะท่ี
กระบวนการจดักระท าขอ้มลูภายในสมองก าลงัเกิดข้ึน เหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษยม์ีอิทธิพล
ต่อการส่งเสริมหรือการยบัย ั้งการ เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในได ้ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนกาเย่
จึงไดเ้สนอแนะว่า ควรมีการจดัสภาพการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้แต่ละประเภท ซ่ึง
มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง  โดยการจัดสภาพ
ภายนอกใหเ้อ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผูเ้รียน 

ข.วตัถุประสงค ์
เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆไดอ้ย่างดีรวดเร็วและสามารถจดจ า

 ส่ิงท่ีเรียนไดน้าน 
ค. กระบวนการเรียนการสอน 
กาเยไ่ดน้ าเอาแนวความคิดมาใชใ้นการเรียนการสอนโดยยึดหลกัการน าเสนอเน้ือหา 

และจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์  

ภาพที่ 2.3  หลกัการสอน 9 ประการ รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
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หลกัการสอน 9 ประการ รายละเอียดแต่ละขั้นตอน มีดงัน้ี 
 1)  เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) กระตุน้หรือเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจกับ
บทเรียนและเน้ือหาท่ีจะเรียน การเร้าความสนใจผูเ้รียนน้ี อาจท าไดโ้ดย การจดัสภาพแวดลอ้มให้
ดึงดูดความสนใจ เช่น การใชภ้าพกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว และการใชเ้สียงประกอบบทเรียนใน
ส่วนบทน า 
 2)  บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objective) การบอกให้ผูเ้รียนทราบถึงจุดประสงค์ของ
บทเรียนน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะการเรียนการสอนบนเวบ็ท่ีผูเ้รียนสามารถควบคุมการ
เรียนของตนเองไดโ้ดยการเลือกศึกษาเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาไดเ้อง ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนไดท้ราบถึง
จุดประสงค์ของบทเรียนล่วงหน้าท าให้ผู ้ เรียนสามารถมุ่งความสนใจไปท่ีเน้ือหาบทเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสามารถเลือกศึกษาเน้ือหาเฉพาะท่ีตนยงัขาดความเขา้ใจท่ีจะช่วยท า ให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถตรงตามจุดประสงคข์องบทเรียนท่ีไดก้  าหนดไว  ้
 3)  ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิมช่วยกระตุน้
ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาใหม่ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน รูปแบบการทบทวนความรู้เดิมในบทเรียนบน
เวบ็ท าไดห้ลายวิธี เช่น กิจกรรมการถาม - ตอบค าถาม หรือการแบ่งกลุ่มใหผู้เ้รียนอภิปรายหรือสรุป
เน้ือหาท่ีไดเ้คยเรียนมาแลว้เป็นตน้ 
 4)  น าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New Information) การน าเสนอบทเรียนบนเว็บ
สามารถท าไดห้ลายรูปแบบดว้ยกนัคือ การน าเสนอดว้ยขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรือแมก้ระทัง่ วีดิ
ทศัน์ อยา่งไรก็ตามส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรใหค้วามส าคญัก็คือผูเ้รียน ผูส้อนควรพิจารณาลกัษณะของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อใหก้ารน าเสนอบทเรียนเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด 
 5)  ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) การช้ีแนวทางการเรียนรู้หมายถึง การ
ช้ีแนะให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนใหม่ผสมผสานกบัความรู้เก่าท่ีเคยได้เรียนไปแลว้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและมีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
 6)  กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นักการศึกษาต่างทราบดีว่าการ
เรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง ดงันั้น
ในการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็จึงควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมการเรียน ซ่ึง
อาจท าไดโ้ดยการจดักิจกรรมการสนทนาออนไลน์รูปแบบ Synchronous หรือการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นผา่นเวบ็บอร์ดในรูปแบบ Asynchronous เป็นตน้ 
 7)  ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Provide Feedback) ลกัษณะเด่นประการหน่ึงของการเรียนการ
สอนบนเว็บก็คือการท่ีผูส้อนสามารถติดต่อส่ือสารกับผูเ้รียนได้โดยตรงอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจาก
บทบาทของผูส้อนนั้นเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้แต่เพียงผูเ้ดียวมาเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและ
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ช่วยก ากบัการเรียนของผูเ้รียนรายบุคคล และดว้ยความสามารถของอินเทอร์เน็ตท่ีท าให้ผูเ้รียนและ
ผูส้อนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา ท าให้ผูส้อนสามารถติดตามก้าวหน้าและสามารถให้ผล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนแต่ละคนไดด้ว้ยความสะดวก   
 8)  ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ความสามารถผูเ้รียน
เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึง เพราะท าใหท้ั้งผูเ้รียนและผูส้อนไดท้ราบถึงระดบัความรู้ความ
เขา้ใจท่ีผูเ้รียนมีต่อเน้ือหาในบทเรียนนั้นๆ การทดสอบความรู้ในบทเรียนบนเว็บสามารถท าได้
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นขอ้สอบแบบปรนยัหรืออตันัย การจดัท ากิจกรรมการอภิปรายกลุ่มใหญ่
หรือกลุ่มยอ่ยเป็นตน้ซ่ึงการทดสอบน้ีผูเ้รียนสามารถท าการทดสอบบนเวบ็ผา่นระบบเครือข่ายได ้
 9)  สรุปและน าไปใช ้(Review and Transfer) การสรุปและน าไปใช ้จดัว่าเป็นส่วน
ส าคญัในขั้นตอนสุดทา้ยท่ีบทเรียนจะตอ้งสรุปมโนคติของเน้ือหา เฉพาะประเด็นส าคญัๆ รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลงัจากศึกษา
เน้ือหาผา่นมาแลว้ ในขณะเดียวกนับทเรียนตอ้งช้ีแนะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือใหข้อ้มลูอา้งอิงเพ่ิมเติม 
เพื่อแนะแนวทางใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาต่อในบทเรียนถดัไปหรือน าไปประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืนต่อไป 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีก่อนให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษากาเย่ ( Gagne) 
คือ 

ผูเ้รียน ( Learner) มีระบบสมัผสัและ ระบบประสาทในการรับรู้ 
ส่ิงเร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 

2.4.2  ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคิดของรูปแบบ 
 กาเย่ (Gagne, 1985, p.70 - 90) ได้พฒันาทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู้ (Condition of 

Learning) ซ่ึงมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการจดัการเรียนการสอน ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย ่ อธิบายว่าปรากฏการณ์การเรียนรู้มีองคป์ระกอบ 3 ส่วนคือ 

 1) ผลการเรียนรู้หรือความสามารถดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์ซ่ึงมีอยู่ 5 ประเภทคือทกัษะ
ทางปัญญา (intellectual skill ) ซ่ึงประกอบดว้ยการจ าแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การ
สร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง ความสามารถด้านต่อไปคือ กลวิธีในการเรียนรู้ 
(cognitive Strategy) ภาษาหรือค าพดู (verbal information) ทกัษะการเคล่ือนไหว (motor skill) และ
เจตคติ(attitude) 

 2) กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย ์มนุษยม์ีกระบวนการจดักระท าขอ้มูลใน
สมอง ซ่ึงมนุษย์จะอาศัยข้อมูลท่ีสะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงและขณะ 
ท่ีกระบวนการจดักระท าขอ้มลูภายในสมองก าลงัเกิดข้ึนเหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษยมี์อิทธิพล
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ต่อการส่งเสริมหรือการยบัย ั้งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในได ้ดังนั้นในการจดัการเรียนการสอน  
กาเย่จึงไดเ้สนอแนะว่า ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละ
ประเภท ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง  โดยจัด
สภาพการณ์ภายนอกใหเ้อ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผูเ้รียน 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ไดอ้ย่างดีรวดเร็วและ
สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนไดน้าน 

3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบของกาเย่ 
ประกอบดว้ยการด าเนินการเป็นล าดบั ขั้นตอนรวม 9 ขั้นดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การกระตุน้และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถรับ
ส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดดี้ 

ขั้นท่ี 2 การแจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนใหผู้เ้รียนทราบ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้
ความคาดหวงั  

ขั้นท่ี 3 การกระตุน้ให้ระลึกถึงความรู้เดิม เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนดึงขอ้มูลเดิมท่ีอยู่ใน
หน่วยความจ าระยะยาวใหม้าอยูใ่นหน่วยความจ าเพื่อใชง้าน(working memory) ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

ขั้นท่ี 4 การน าเสนอส่ิงเร้าหรือเน้ือหาสาระใหม่ ผูส้อนควรจะจดัส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนเห็น
ความส าคญัของส่ิงเร้านั้นอยา่งชดัเจน เพ่ือความสะดวกในการเลือกรับรู้ของผูเ้รียน 

 
ขั้นท่ี 5 การให้แนวการเรียนรู้ หรือการจดัระบบข้อมูลให้มีความหมาย เพื่อช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจกบัสาระท่ีเรียนไดง่้ายและเร็วข้ึน 
ขั้นท่ี 6 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถ เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสตอบสนองต่อ

ส่ิงเร้าหรือสาระท่ีเรียน ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 7 การให้ข้อมูลป้อนกลบั เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผูเ้รียน และข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์กบัผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเ้รียน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนทราบว่าตนเอง

สามารถบรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด 
ขั้นท่ี 9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการใหโ้อกาสผูเ้รียนได้

มีการฝึกฝนอยา่งพอเพียงและในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง
ข้ึน และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้
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4) ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ เน่ืองจากการเรียนการสอนตาม
รูปแบบน้ี จดัข้ึนใหส่้งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย ์ดงันั้น ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้
สาระท่ีน าเสนอไดอ้ย่างดี รวดเร็วและจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ได้นาน นอกจากนั้นผูเ้รียนยงัไดเ้พ่ิมพูน
ทกัษะในการจดัระบบขอ้มลู สร้างความหมายของขอ้มูล รวมทั้งการแสดงความสามารถของตนดว้ย 

2.4.3  แบบการเรียนรู้ของกาเย ่
 กาเย ่(Gagne) ไดเ้สนอหลกัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ว่า ไม่มีทฤษฎีหน่ึงหรือทฤษฎีใด
สามารถอธิบายการเรียนรู้ของบุคคลไดส้มบูรณ์ ดงันั้นกาเย่ จึงไดน้ าทฤษฎีการเรียนรู้แบบส่ิงเร้า
และการตอบสนอง (S-R Theory) กบัทฤษฎีความรู้ (Cognitive Field Theory) มาผสมผสานกนัใน
ลกัษณะของการจดัล  าดบัการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1)  การเรียนรู้แบบสญัญาณ (Signal Learning) เป็นการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไข เกิด
จากความไกลชิ้ดของส่ิงเร้าและการกระท าซ ้าผูเ้รียนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
 2)  การเรียนรู้แบบการตอบสนอง (S-R Learning) คือการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมนั้นไดก้ารตอบสนองเป็นผลจากการเสริมแรงกบัโอกาสการกระท าซ ้า หรือฝึกฝน 
 3)  การเรียนรู้แบบลูกโซ่ (Chaining Learning) คือการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากการ
เช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองติดต่อกนัเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
เคล่ือนไหว เช่นการขบัรถ การใชเ้คร่ืองมือ 

4)  การเรียนรู้แบบภาษาสมัพนัธ ์(Verbol Association Learning) มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
การเรียนรู้แบบลกูโซ่หากแต่ใชภ้าษาหรือสญัญลกัษณ์แทน 

5)  การเรียนรู้แบบการจ าแนก (Discrimination Learning) ไดแ้ก่การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สามารถมองเห็นความแตกต่าง สามารถเลือกตอบสนองได ้

6)  การเรียนรู้มโนทัศน์  (Concept Learning) ได้แก่การเรียนรู้อันเน่ืองมาจาก
ความสามารถในการตอบสนองส่ิงต่าง ๆ ในลักษณะท่ีเป็นส่วนรวมของส่ิงนั้ น เช่นวงกลม
ประกอบดว้ยมโนทศัน์ยอ่ยท่ีเก่ียวกบั ส่วนโคง้ ระยะทาง ศนูยก์ลาง เป็นตน้ 

7)  การเรียนรู้กฏ (Principle Learning) เกิดจากความสามารถเช่ือมโยงมโนทศัน์ เขา้
ดว้ยกนัสามารถน าไปตั้งเป็นกฎเกณฑไ์ด ้

8)  การเรียนรู้แบบปัญหา (Problem Solving) ได้แก่ การเรียนรู้ในระดับท่ี ผูเ้รียน
สามารถรวมกฎเกณฑ์ รู้จักการแสวงหาความรู้ รู้จักสร้างสรรค์ น าความรู้ไปแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดจ้ากล าดบัการเรียนรู้น้ีแสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้แบบตน้ๆ จะเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ระดบัสูง 
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2.4.4  การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ สามารถน าไปประยกุต์ใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอน 

ได ้ในลกัษณะต่างๆ เช่น การจดัสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน การจูงใจ การรับรู้ การ
เสริมแรง การถ่ายโยงการเรียนรู้ ฯลฯ 

การจดัสภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอน ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
เรียนรู้ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะตอ้งค านึงถึงหลกัการท่ีส าคญัอยู ่4 ประการคือ 

1)  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งกระฉบักระเฉง เช่นการใหเ้รียนดว้ยการลงมือ
ปฏิบติั แต่ ยงัท าใหผู้เ้รียนตอ้งตั้งใจสงัเกตและติดตามดว้ยการสงัเกต คิด และใคร่ครวญตาม ซ่ึงจะมี
ผลต่อการเพ่ิมพนูความรู้ 

2)  ใหท้ราบผลยอ้มกลบัทนัที เมื่อใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัหรือตดัสินใจท าอะไรลงไป ก็
จะมีผลสะทอ้นกลบัใหท้ราบว่านกัเรียนตดัสินใจถกูหรือผดิ โดยทนัท่วงที 

3)  ใหไ้ดป้ระสบการณ์แห่งความส าเร็จ โดยใชก้ารเสริมแรง เมื่อผูเ้รียนแสดงพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคห์รือถกูตอ้ง ก็จะมีรางวลัให ้เพ่ือใหเ้กิดความภาคภูมิใจ และแสดงพฤติกรรมนั้นอีก 

4)  การใหเ้รียนไปทีละนอ้ยตามล าดบัขั้น ตอ้งใหผู้เ้รียนตอ้งเรียนทีละนอ้ยตามล าดบัขั้น 
ท่ีพอเหมาะกบัความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นส าคญั จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน และเกิดการเรียนรู้ท่ีมัน่คงถาวรข้ึนหลกัการ
สอน 9 ประการของกาเย ่1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนน าเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมี
การจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผูเ้รียนอยากเรียน  2) บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objective) 
ผูเ้รียนจะไดท้ราบถึงความคาดหวงัของการเรียนและทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยของตนเองหลงั
จบบทเรียนแลว้  3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) ทบทวนความรู้เดิมก่อนท่ีจะ
น าเสนอความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน เช่น การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 4) น าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present 
New Information) การน าเสนอเน้ือหาบทเรียนควรน าเสนอภาพประกอบกบัค าอธิบายสั้นๆ ง่าย ได้
ใจความ 5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ผูเ้รียนจะจ าเน้ือหาไดดี้หากมีการจดัระบบ
การเสนอเน้ือหาท่ีดีและสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผูเ้รียน 6) กระตุน้การ
ตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) หากผูเ้รียนไดม้ีโอกาสร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบั
เน้ือหาและร่วมตอบค าถาม จะส่งผลให้มีความจ าดีกว่าผูเ้รียนท่ีใชว้ิธีอ่านเพียงอย่างเดียว  7) ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) บทเรียนจะกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียนไดม้ากข้ึน ถา้บอก
เป้าหมายท่ีชดัเจน และแจง้ใหผู้เ้รียนทราบว่าขณะนั้นผูเ้รียนอยูท่ี่ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด 8) 
ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้หลงัจากศึกษาบทเรียน (Post-test) 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง  9) สรุปและน าไปใช(้Review and 
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Transfer) การสรุปและน าไปใชร้วมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆcเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสทบทวน
ความรู้ของตนเองหลงัจากศึกษาเน้ือหาผา่นมาแลว้  

2.4.5  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของกาเย ่ 
 กาเย ่ไดเ้นน้ใหเ้ห็นถึงความเช่ือและแนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม กาเยใ่ชโ้มเดลการเรียนรู้

สะสมเป็นตวัอธิบายความเจริญทางสติปัญญาและพฒันาการของความสามารถใหม่ ๆ ท่ีมีผลมาจาก
การเรียนรู้ทัศนะของกาเย่ เด็กพัฒนาเน่ืองจากว่า เขาได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ท่ีซับซ้อนข้ึนเร่ือย ๆ 
พฤติกรรมท่ีอาศยักฎท่ีซบัซอ้นเกิดข้ึนเพราะเด็กไดมี้กฎง่าย ๆ ท่ีจ  าเป็นมาก่อน ในระยะเร่ิมแรกเด็ก
จะไดรั้บนิสยัง่าย ๆ ท่ีช่วยท าหนา้ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกลไกพ้ืนฐาน และการตอบสนอง
ทางค าพูด ต่อมาก็จะเป็นการจ าแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ และในท่ีสุดก็จะเป็นกฎท่ี
ซบัซอ้น 
 การพฒันาทางสติปัญญา จึงได้แก่การสร้างความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงท่ีซับซอ้น
เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ระยะหรือขั้นของการพฒันาการดูเหมือนว่าจะสมัพนัธก์บัอายขุองเด็ก เน่ืองจากการ
เรียนรู้ตอ้งใชเ้วลา มีขอ้จ  ากดัทางสงัคมเป็นตวัก  าหนด หรือกฎเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราความเร็วในการ
ใหค้วามรู้และข่าวสารแก่เด็ก ส าหรับกาเย่แลว้ ความสามารถในการเรียนรู้อาจตอ้งรอการฝึกฝนท่ี
เหมาะสมการถ่ายทอดในแนวตั้งและแนวนอน  
 กาเยไ่ดแ้บ่งวิธีการท่ีประสบการณ์เดิมถ่ายโอนผลของมนัไปสู่พฤติกรรมในอนาคตเป็น 
2 วิธีการถ่ายโอนในแนวนอน ซ่ึงไดแ้ก่ ปฏิสมัพนัธข์องเน้ือหาท่ีเรียนรู้จากสาขาหน่ึงกบัวิธีการใหม่ 
ๆ ท่ีใชก้บัสาระในสาขาวิชาท่ีสมัพนัธก์นั ยกตวัอย่างเช่น นักปรัชญาท่ีคุน้เคยกบัการน าไปสู่ความ
ไม่มีเหตุผล (Reduction to Absurdity) ในลกัษณะท่ีเป็นส่ือในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ (ว่าไม่
ถกูตอ้ง) สามารถท่ีจะน าความรู้น้ีไปใชก้บัการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเขาเผชิญไดก้ารถ่ายโอนใน
แนวตั้ง ไดแ้ก่ การเรียนความรู้บางอยา่งมาก่อนท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนความรู้อ่ืนๆ ในสาขาวิชา
เดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น การจะเรียนการคูณโดยไม่มีความรู้ในเร่ืองการบวกมาก่อนจะยากมาก 

2.4.6  การน าไปใชใ้นการจดัการศึกษาและการสอน 
 ความคิดของกาเยใ่นเร่ืองน้ีมีแนวปฏิบติัโดยตรงต่อการศึกษาในโรงเรียนหลายประการ 

การศึกษาในโรงเรียนไม่เพียงแต่จะสามารถท าให้เกิดผลดา้นอตัราการพฒันาสติปัญญาเท่านั้น แต่
จะตอ้งแสดงบทบาทท่ีสร้างอิทธิพลในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน หมายความว่า เด็ก ๆ จะตอ้งพฒันาให้เร็ว
ท่ีสุดทนัทีท่ีเราสามารถสอนเขาได ้

 จากรูปแบบการเรียนรู้สะสมของกาเย่ ความพร้อมในการเรียนของนักเรียนมิไดข้ึ้นอยู่
กบัองคป์ระกอบภายในทางชีววิทยาเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัการจดัให้งานดา้นทกัษะมีความเหมาะสม 
และนิสัยท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนทักษะใหม่ ๆ ท่ีซับซ้อนมากข้ึนตามท่ีเราต้องการจะพฒันา 
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นอกจากน้ีถา้เด็กไม่สามารถจะเรียนรู้ทกัษะเฉพาะบางอย่าง เช่น การอ่าน ก็จะมีการก าหนดให้ครู
ตรวจสอบขั้นตอนยอ้นหลงั เพ่ือหาส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งเรียนรู้มาก่อนการเรียนรู้ส่ิงเหล่านั้นแลว้เร่ิมสอน
อ่านใหม ่
 วิธีของกาเยอ่าจจะขดักบัแบบรูปของเพียเจต ์ซ่ึงครูมีหนา้ท่ีคอยดูว่าเด็กมีความสามารถ
ทางด้านใดเมื่อไร แลว้เตรียมการให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้ น ๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถของเขาในแต่ละระยะ และน าไปสู่พฒันาการท่ีสูงข้ึนในทางการใช้
ความคิดและสติปัญญา ตามนยัของกาเย่ครูสามารถสอนการคงท่ีของปริมาณ (Conservation) หรือ
การอ่าน หรือนามธรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด โดยการก าหนดล าดบัขั้นตอนของประสบการณ์การเรียน
เรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่พฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก 

2.4.7  การถ่ายทอดในแนวตั้งและแนวนอน  
 กาเยไ่ดแ้บ่งวิธีการท่ีประสบการณ์เดิมถ่ายโอนผลของมนัไปสู่พฤติกรรมในอนาคตเป็น 
2 วิธีการถ่ายโอนในแนวนอน ซ่ึงไดแ้ก่ ปฏิสมัพนัธข์องเน้ือหาท่ีเรียนรู้จากสาขาหน่ึงกบัวิธีการใหม่ 
ๆ ท่ีใชก้บัสาระในสาขาวิชาท่ีสมัพนัธก์นั ยกตวัอย่างเช่น นักปรัชญาท่ีคุน้เคยกบัการน าไปสู่ความ
ไม่มีเหตุผล (Reduction to Absurdity) ในลกัษณะท่ีเป็นส่ือในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ (ว่าไม่
ถกูตอ้ง) สามารถท่ีจะน าความรู้น้ีไปใชก้บัการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเขาเผชิญไดก้ารถ่ายโอนใน
แนวตั้ง ไดแ้ก่ การเรียนความรู้บางอยา่งมาก่อนท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนความรู้อ่ืนๆ ในสาขาวิชา
เดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น การจะเรียนการคูณโดยไม่มีความรู้ในเร่ืองการบวกมาก่อนจะยากมาก 
 กาเย ่มีความเช่ือว่าความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษยม์ี 5 ดา้น คือ 
 1) ลกัษณะดา้นสติปัญญา (Intellectual Skills) ประกอบดว้ยทกัษะย่อย 4 ประการคือ
การจ าแนกแยกแยะ (Discriminaitons) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบติัทางกายภาพ
ของวตัถุต่าง ๆท่ีรับรู้เขา้มาว่าเหมือนหรือไม่เหมือนการสร้างความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึง 
ความสามารถในการจดักลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบติัร่วมกนัของวตัถุหรือส่ิงนั้น ๆ 
แบ่งเป็น 2 ระดบัยอ่ย ๆ คือความคิดรวบยอดระดบัรูปธรรม (concrete Concerpts) ความคิดรวบยอด
ระดับนามธรรมท่ีก  าหนดข้ึนในสังคมหรือวฒันธรรมต่าง ๆ (Defined Concepts)การสร้างกฎ 
(Rules) หมายถึง ความสามารถในการน าความคิดรวบยอดต่าง ๆ มารวมเป็นกลุ่ม ตั้งเป็นกฎเกณฑ์
ข้ึน เพ่ือใหส้ามารถสรุปอา้งอิง และตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง (Procedures of Higher Order Rules) หมายถึง ความสามารถ
ในการน ากฎหลาย ๆ ขอ้ท่ีสมัพนัธก์นัมาประมวลเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
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2)  กลยทุธท์างความคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยใ์ชใ้นการ
ช่วยใหต้นไดรั้บขอ้มลูและจดักระท ากบัขอ้มลูจนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีตนตอ้งการ ประกอบดว้ย 
 -  กลวิธีเก่ียวกบัการใส่ใจ (Attending) 
 -  กลวิธีเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจความคิดรวบยอด (Encoding) 
 -  กลวิธีเก่ียวกบัการระลึกถึงส่ิงท่ีอยูใ่นความทรงจ า (Retrieval) 
 -  กลวิธีเก่ียวกบัการแกปั้ญหา (Problem Solving) 
 -  กลวิธีเก่ียวกบัการคิด (Thinking) 
 3)  ข่าวสารจากค าพดู (Verbal Information) 
 -  ค  าพดูท่ีเป็นช่ือของส่ิงต่าง ๆ (Names or Labels) 
 -  ค  าพดูท่ีเป็นขอ้ความ/ขอ้เท็จจริง (Facts) 

4) ทกัษะทางกลไก (Motor Skills) 
5) เจตคติ (Attitudes) 
กาเย่ มีความเช่ือต่อไปอีกว่า การเรียนรู้และความจ าท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างของสมอง

มนุษย์เปรียบเทียบได้หรืออธิบายได้โดยทฤษฎีการจัดระบบข้อมูล ( Information-Processing 
Theories) กล่าวคือ เมื่อเราไดรั้บขอ้มูลจากภายนอก สมองของเราก็จะรับรู้และบนัทึกเอาไว ้บาง
เร่ืองก็เก็บเอาไวใ้นความทรงจ าระยะสั้น ถา้เร่ืองนั้น ๆ มีความส าคญัสมองก็จะบนัทึกไวใ้นความ
ทรงจ าระยะยาว เปรียบเสมือนส่วนท่ีเก็บบนัทึกขอ้มลูของเคร่ืองสมองกล เมื่อถึงคราวท่ีจะใชข้อ้มูล
ท่ีบนัทึกไวน้ี้ สมองก็จะส่งขอ้มูลออกมาในรูปของความจ า หรือการระลึกได ้แลว้น าขอ้มูลนั้น ๆ 
ไปใชต้ามท่ีตอ้งการ 

การน าไปใชใ้นการจัดการศึกษา / การสอน ความคิดของกาเย่ในเร่ืองน้ีมีแนวปฏิบัติ
โดยตรงต่อการศึกษาในโรงเรียนหลายประการ การศึกษาในโรงเรียนไม่เพียงแต่จะสามารถท าให้
เกิดผลดา้นอตัราการพฒันาสติปัญญาเท่านั้น แต่จะตอ้งแสดงบทบาทท่ีสร้างอิทธิพลในเร่ืองน้ีอย่าง
ชดัเจน หมายความว่า เด็ก ๆ จะตอ้งพฒันาใหเ้ร็วท่ีสุดทนัทีท่ีเราสามารถสอนเขาได  ้

จากรูปแบบการเรียนรู้สะสมของกาเย่ ความพร้อมในการเรียนของนักเรียนมิไดข้ึ้นอยู่
กบัองคป์ระกอบภายในทางชีววิทยาเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัการจดัให้งานดา้นทกัษะมีความเหมาะสม 
และนิสยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนทกัษะใหม่ๆท่ีซบัซอ้นมากข้ึนตามท่ีตอ้งการจะพฒันา นอกจากน้ี
ถา้เด็กไม่สามารถจะเรียนรู้ทักษะเฉพาะบางอย่างเช่ การอ่านจะมีการก าหนดให้ครูตรวจสอบ
ขั้นตอนยอ้นหลงั เพ่ือหาส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งเรียนรู้มาก่อนเรียนรู้ส่ิงเหล่านั้นแลว้เร่ิมสอนอ่านใหม่ 

วิธีของกาเย ่อาจจะขดักบัแบบรูปของเพียเจต ์ซ่ึงครูมีหนา้ท่ีคอยดูว่าเด็กมีความสามารถ
ทางด้านใดเม่ือไร แลว้เตรียมการให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้ น ๆ เพ่ือให้
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สอดคลอ้งกบัความสามารถของเขาในแต่ละระยะ และน าไปสู่พฒันาการท่ีสูงข้ึนในทางการใช้
ความคิดและสติปัญญา ตามนยัของกาเย่ครูสามารถสอนการคงท่ีของปริมาณ (Conservation) หรือ
การอ่าน หรือนามธรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด โดยการก าหนดล าดบัขั้นตอนของประสบการณ์การเรียน
เรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่พฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก 
 
2.5  การใช้ส่ือส าหรับการสอน 

ความหมายของ  “การ ส่ือสาร”“การ ส่ือสาร ” หรือ “การ ส่ือความหมาย ” 
(communication) เป็นค าท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาละตินว่า “communication” หมายถึง”พร้อมกนั”
หรือ”ร่วมกนั”หมายความว่าเม่ือมีการส่ือสารระหว่างกนัเกิดข้ึน คนเราพยายามท่ีจะสร้าง “ความ
พร้อมกนัหรือความร่วมกนั”รวมถึงการส่งผา่น บอกเล่า หรือแลกเปล่ียนความคิด  ความรู้ เร่ืองราว
เหตุการณ์ ทศันคติ ฯลฯกบับุคคลท่ีก  าลงัส่ือสารดว้ย ดงันั้น การส่ือสารจึงหมายถึง การถ่ายทอด
เร่ืองราว การแลกเปล่ียนความคิด การแสดงออกของความคิดและความรู้สึก ตลอกรวมไปถึง 
“ระบบ” (เช่น ระบบโทรศพัท์ ) เพื่อการติดต่อส่ือสารข้อมูลซ่ึงกนัและกนั (Encarta Dictionary 
2005, DVD) นอกจากน้ี การส่ือสารยงัเป็นการท่ีบุคคลในสังคมมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัโดยผ่าน
ทางขอ้มลูข่าวสาร สญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายต่างๆ ดว้ย (Fiske, 1958, p.2) 

2.5.1  ลกัษณะของการส่ือสาร 
 ในการท่ีมนุษยเ์ราจะมีการส่ือสารหรือความหมายกนันั้น จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัวิธีการ
รูปแบบ และประเภทของการส่ือสารเป็นหลกัส าคญัเพื่อช่วยในการติดต่อกนั การส่ือสารในแต่ละ
วาระและสภาพการณ์นั้นย่อมมีลกัษณะของการติดต่อแตกต่างกนัไป โดยอาจจะมีการใชว้ิธีการ
รูปแบบ และประเภทของการส่ือสารอยา่งใดอย่างหน่ึง แต่อาจใชอี้กอย่างหน่ึงในอีกสถานการณ์ก็
ได ้ดงันั้น จึงควรท่ีจะสึกษาถึงลกัษณะของการส่ือสารเพ่ือใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
วิธีการของการส่ือสาร 

วิธีการของการส่ือสาร แบ่งออกได้ 3 วิธี คือการส่ือสารด้วยวาจา หรือ “วจนภาษา” 
(oral communication) เช่นการพดู การร้องเพลง เป็นตน้การส่ือสารท่ีมิใชว้าจา หรือ “อวจนภาษา” 
(nonverbal communication) และการส่ือสารดว้ยภาษาเขียน (written communication) เช่น การ
ส่ือสารดว้ยท่าทางภาษามือ และตวัอกัษร เป็นตน้ 

2.5.2  การส่ือสารในการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนเป็นการถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนจากครูผูส้อนไปยงัผูเ้รียน เพ่ือท าให้

ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในบทเรียนนั้นและท าการตอบสนองเพ่ือเกิดการเรียนรู้ข้ึน ในกระบวนการการ
เรียนการสอนนั้น ตอ้งอาศยัลกัษณะขององค์ประกอบของการส่ือสารทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้เป็น
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หลกัในการด าเนินการเพ่ือเกิดเป็นการส่ือสารข้ึนระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ดงันั้น จึงนับไดว้่าการ
เรียนการสอนเป็นกระบวนการส่ือสารอย่างหน่ึง และมีองค์ประกอบท่ีเปรียบเทียบได้กับ
องคป์ระกอบของการส่ือสารดงัน้ี 

ผูส่้งสารในการเรียนการสอน คือ ผูส้อน วิทยากร หรือผูบ้รรยาย ท่ีตอ้งมีความรู้ความ
เข้าใจในการเข้ารหัส เพ่ือน าเน้ือหาบทเรียนมาเข้ารหัส และต้องตัดสินได้ว่าจะท าการเขา้รหัส
อยา่งไร เช่น จะสอนโดยการบรรยาย อธิบาย หรือการพดูคุยกนั มีการน าส่ือการสอนประเภทใดมา
ใชป้ระกอบเพ่ือถ่ายทอดความรู้นั้นใหแ้ก่ผูรั้บสาร ซ่ึงไดแ้ก่ผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

เน้ือหาความรู้ท่ีส่งใหแ้ก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ เน้ือหาของวิชาตามหลกัสูตรท่ีก  าหนดไวโ้ดยจะ
แบ่งไวเ้ป็นบทเรียน มีการเรียงล าดบัความยากง่ายเพื่อความสะดวกในการน ามาสอน 

ส่ือหรือช่องทาง ท่ีใชส่้งเน้ือหาความรู้ให้แก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ ส่ือการสอนประเภทวสัดุ
อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการ เพื่อใชป้ระกอบการสอนหรือเพื่อให้ผูเ้รียนใชเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง เช่น
สไลด ์เคร่ืองฉายแผน่โปร่งใส โทรทศัน์ ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ การจ าลองในการเรียน เป้นตน้ 

ผูรั้บสาร ไดแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงมีระดบัอายุ แบบการคิด สติปัญญา สังคมและวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละคน จึงท าใหม้ีความสามารถในการถอดรหสัแตกต่างกนัไปดว้ย 

ผลท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน หมายถึง ผลของการเรียนรู้เพ่ือแสดงว่าผูเ้รียนสามารถ
เขา้ใรสารหรือความรู้ท่ีรับมาหรือไม่ ถา้มีความเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนก็จะท าให้รู้สึกสนุกในการเรียนและ
เรียนรู้เร่ือง ถา้ไม่เขา้ใจก็จะท าใหไ้ม่รู้เร่ืองในการเรียนและเกิดความเบ่ือหน่ายไดผ้ลป้อนกลบัของ
ผูเ้รียน เป็นการตอบสนองของผูเ้รียนท่ีส่งกลบัไปยงัผูส้อน โดยการท่ีผูเ้รียนตอบค าถามไดห้รือ
อาจจะถามค าถามกลบัไป หรือผูเ้รียนตอบสนองโดยการพยกัหน้ายิ้ม แสดงอาการง่วงนอน หรือ
แสดงกริยาใดๆให้เห้น การรวบรวมผลป้อนกลบัของผูเ้รียนจดัว่าเป็นหน้าท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของ
ผูส้อน เพราะเป็นส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งมาวิเคราะห์ว่าการสอนนั้นเป็นอยา่งไรบา้งเพื่อสามารถปรับปรุง
การสอนของตนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

2.5.3  การส่ือสารเชิงวงกลมของออกสกดูและชแรมม ์
 ตามปกติแลว้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลและแบบกลุ่มบุคคลนั้นผูส่้งและผูรั้บจะมีการ
เปล่ียนบทบาทกนัไปมาในลกัษณะการส่ือสารสองทางโดยเม่ือผูส่้งไดส่้งขอ้มลูข่าวสารไปแลว้ ทาง
ฝ่ายผูรั้บท าการแปลความหมายข้อมูลท่ีรับมา และจะเปล่ียนบทบาทจากผูรั้บกลบัเป้นผูส่้งเพื่อ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับมา ในขณะเดียวกนัผูส่้งเดิม จะเปล่ียนบทบาทเป็นผูรั้บเพ่ือรับขอ้มูลท่ีส่งกลบั
มาและท าการแปลความหมายส่ิงนั้น ถา้มีขอ้มลูท่ีจะตอ้งส่งตอบกลบัไปก็จะเปล่ียนบทบาทเป็นผูส่้ง
อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือส่งขอ้มลูกลบัไปยงัผูรั้บเดิม การส่ือสารในลกัษณณะน้ีทั้งผูส่้งและผูรั้บจะวนเวียน
เปล่ียนบทบาทกันไปมาในลักษณะเชิงวงกลมด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้ชารสส์ อี. ออสกูด 
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(Charles E. Osgood) และ วิลเบอร์ แอล. ชแรมม ์(Wilbur L. Schramm) (รูป3.4) ได้สร้าง
แบบจ าลองการส่ือสารเชิงวงกลมข้ึน โดยเนน้ถึงไม่เพียงแต่องคป์ระกอบของการส่ือสารเท่านั้น แต่
รวมถึงพฤติกรรมของทั้งผูส่้งและผูรั้บดว้ยโดยท่ีแบบจ าลองการส่ือสารเชิงวงกลมน้ีจะมีลกัษณะ
ของการส่ือสารสองทางซ่ึงตรงกนัขา้มอยา่งเห็นไดช้ดักบัการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชน
นั้นและวีเวอร์ ขอ้แตกต่างอีกประการคือ ในขณะท่ีความสนใจของแชนนนัและวีเวอร์อยู่ท่ีช่องทาง
การติดต่อระหว่างผูส่้งและผูรั้บ แต่ออกสกดูและชแรมมไ์ดมุ้่งพิจรณาแต่เฉพาะพฤติกรรมของผูส่้ง
และผูรั้บซ่ึงเป้นผูม้ีส่วนส าคณัในกระบวนการส่ือสาร  

 
 
ภาพที ่2.4  รูปแบบจ าลองเชิงวงกลมการส่ือสารของออสกดูและซแรมม ์
 
 ในแบบจ าลงน้ีจะเห็นไดว้่าออสกดูและชแรมมไ์ดก้ล่าวถึงตวัถ่ายทอดการส่ือสารเลยแต่
ไดเ้นน้ถึงการกระท าของผูส่้งและผูรั้บซ่ึงท าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนัและเปล่ียนบทบาทกนัไปมาในการ
เขา้รหสัสาร การแปลความหมาย และการถอดรหสัสาร อยา่งไรก็ตาม อาจเกล่าวไดว้่าหน้าท่ีในการ
เขา้รหสันั้นมีส่วนคลา้ยคลึงกบัตวัถ่ายทอด และการถอดรหัสก็คลา้ยคลึงกบัการรับของเคร่ิองรับ
นัน่เอง 

2.5.4  ขอบข่ายประสบการณ์ในทฤษฎีการส่ือสารของชแรมม ์
 ชแรมมไ์ดน้ าทฤษฎีการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์มาใชเ้พื่อ
เป็นแนวทางในการอธิบายการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน โดยเน้นถึงวตัถุประสงค์ของ
การสอน ความหมายของเน้ือหาข้อมูล และการท่ีข้อมูลได้รับการแปลความหมายอย่างไร       
นอกจากน้ีชแรมมย์งัให้ความส าคัณของส่ือความหมาย การรับรู้ และการแปลความหมายของ
สัญลกัษณ์ว่าเป็นหัวใจส าคญัของการเรียนการสอน ตามลกัษณะการส่ือสารของชแรมมน้ี์ การ
ส่ือสารจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพเฉพาะในส่วนท่ีผูส่้งและผูรั้บทั้งสองฝ่ายต่างมีวฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ ความรู้ ฯลฯ ท่ีสอดคลอ้งคลา้ยคลึงและมีประสบการณ์ร่วมกัน จึงจะท าให้
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สามารถเขา้ใจความหมายท่ีส่ือกนันั้นได ้ทั้งน้ีเพราะผูส่้งสามารถเขา้รหสัและผูรั้บสามารถถอดรหัส
เน้ือหาข่าวสารในขอบข่ายประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีอยู่ เช่น ถา้ไม่เคยเรียนภาษารัสเซีย เราคงไม่
สามารถพดูหรือแปลความหมายของภาษาารัสเซียได ้ดงัน้ีเป็นตน้ ถา้ส่วนของประสบการณ์ของทั้ง
ผูส่้งและผูรั้บซอ้นกนัเป็นวงกวา้งมากเท่าใด จะท าให้การส่ือสารนั้นเป็นไปไดโ้ดยสดวกและง่าย
มากยิ่งข้ึนเพราะต่างฝ่ายจะเข้าใจส่ิงท่ีกล่าวถึงนั้นได้เป็นอย่างดี แต่เม่ือใดท่ีวงของขอบข่าย
ประสบการณ์ซ้อนกันน้อยมากหรือไม่ซ้อนกันเลย แสดงว่าทั้ งผู ้ส่งและผูรั้บแทบจะไม่มี
ประสบการณ์ร่วมกันเลย การส่ือสารนั้นจะท าได้ยากล าบากหรือแทบจะส่ือสารกันไม่ได้อย่าง
ส้ินเชิง ซ่ึงสามารถทราบไดจ้ากผลป้อนกลบัท่ีผูส่้งกลบัไปยงัผูส่้งนัน่เอง 
  

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  รูปแบบจ าลองการส่ือสารของซแรมม ์
 
 จากทฤษฎีการ ส่ือสารของชแรมม์เ น่ืองจากในการส่ือสารเราไม่สามารถส่ง
“ความหมาย”(meaning)ของขอ้มลูไปยงัผูรั้บได ้ส่ิงท่ีส่งไปจะเป็นเพียง “สัญลกัษณ์”(symbol)ของ
ความหมายนั้น เช่น ค  าพดู รูปภาพ เสียงเพลง ท่ทาง ฯลฯ ดงันั้น เม่ือมีการส่ือสารเกิดข้ึน ผูส่้งตอ้ง
พยายามเข้ารหัสสารซ่ึงเป็นสัญลักณ์เพื่ อให้ผู ้รับเข้าใจได้โดยง่าย ซ่ึงสารแต่ละสารจะ
ประกอบด้วยสัญลกัณ์ต่างๆ มากมาย โดยท่ีสัญยลกัณ์แต่ละตัวจะบ่งบอกถึง“สัญญาณ”(signal)  
ของบาง ส่ิงบางอยา่งซ่ึงจะทราบไดโ้ดยประสบการณ์ของคนเรา เช่น เม่ือยกมือข้ึนเป็นสญัญาณของ
การหา้มหรือเม่ือตะโกนเสียงดงัเป็นสญัญาณของความโกรธ ฯลฯ ดงันั้น ผูส่้งจึงตอ้งส่งสัญลกัษณ์
เป็นค าพดู ภาษาเขียน ภาษามือ ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดความหมายของสารท่ีตอ้งการจะส่ง โดยพยายาม
เช่ือมโยงเน้ือหาสาระเขา้กบัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ผูรั้บสามารถแปลและ
เขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์เหล่านั้นไดโ้ดยง่ายในขอบข่ายประสบการของตน ตวัอยา่งเช่น ถา้ผู ้
ส่งตอ้งการส่งสารค าว่า “ดิจิทลั”ใหผู้รั้บท่ียงัไม่เคยรู้จกัค  าน้ีมาก่อน ผูส่้งตอ้งพยายามใชส้ัญลกัษณ์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายด้วยค าพูด ภาพกราฟิกอุปกรณ์ระบบดิจิทัล เช่น กลอ้งถ่ายภาพ  
หรือสญัลกัษณ์อ่ืนใดก็ตามเพื่อให้ผูรั้บสามารถเขา้ใจและมีประสบการณ์ร่วมกบัผูส่้งไดม้ากท่ีสุด
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เพื่อเขา้ใจความหมายของ  “ดิจิทลั” ตามท่ีผูส่้งตอ้งการ 
 เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นการท่ีผู ้สอนต้องให้ความรู้และขยายขอบข่ าย
ประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน หากมีส่ิงใดท่ีผูเ้รียนยงัไม่มีประสบการณ์หรือยงัไม่มี
ความรู้ในเร่ืองนั้นอยา่งเพียงพอ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งพยายามเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในเร่ือง
นั้นๆ ให้แก่ผูเ้รียนโดยการร่วมกนั ให้ผูเ้รียนตอบค าถาม หรือท าการบา้นเพ่ิมเติมย่อมจะเป็นการ
ทราบข้อมูลป้อนกลบัว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนนั้นอย่าง
เพียงพอหรือยงัและถกูตอ้งหรือไม่ ถา้ผูเ้รียนยงัไม่สามารถเขา้ใจหรือยงัไม่เกิดการเรยนรู้ท่ีถูกตอ้ง
ข้ึน แสดงว่าเกิด “ส่ิงรบกวน” ของสัญญาณในการสอนนั้น ผูส้อนตอ้งพยายามแกไ้ขวิธีการสอน
โดยอาจใชส่ื้อประเภทต่างๆ เขา้ดว้ย หรือการอธิบายยกตวัอยา่งให้ง่ายข้ึน รวมถึงการใชส้ัญลกัษณ์
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะกบัระดบัของผูเ้รียนมาช่วยการสอนนั้นจนกว่าผูเ้รียนจะมีประสบการณ์ร่วมกบัผูส้อน
และเกิดการเรียนรู้ท่ีถกูตอ้งในท่ีสุด 
 จากทฤษฎีการส่ือสารท่ีกล่าวมาแลว้อาจสรุปไดว้่า ในการส่ือสารนั้น การท่ีผูส่้งและ
ผูรั้บจะสามารถเข้าใจกันได้ดีเพียงใดย่อมข้ึนอยู่ก ับทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและ
วฒันธรรมของทั้งสองฝ่าย ถา้ทั้งผูส่้งและผูรั้บมีส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีสอดคลอ้งกันมากจะท าให้การ
ส่ือสารนั้นไดผ้ลดียิง่ข้ึน เพราะต่างฝ่ายจะมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และสามารถจดัอุปสรรคใน
การส่ือสารระหว่างผูส่้งและผูรั้บออกไปได ้
 การเรียนรู้ในแบบการส่ือสารสองทางน้ี เป้นการเรียนท่ีผูเ้รียนจะมีการแปลความหมาย
และการตอบสนองท่ีถกูตอ้งมากกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบการส่ือสารทางเดียว ทั้งน้ีเพราะผูส้อนจะ
อยูเ่ผชิญหนา้กบัผูเ้รียนจึงสามารถจะอธิบายต่างๆ ให้ผูเ้รียน เขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน เมื่อผูเ้รียนแปล
ความหมายผดิหรือมีการตอบสนองผดิส่งกลบัไปยงัผูส้อน ผูส้อนสามารถจะให้ค  าตอบท่ีถูกตอ้งได้
ในทนัทีและสามารถอธิบายส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัเขา้ใจไม่แจ่มแจง้อยู่นั้นให้เขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน หรือในการ
เรียนโดยใชบ้ทเรียนซีเอไอก็เช่นกนั ผูเ้รียนจะสามารถไดรั้บค าตอบท่ีถกูไดโ้ดยทนัทีและในบางบท
เยนจะมีการให้ผูเ้รียนยอ้นกลบัไปอ่านเน้ือหาบทเรียนเดิมอีกคร้ังหน่ึง หรือมีการอธิบายเน้ือหา
เพ่ิมเติมเพ่ือความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งชดัเจนเพ่ือท่ีผูเ้รียนสามารถมีการตอบสนองและเกิดการเรียนรู้ได ้
ในสภาพหอ้งเรียนปกติซ่ึงการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีผูส้อนและผูเ้รียน
มีปฏีสมัพนัธก์นัในการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมเน้ือหาบทเรียน ส่ือ และกิจกรรม
การเรียนรูปแบบต่างๆ เพื่อเสนอให้แก่ผูเ้รียน ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูส่้งท่ีต้องมีทักษะและความ
ช านาญในการสอน ตอ้งรู้จกัว่าจะใหเ้น้ือหาอะไรบา้งตามระดบัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
มีวิธีการสอนเช่น การบรรยาย การสาธิต โดยใชส่ื้ออะไรประกอบบา้ง เพื่อให้ผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูรั้บ
สามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสมัผสัส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทุกส่วนเพ่ือแปลความหมายเน้ือหานั้นได้
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อยา่งถกูตอ้ง หากในกรณีท่ีผูส้อนทราบว่าผูเ้รียนยงัไม่มีประสบการณ์หรือพ้ืนความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
จะเรียนมาก่อนย่อมจะต้องช่วยโดยการอธิบายด้วยค าพูดหรือใช้ส่ือการสอนประกอบ เช่น
ภาพกราฟิก ของจริง ของจ าลอง หรือสญัลกัษณ์อ่ืนใดก็ตามเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้าย เป็นการขยาย
ขอบข่ายประสบการณ์ของผูเ้รียนให้กว ้างขวางข้ึนให้ตรงกับผูส้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ตวัอยา่งเช่น เม่ือจะสอนเร่ือง “ส่ิงแวดลอ้ม”ถา้ผูเ้รียนยงันึกไม่ออกหรือไม่เคยพบค าน้ีมาก่อนเลย ก็
จะไม่เข้าใจว่า “ส่ิงแวดลอ้ม” คืออะไร ผูส้อนจึงต้องอาศยัส่ือการสอนมาช่วยในการถ่ายทอด 
ความหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ต่างกนัสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดต้รงกนั การ
สอนอาจเร่ิมโดยการอธิบายความหมายของ  “ส่ิงแวดลอ้ม” ว่าคืออะไร มีของจริงโดยช้ีให้ดู ส่ิงแว
ลอ้มท่ีเป็นจริงภายในหอ้งเรียนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัท่ีสุดว่ามีสภาพอย่างไร สะอาดสะอา้นหรือรก
รุงรังไม่น่าดูหรือไม่ ใหดู้ภาพถ่ายของสภาพแวดลอ้มสถานท่ีต่างๆ ประกอบดว้ย แลว้ให้อภิปราย
ร่วมกันเพ่ือดูว่าสามารถเข้าใจส่ิงท่ีเรียนถูกต้องมากน้อยเพียงใด ท้ายท่ีสดอาจน าผูเ้รียนไปดู
ส่ิงแวดลอ้มจริงภายในโรงเรียนว่ามีส่ิงใดท่ีดีหรือจะตอ้งปรับปรุงส่ิงใดบา้ง ผูเ้รียนมีขอ้เสนอแนะ
อยา่งไร และอาจท ากิจกรรมร่วมกนัในการจดัสภาพแวดลอ้มใหม่ เป็นการน าส่ิงท่ีเรียนมาแลว้มา
ใชไ้ดอ้ยา่งจริงจงั การสอนในลกัษณะน้ีจะเป็นการน าส่ือประเภทต่างๆ ทั้งวสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิค
วิธีการมาใชเ้พ่ือช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งห้า เป็นการเพ่ิมพูนและขยาย
ขอบข่ายประสบการณ์ของตนไปในตวั 

ในขณะท่ีผูส้อนเสนอเน้ือหานั้น อาจเกิดอุปสรรคหรือส่ิงรบกวนขณะสอนได ้ทั้งใน
ดา้นของตวัผูส้อน ผูเ้รียน ส่ือท่ีใช ้และสภาพแวดลอ้มในการเรียน เป็นตน้ว่าผูส้อนอาจใชค้  าท่ียาก
เกินไปโดยไม่อธิบายความหมายใหผู้เ้รียนเขา้ใจเสียก่อน ตวัผูเ้รียนเองอาจมีจิตใจเล่ือนลอยไม่สนใจ
การเรียนท าใหไ้ม่เกิดการรับรู้เน้ือหาท่ีสอน ภาพท่ีน าเสนออาจมีขนาดเล็กเกินไปท าให้ผูเ้รียนท่ีนั่ง
หลงัหอ้งมองเห็นไม่ถนดั ขณะฉายวีดิทศัน์อาจมีเสน้รบกวนเพราะแถบเทปสกปรกหรือมีแสงตกลง
บนจอโทรทศัน์ใหเ้กิดเงาสะทอ้นดูไดไ้ม่ชดัเจน ภายในหอ้งอาจมีอากาศ ร้อนอบอา้วหรือมีเสียงดงั
ของรถท่ีวิ่งในถนน ส่ิงรบกวนต่างๆเหล่าน้ีย่อมเป็นอุปสรรคท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถรับรู้เน้ือหา
บทเรียนอยา่งครบถว้น อนัจะท าใหเ้กิดการแปลความหมายและการรับรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งตรงกบัผูส้อน
ตอ้งการ และผลท่ีไดคื้อ ผูเ้รียนจะไม่เขา้ใจบทเรียน ท าใหเ้กิดความง่วงและเบ่ือง่าย การตอบสนอง
ของผูเ้รียนท่ีส่งเป็นผลป้อนกลบัไปยงัผูส้อนจึงเป็นการท่ีผูเ้รียนนั่งหลบัหร่ือคุยกนัและตอบค าถาม
ไม่ได้ ในทางตรงกนัข้ามถา้ผูส้อนสามารถขจัดส่ิงรบกวนต่างๆ เหล่าน้ีซ่ึงเป็นอุปสรรคในการ
ส่ือสารลงไปได ้จะเป็นผลท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและเขา้ใจบทเรียน มีการแปลตวามหมายท่ี
ถูกต้อง มีการตอบสนองในทางท่ีดีอันจะส่งผลไปถึงการเรียนรู้ ท่ีถูกต้องครบถ้วนไปด้วย 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ภาพจากวีดิทศัน์มีเสน้รบกวนก็ควนท าความสะอาดหวัเทป ของเคร่ืองเล่น และปรับ
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ความคมชดัเพื่อไดภ้าพท่ีชดัเจน หรือถา้สงัเกตว่าผูเ้รียนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีอธิบายไปซ่ึงอาจเกิดจากไดย้ิน
ไม่ชดัเจนเพราะเสียงรบกวนจากภายนอกหรือจากการท่ีใช้ค  าอธิบายท่ีสั้นเกินไป ผูส้อนก็ควร
อธิบายซ ้ าด้วยถ้อยค าง่ายๆ ยกตัวอย่างประกอบเพ่ิมเติม ใช้ของจริงหรือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม
ประกอบดว้ยเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึน ดงัน้ีเป็นตน้ 

2.5.5  ความหมายของ “ส่ือการเรียนการสอน” 
 ส่ื อ  ( medium, media) เ ป็ น ค า ม า จ า ก ภ า ษ า ล ะ ติ น ว่ า  “medium” แ ป ล ว่ า 

“ระหว่าง”(between) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุขอ้มลูสารสนเทศเป็นตวักลางใหข้อ้มลูส่งผา่นจาก
ผูส่้งหรือแหล่งส่งไปยงัผูรั้บเพื่อให้ผูส่้งและผูรั้บสามารถส่ือสารกันได้ตรงตามวตัถุประสงค์   
ในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อผูส้อนน าส่ือมาใช้ประกอบการสอนจะเรียกว่า  “ส่ือการสอน” 
(instructional media) และเมื่อน ามาใหผู้เ้รียนใชจ้ะเรียกว่า “ส่ือการเรียน”(learning media) โดยเรียน
รวมกนัว่า “ส่ือการเรียนการสอน”หรืออาจเรียนกนัสั้นๆ ว่า  “ส่ือการสอน”หมายถึงส่ือใดก็ตามไม่
ว่าจะเป็นเทปบนัทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ซ่ึงเป็นวสัดุบรรจุ
เน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือเป็นอุปกรณ์เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาจากวสัดุส่ิงเล่าน้ีเป็นวสัดุ
อุปกรณ์ทางกายภาพท่ีน ามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา เป็นส่ิงท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือหรือช่วงทาง
ส าหรับท าใหก้ารสอนของผูส้อนส่งไปถึงผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตาม   

2.5.6  วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย 
 ส่ือการสอนนบัว่าเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการเรียนการสอนนับแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีช่วยให้การส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินไปไดอ้ย่าง   มี
ประสิทธิภาพ ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดต้รงกบัท่ีผูส้อนตอ้งการ
ไม่ว่าส่ือนั้นจะเป็นส่ือในรูปแบบใดก็ตามลว้นแต่เป็นทรัพยากรท่ีสามารถอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ได้ทั้ งส้ิน ในการใช้ส่ือการสอนนั้ นผูส้อนจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและ
คุณสมบัติ ของส่ือแต่ละชนิดเพื่อเลือกส่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบในการใชส่ื้อดว้ยการส่ือ
การสอนมิใช่เป็นเพียงวสัดุอุปกรณ์ท่ีมนุษยใ์ชเ้ทคโนโลยปีระดิษฐข้ึ์นมาเท่านั้น แต่ทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
มีอยู่ในโลกสามารถน ามาใช้เป็นส่ือการสอนได้ทั้ งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น แร่ธาตุ หิน แหล่งน ้ า ฯลฯ ส่ิงมีชีวิตทั้งคน สัตว์ พืชพนัธุ์ไมต่้าง ๆ หรือส่ิงท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนโดยฝืมือมนุษย ์เช่น อาคารสถานท่ี วดั พิพิธภณัฑ์ ชุมชน ตลาด ฯลฯ หรือแมแ้ต่
เทคนิควิธีการ เช่น การจดันิทรรศการ การสาธิต ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีน ามาเป็นส่ือการสอนเพ่ือผลแห่ง
การเรียนรู้ไดท้ั้ งส้ิน ทั้งน้ีเพราะทุกส่ิงนับเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ตามหลกัการของเทคโนโลยี
การศึกษา 
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 ส่ือต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นตัวกลางในการส่งผ่านขอ้มูลสารสนเทศจากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน 
หรือเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนใชศึ้กษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงมีนักวีชาการท่านต่างๆ ไดจ้  าแนกส่ือการ
สอนตามประเภท ลกัษณะ และวิธีการใช ้ดงัน้ี 

 คุณค่าของส่ือการสอน ส่ือการสอนนับว่าเป็นส่ิงส าค้ญในการเรียนรู้เน่ืองจากเป็น
ตวักลางในการถ่ายทอดเน้ือหาจากผูส้อนไปยงัผุเ้รียน หรือเป็นส่ือท่ีผุเ้รียนใชเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ดงันั้น ส่ือการสอนจึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งกบัผูเ้รียนและผูส้อนดงัต่อไปน้ี 

2.5.7  ส่ือกบัผูเ้รียน 
 ส่ือการเรียนการสอนมีความส าคณัและคุณค่าต่อผูเ้รียนดงัน้ี 

 เป็นส่ิงช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ
เน้ือหาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดง่้ายข้ึนในระยะเวลาอนันั้นและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดใน
เร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 
 ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียน ท าให้เกิดความสนุกสนานและไม่
รู้สึอเบ่ือหน่ายการเรียน 
 การใชส่ื้อจะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนัหากเป็นเร่ืองของนามธรรมและยากต่อ
ความเข้าใจ และช่วยให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาเรียน   ส่ือช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึนท าใหเ้กิดมนุษย-สมัพนัธอ์นัดีนระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเองและกบั
ผูส้อนด้วย สร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาค้นควา้หาความรู้  ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
สร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่านั้น ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัให้
มีการใชส่ื้อในการศึกษารายบุคคล 
 ส่ือกบัผูส้อน ส่ือการเรียนการสอนมีความส าคญัและคุณค่าต่อผูส้อนดงัน้ีการใชส่ื้อวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วยใหบ้รรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งข้ึน ท า
ใหผู้ส้อนมีความกระตือรือร้นในการสอนมากกวา่วิธีการท่ีเคยใชก้ารบรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว และ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองให้เพ่ิมข้ึนดว้ยช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียม
เน้ือหาเพราะสามารถน าส่ือมาใชซ้ ้ าได ้และบางคร้ังอาจให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง  เป็น
การกระตุน้ใหผู้ส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุและเร่ืองราวใหม่ ๆ  เพื่อใหก้ารเรียนรู้
น่าสนใจยิง่ข้ึน 
 ส่ือการสอนจะมีคุณค่าต่อเม่ือผูส้อนไดน้ าไปใชอ้ย่างเหมาะสมและถูกวิธีดงันั้น ก่อนท่ี
จะน าส่ือแต่ละอย่างไปใช้ ผูส้อนควรจะศึกษาถึงลกัษณะและคุณสมบติัของส่ือการสอนขอ้ดีและ
ขอ้จ ากดัอนัเก่ียวกบัตวัส่ือและการใชส่ื้อแต่ละอย่าง ตลอดจนการผลิตและการใชส่ื้อให้เหมาะสม
กับสภาพการเรียนการสอนด้วย ทั้ งน้ีเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตาม
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จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
2.5.8  หลกัการเลือกส่ือการสอน 

 การเลือกส่ือการสอนเพื่อน ามาใชป้ระกอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง โดยผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนให้
แน่นอนเสียก่อน เพ่ือใชว้ตัถุประสงค์นั้นเป็นตวัช้ีน าในการเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ นอกจากน้ียงัมีหลกัการอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหา
บทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีจะสอน 
 เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีให้ผลต่อการเรียนการสอน
มากท่ีสุด ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหานั้นไดดี้เป็นล าดบัขั้นตอน เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น 
ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ่อนยุ่งยาก
จนเกินไป  ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพ มีเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนและเป็นจริง มีราคาไม่แพง
จนเกินไป หรือถา้จะผลิตเองควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 
 จากหลกัการน้ีสรุปไดว้่า การเลือกส่ือมาใชใ้นการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นผูส้อนจะตอ้งมีความรรู้ความสามารถและทกัษะในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน 
 จุดมุ่งหมายในการน าส่ือมาใชป้ระกอบหรือร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใชน้ า
บทเรียน ใชใ้นการประกอบค าอธิบาย ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่ผูเ้รียน หรือใช้เพื่อสรุป
บทเรียนตอ้งเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของส่ือชนิดต่าง ๆ แต่ละชนิดว่า สามารถเร้าความสนใจและให้
ความหมายต่อประสบการณ์การเรียนแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งไรบา้ง เช่น หนงัสือและส่ือส่ิงพิมพป์ระเภท
ต่าง ๆ ใช้เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานและอ้างอ้ิง ของจริงและของจ าลองใช้เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์รอง สไลด์ใชเ้พ่ือเสนอภาพน่ิงขนาดใหญ่ให้ผูเ้รียนเห็นไดท้ั้ง
ชั้นเรียนหรือใชเ้พ่ือการเรียนรายบุคคล แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟใช้เพื่อตอ้งการเน้นหรือเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นส่วนประกอบหรือเปรียบเทียบขอ้มูล เหล่าน้ีเป็นตน้ ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัแหล่งของ
การเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษาหากไม่มีส่ือท่ีตอ้งการใชจ้ะคุม้ในการ
ผลิตเองหรือไม ่หรืออาจหายมืไดท่ี้ไหนบา้ง 
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2.6  ทฤษฎีเกีย่วกบัความสามารถด้านความจ า 
ในทางจิตวิทยา ไดม้ีการกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการจ าและการลืมไวห้ลายทฤษฎีแต่ท่ี

ส าคญัสรุปไดม้ี 4 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีความจ าสองกระบวนการ (Two -  Process Theory of Memory) ทฤษฎีน้ีสร้างข้ึน

โดย Atkinson and Shiffrin (1968) กล่าวถึงความจ าระยะสั้นหรือความจ าทนัทีทนัใดและความจ า
ระยะยาวว่า ความจ าระยะสั้นเป็นความจ าชัว่คราว ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่ในความจ าระยะสั้นจะตอ้ง
ไดรั้บการทบทวนอยูต่ลอดเวลามิฉะนั้นความจ าส่ิงนั้นจะสลายตวัไปอย่างรวดเร็ว ในการทบทวน
นั้นเราจะไม่สามารถทบทวนทุกส่ิงท่ีเขา้มาอยูใ่นระบบความจ าระยะสั้น ดงันั้นจ  านวนท่ีเราจ  าไดใ้น
ความจ าระยะสั้นจึงมีจ  ากดั การทบทวนป้องกนัไม่ใหค้วามจ าสลายตวัไปจากความจ าระยะสั้น และ
ถา้ส่ิงใดอยูใ่นความจ าระยะสั้นเป็นระยะเวลายิง่นาน ส่ิงนั้นก็มีโอกาสฝังตวัในความจ าระยะยาว ถา้
เราจ  าส่ิงใดไดใ้นความจ าระยะเวลายิง่นาน ส่ิงนั้นก็มีโอกาสฝังตวัในความจ าระยะยาว ถา้เราจ  าส่ิงใด
ไวใ้นความจ าระยะยาวส่ิงนั้นก็จะติดอยูใ่นความทรงจ าตลอดไป (ชยัพร วิชชาวุธ, 2520) 

ทฤษฎีการสลายตวั (Decay Theory)  เป็นทฤษฎีการลืม กล่าวว่า การลืมเกิดข้ึนเพราะ
การละเลยในการทบทวน หรือไม่น าส่ิงท่ีจะจ าไวอ้อกมาใชเ้ป็นประจ า การละเลยจะท าให้ความจ า
ค่อย ๆ สลายตัวไปเองในท่ีสุด ทฤษฎีการสลายตวัน้ีน่าจะเป็นจริงในความจ าระยะสั้น เพราะใน
ความจ าระยะสั้นหากเรามิไดจ้ดจ่อหรือสนใจทบทวนในส่ิงท่ีต้องการจะจ าเพียงชัว่ครู่ส่ิงนั้นจะ
หายไปจากความทรงจ าทนัที (Adams, 1967) 

ทฤษฎีการรบกวน  (Interference Theory) เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการลืมท่ียอมรับกนัใน
ปัจจุบนัทฤษฎีหน่ึง ทฤษฎีน้ีขัดแยง้กับทฤษฎีการสลายตัว โดยกล่าวว่าเวลาเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถท าให้เกิดการลืมได ้แต่ส่ิงท่ีเกิดในช่วงดงักล่าวจะเป็นส่ิงคอยรบกวนส่ิงอ่ืน ๆ ในการจ า 
การรบกวนน้ีแยกออกเป็น 2 แบบ คือ การตามรบกวน (Proactive Interference) หรือการรบกวน
ตามเวลา หมายถึง ส่ิงเก่า ๆ ท่ีเคยประสบมาแลว้หรือจ าไดอ้ยูแ่ลว้มารบกวนส่ิงท่ีจะจ าใหม่ ท าให้จ  า
ส่ิงเร้าใหม่ไม่ค่อยได ้อีกแบบของการรบกวนก็คือ การยอ้นรบกวน (Retroactive Interference) หรือ
การรบกวนยอ้นเวลา หมายถึงการพยายามจ าส่ิงใหม่ท าให้ลืมส่ิงเก่าท่ีจ  าไดม้าก่อน (Adams, 1980) 
จึงกล่าวไดว้่า ทฤษฎีการลืมน้ีเกิดข้ึนโดยความรู้ใหม่ไปรบกวนความรู้เก่า ท าให้ลืมความรู้เก่าและ
ความรู้เก่าก็สามารถไปรบกวนความรู้ใหม่ไดด้ว้ย 

ทฤษฎีการจดักระบวนการตามระดบัความลึก  (Depth  of  Processing Theory)  ทฤษฎี
น้ีสร้างข้ึนโดย Craik and Lockhart (1972) ซ่ึงขดัแยง้กบัความคิดของ Atkinson and Shiffrin (1968) 
ท่ีกล่าวว่า ความจ ามีโครงสร้างและตัวแปรส าคัญของความจ าในความจ าระยะยาวก็คือ ความ
ยาวนานของเวลาท่ีทบทวนส่ิงท่ีจะจ าในความจ าระยะสั้น แต่เครก และลอกฮาร์ท มีความคิดว่า 
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ความจ าไม่มีโครงสร้างและความจ าท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะมีเวลาทบทวนในความจ าระยะสั้น
นาน แต่เกิดข้ึนเพราะความซบัซอ้นของการเขา้รหสัท่ีซบัซอ้น หรือการโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ี
ตอ้งการจ า ยอ่มอาศยัเวลา แต่เวลาดงักล่าวไม่ใช่เพื่อการทบทวน แต่เพื่อการระลึกหรือซบัซอ้นของ
การกระท ากบัสารท่ีเขา้ไป (การเขา้รหัส) ถา้ยิ่งลึก (ซบัซอ้น) ก็จะยิ่งจ  าไดม้าก นั่นคือตอ้งใชเ้วลา
มากดว้ย (ไสว เล่ียมแกว้, 2528) 

ในดา้นเชาวน์ปัญญาและความถนดันั้น ทฤษฎีความถนดัดา้นความจ ายงัไม่มีผูใ้ดกล่าว
ไวโ้ดยตรง แต่จะรวมอยูเ่ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในทฤษฎีต่าง ๆ เช่น 

1)  ทฤษฎีหลายองค์ประกอบ (Multiple Factor Theory) ของ Thurstone ซ่ึงวิเคราะห์
องค์ประกอบในปี 1958 พบว่า ความสามารถปฐมภูมิของสมอง (Primary Mental Ability) ของ
มนุษยท่ี์เห็นและส าคญัมีอยู่ 7 ประการ คือ องค์ประกอบดา้นภาษา (Verbal Factor) องค์ประกอบ
ดา้นความคล่องแคล่วในการใชค้  า (Word Fluency Factor) องค์ประกอบดา้นจ านวน (Number 
Factor) องคป์ระกอบดา้นมิติสมัพนัธ์ (Space Factor) องค์ประกอบดา้นความจ า (Memory Factor) 
องค์ประกอบดา้นการรับรู้ (Perception Factor) และองค์ประกอบดา้นเหตุผล (Relation Factor) 
ส าหรับองคป์ระกอบดา้นความจ านั้นเป็นความสามารถดา้นความทรงจ าเร่ืองราว และมีสติระลึกรู้
จนสามารถถ่ายทอดได ้(องัคณา สายยศ, 2527) 

2)  โครงสร้างทางสมอง (The Structure of Intellect Theory) ของกิลฟอร์ด (Guilford) 
เสนอว่า โครงสร้างทางสมองมองไดใ้นลกัษณะ 3 มิติ ผลของการคิด หมายถึง ผลของกระบวนการ
จัดกระท าของความคิดกับข้อมูลจากเน้ือหา นับองค์ประกอบรวมกันได้ 120 องค์ประกอบ 
(Guilford, 1971, p. 61 - 63) ต่อมาไดพ้บว่าในส่วนของภาพ (Figural) แบ่งเป็นส่ิงท่ีมองเห็น 
(Visual) และส่ิงท่ีไดย้ิน (Auditory) ส่วนท่ีเป็นความจ า (Memory) นั้น แบ่งออกเป็นการบนัทึก
ความจ า (Memory Recording) และการเก็บรักษาความจ า (Memory Retention) นับองค์ประกอบ
รวมข้ึนเป็น 180 องคป์ระกอบ (Guilford, 1988) 

3)  ทฤษฎีความสามารถทางสมองสองระดบั (Two – Level Theory of Mental Ability) 
กล่าวว่า ความสามารถทางสมองมีอยู ่2 ระดบั ระดบัท่ี 1 (Level I) เป็นความสามารถดา้นการเรียนรู้
และจ าอยา่งนกแกว้ นัน่คือ เป็นความสามารถท่ีจะสัง่สมหรือสะสมขอ้มลูไวไ้ดแ้ละพร้อมท่ีจะระลึก
ออกได ้ระดบัน้ีไม่ไดร้วมการแปลงรูปหรือการกระท าทางสมองแต่ประการใด เป็นวิธีการท่ีไม่ใช้
ความคิดเลย ระดบัท่ี 2 เป็นระดบัท่ีสมองสร้างมโนภาพ เหตุผล และแกปั้ญหา (ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2527) 

จากการสืบค้นข้อมูล มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้อธิบายถึงโครงสร้างและ
องคป์ระกอบเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจ า ดงัน้ี 
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หลกัการรับรู้ภาพและสญัลกัษณ์ 
มนุษยส์ามารถจ าภาพสารพดัชนิดท่ีผ่านมาได ้และภาพต่าง ๆ ถูกเก็บในจิตส านึก ซ่ึง

มนุษยส์ามารถระลึกออกมาไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยอาศยัหลกั 3 ขอ้ คือ (พงษส์วสัด์ิ ลาภบุญเรือง, 2516, 
อา้งจาก Fleming and Sheikhian, 1972) 

1)  เมื่อมนุษยไ์ด้เห็นภาพใด ๆ เข้า ย่อมแปลความหมายออกมาเป็นถอ้ยค าหรือ
รูปลกัษณะต่าง ๆ ตามแต่ความทรงจ าท่ีเขาสะสมไว ้

2)  มนุษยจ์ะตอบสนองส่ิงเร้าใหม่ท่ีเป็นภาพหรือสัญลกัษณ์ ในลกัษณะท่ีไม่เป็นภาษา
หรือจินตนาการก่อน หลงัจากนั้นชัว่ขณะหน่ึงจะสามารถบอกไดว้่าส่ิงนั้นคืออะไร 

3)  มนุษยม์ิไดเ้ก็บความจ าไวใ้นระบบประสาท แต่คงอยูเ่ฉพาะในรูปแบบของการรับรู้ 
เช่น เม่ือดูภาพหน่ึงท่ีมีทั้งภาพและค า เขาจะนึกถึงภาพหรือค าอยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้แต่ว่าอยา่งไหน
จะเด่นชดักว่ากนั ซ่ึงหลกัขอ้น้ีสนบัสนุนส่ิงเร้าท่ีเป็นภาพและค าคู่กนั 

โครงสร้างและกระบวนความจ า   มี 3 หน่วย  คือ 
1) ความจ าการรู้สึกสมัผสั (Sensory Memory) 

 2) ความจ าระยะสั้น (Short  - Term Memory) 
 3) ความจ าระยะยาว (Long  Term Memory) 

 
ภาพที ่2.6  โครงสร้างความจ าของ Atkinson และ Shiffrin 
  
 หน่วยทั้ง 3 น้ี สัมพนัธ์กันด้วยกระบวนการส าคัญ 3 กระบวนการ คือ การเข้ารหัส 
(Encoding) การเก็บรหัส (Storage) และการถอดรหัส (Retrieval) (ไสว เล่ียมแกว้, 2528  อา้งจาก 
Atkinson and Shiffrin, 1968) เน่ืองจากทั้ง 3 กระบวนการเป็นกระบวนการต่อเน่ือง จึงจะขาด
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงมิได ้มิฉะนั้นจะเกิดการลืม กระบวนการจ าทั้ง 3 กระบวนการ 
แสดงไดด้งัภาพ  
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ใส่เขา้ในความจ า   เอากลบัคืนจากความจ า      รักษาไวใ้นความจ า 
 
ภาพที ่2.7  ความสมัพนัธข์องกระบวนการจ า ส่วน Beach (1976 ) ไดแ้สดงขั้นตอนการทางานของ
กระบวนการจ าของมนุษยไ์วด้งัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.8 ขั้นตอนการทางานของกระบวนการจาตามแบบของบิช 
 
  ความจ าเป็นกระบวนการต่อเน่ืองดงัมีผูต้ ั้งทฤษฎีสองกระบวนการข้ึน มีความว่าความ
จาระยะสั้นเป็นความจ าชัว่คราว ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่ในความจ าระยะสั้นจะตอ้งไดรั้บการทบทวนอยู่
เสมอ มิฉะนั้นความจ าต่อส่ิงนั้นกจ็ะสลายตวัไปอยา่งรวดเร็ว ในการ ทบทวนเราไม่สามารถทบทวน
ทุกส่ิงใหอ้ยูใ่นความจ าระยะสั้น ดงันั้นจ  านวนท่ีเราจ  าไดจึ้งมีจ  ากดั ส่ิงใดก็ตามถา้อยูใ่นความจ าระยะ
สั้นได้รับการทบทวนมากเท่าไร ก็จะฝังตัวเก็บไวใ้นความจ าระยะยาวได้นานเท่านั้น (ชัยพร 
วิชชาวุธ, 2515) 

2.6.1  ความจ าระยะสั้น 
 ความจะระยะสั้นเป็นโครงสร้างความจ าท่ีเกิดข้ึนจากการตีความของส่ิงเร้าหลกัจากเกิด

การรับรู้แลว้ และเก็บในความทรงจ าระยะหน่ึงท่ีสั้นมาก การเก็บน้ีเป็นการเขา้รหัสโดยการแปล
สารเดิมไว ้การเขา้รหสัในความจ าระยะสั้นมีการเขา้รหสัเป็นภาพ เป็นเสียง และเป็นความหมาย 

การเขา้รหสั การเก็บรหสั การถอดรหสั 
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การเขา้รหสัเป็นภาพมีความส าคญัต่อการจ าของเด็ก ภาพท่ีใชค้วรเป็นภาพท่ีมีความหมายแน่นอน
ชดัเจน 
 

 
 
ภาพที ่2.9  (ก) การเขา้รหสัเป็นภาพ 

(ข) รหสัในความจ าระยะสั้นท่ีเป็นโครงแบบซ่ึงถอดมาจากเหตุการณ์ท่ีคาดว่าเกิดข้ึนใน
สมองของตน 

การเขา้รหสัเป็นเสียง บางคร้ังขณะท่ีเราอ่านหนังสือในใจรู้สึกว่าเสียงเกิดข้ึนในสมอง
ของเราหรือการท่องออกเสียงเช่นกนั ลกัษณะน้ีเป็นการเขา้รหสัท่ีเป็นเสียง  

การเข้ารหัสเป็นความหมาย จะอาศยัตัวกลางภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Mediators) มาช่วยในการเขา้รหสั เช่น ให้จ  าค  าว่า Mot ผูจ้ะจ าพยายามแปลค าว่า Mot เป็น Mother 
ซ่ึงมีความหมายข้ึน ท าใหจ้  าไดง่้าย Mother จึงเป็น ตวักลางภาษาธรรมชาติ (ไสว เล่ียมแกว้, 2528) 

ความจ าระยะสั้นเป็นความจ าท่ีคงอยูใ่นระยะสั้น ๆ ประมาณ 30 วินาที ท่ีเรา ตั้งใจหรือ
มีใจจดใจจ่อต่อส่ิงนั้น เม่ือเราไม่ใส่ใจแลว้ความจ านั้นก็จะเลือนหายไป เช่น การจ าหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีหาพบในสมุด ซ่ึงต้องมีการทบทวนจนกระทั่งหมุนเลขเสร็จ มิฉะนั้ นจะลืม 
ความสามารถของคนเราท่ีจะเก็บขอ้มูลไวใ้นความจ าระยะสั้นไดม้ากท่ีสุด เรียกว่า ช่วงความจ า 
(Memory Span)  

คนทัว่ไปมีช่วงความจ าอยู่ระหว่าง 5  - 9 หน่วย (Chung) ไม่ว่าหน่วยนั้นจะเป็น
ตวัอกัษรหรือค าก็ตามท่ีไม่ยากจนเกินไป (Miller, 1956) การศึกษาช่วงความจ าส่วนใหญ่จะเสนอส่ิง
เร้าทีละหน่วย อยา่งไรก็ตามความจ าของคนไม่คงท่ี มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามอาย ุเช่นเดียวกบัลกัษณะ
การเ พ่ิมของสติปัญญาเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะของส่ิง เร้า วิ ธีการเสนอส่ิงเร้า  และ
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สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ช่วงความจ ายงัสามารถท าให้เพ่ิมข้ึนหรือขยายออกไดด้ว้ยการฝึกฝน (สุนทร 
ค าโตนด, 2509) 

การวดัความจ า นิยมวดักนัอยู ่2 แบบ คือ (ลว้น สายยศ, 2522) 
 1)  แบบจ าทนัทีทนัใด 
 2)  แบบจ าท้ิงช่วง 

ในการศึกษาเก่ียวกบัความจ า บุคคลมีความจ ามากน้อยเพียงใด มีวิธีการทดสอบ 3 วิธี 
ดงัน้ี 

1) การจ าได้ (Recognition) ในการวดัความจ าด้วยวิธีน้ีเราต้องแสดงส่ิงของหรือ
เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงเร้าท่ีเคยประสบมาแลว้ในอดีตปะปนกบัส่ิงเร้าใหม่ ๆ ต่อหน้าผูท้ดสอบ ผู ้
ทดสอบจะเปรียบเทียบและอ่านความรู้สึกของตนเองว่าจ  าส่ิงท่ีปรากฏตรงหน้าไดห้รือไม่เท่านั้น 
เช่น การช้ีตวัผูร้้าย เจา้ทุกข์จะตอ้งเห็นผูร้้ายมาก่อน แลว้ให้ผูร้้ายปรากฏตวัอีกคร้ังโดยรวมอยู่กบั
ผูอ่ื้น วิธีเสนอส่ิงเร้าและทดสอบ คือ 
    แบบจ า - สอบ (Study - Test) เป็นการเสนอส่ิงเร้าโดยการอ่านหรือใหดู้ทีละค า โดยใช้
ค  าละ 4 - 5 วินาที แลว้ทดสอบความจ าทนัที 
    แบบจ าต่อเน่ือง (Continuous Recognition Test) เป็นการเสนอ ส่ิงเร้าท่ีมีทั้งส่ิงเก่าและ
ส่ิงใหม่ ในการเสนอแต่ละคร้ังผูรั้บการทดลองจะตอ้งตอบว่าส่ิงเร้าท่ีเสนอนั้นเป็นส่ิงเร้าเก่าหรือส่ิง
เร้าใหม ่
 2)  การระลึก (Recall) การระลึกต่างจากการจ าไดต้รงท่ีในการระลึกนั้น ผูร้ะลึกจะตอ้ง
สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการจ า โดยไม่มีเหตุการณ์หรือส่ิงเร้าท่ีไดจ้  านั้นอยู ่ต่อหนา้ เช่น การระลึก
หมายเลขโทรศพัทข์องเพ่ือนท่ีรู้จกั การทดสอบประเภทน้ีมี 3 วิธีคือ 
    การระลึกเสรี (Free Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าใด ๆ ท่ีไดจ้  าก่อนหรือหลงัก็ได ้โดย
ไม่ตอ้งเรียงตามล าดบั เช่น การฝึกให้ลูกเสือจ าส่ิงของท่ีเห็นแลว้เขียนรายการต่าง ๆ ท่ีจ  าได ้โดย
เขียนรายการใดก่อนหรือหลงัก็ได ้เพ่ือสะดวกในการทดลองเราอาจใชค้  าแทนส่ิงของโดยเสนอค า
เหล่านั้นใหดู้หรือฟังแลว้เขียนตอบตามท่ีระลึกได ้
   การระลึกตามล าดบั (Serial Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าตามล าดบัท่ี ซ่ึงมีทั้งการระลึก
ตามล าดบัจากหนา้ไปหลงั (Initial Span) เช่น การระลึกหมายเลขโทรศพัท ์ถา้ระลึกล าดบัตวัเลขผิด 
ก็จะผดิถึงปลายทางดว้ย และการระลึกตามล าดบัยอ้นหลงั (Terminal Span) ไดแ้ก่ การระลึกจากเลข 
10, 9, 8, 7, 6,..., 0 เป็นตน้ 
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   การระลึกตามตวัแนะ (Cued Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าในลกัษณะของคู่สัมพนัธ์ คือ
จะก าหนดคู่สมัพนัธ์ท่ีประกอบดว้ยตวัแนะหรือท่ีเรียกว่าตวัเร้าและตวัสนองมาให้จ  าก่อน เมื่อจะ
ทดสอบก็จะเสนอตวัแนะใหผู้รั้บการทดลองระลึกถึงตวัสนองออกมา 
 3)  การเรียนซ ้ า (Relearning) หมายถึง การท าซ ้ า ๆ หรือการเสนอส่ิงเร้าซ ้ า ๆ ในการ
เรียนรู้ การเรียนแบบน้ีมกัใชว้ดัดว้ยเวลาหรือจ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการเรียนซ ้าคร้ังท่ี 2 และท่ีใชใ้นการ
เรียนคร้ังแรก แลว้คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องเวลา และจ านวนคร้ังท่ีลดลง 
 ในการทดสอบความจ าจะตอ้งใหผู้ท้ดสอบทุกคนมีประสบการณ์ในการรับรู้ ขอ้มลูท่ีวดั
ใหเ้ท่ากนัก่อน และพบว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถท่ีแตกต่างกนัใน
ดา้นความจ า จากการวิเคราะห์ของกองทพัอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (The Army Air Forces) 
พบว่าความสามารถในการจ าแสดงออกไดม้ี 4 ประเภท คือ (เสาวณี คุณาวฒันากุล, 2517) 
 1) ช่วงความจ า (Memory Span Ability) เป็นความสามารถท่ีแสดงออกถึงจ านวนของ
ส่ิงท่ีจ  าได ้ถา้จ  าส่ิงท่ีก  าหนดใหไ้ดม้าก เรียกว่ามีช่วงความจ ายาว ถา้จ  าไดน้อ้ยก็มีช่วงความจ าสั้น ซ่ึง
ทดสอบไดโ้ดยใหจ้  าส่ิงของ ตวัเลข ตวัอกัษร ค  า สญัลกัษณ์ ฯลฯ 
 2) ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ในการจ า (Association Memory Ability) 
เป็นความสามารถในการสร้างกฎเกณฑส์ าหรับตนเองท่ีจะจ าส่ิงต่าง ๆ  ไดดี้ข้ึน จะทดสอบไดโ้ดยใช้
ค  าโยงคู่หลายคู่ เม่ือเสนอค าหน่ึงแลว้ใหต้อบค าคู่ของค านั้น เช่น นก – แมว ผูใ้ดท่ีจดค าโยงคู่ไดม้าก 
แสดงว่าผูน้ั้นมีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธใ์นการจ า 
 3) ความสามารถในการจ าทางสายตา (Visual Memory Ability) เป็นความสามารถท่ีเก็บ
รายละเอียดต่าง ๆ จากการเห็นไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงไร อาจทดสอบไดโ้ดยให้ดูส่ิงของ แลว้วาดภาพ
จากส่ิงท่ีเห็น เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคล่ือนหรือความผดิพลาดในการจ า 
 4) ความสามารถในการจ าทางดนตรี (Musicial Memory Ability) เป็นความสามารถใน
การเก็บรายละเอียดของส่ิงท่ีไดย้ินไวไ้ด ้ซ่ึงทดสอบไดโ้ดยท าเสียงต่าง ๆ เลียนเสียงท่ีก  าหนดให ้
หรือเล่นดนตรีตามเสียงดนตรีท่ีไดย้นิ 
 จากเอกสารท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ความจ าเป็นกระบวนการท างานของสมองท่ี
ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั และเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยการเขา้รหัส การเก็บรหัส และการ
ถอดรหสั ความจ าระยะสั้นเป็นโครงสร้างอย่างหน่ึงของความจ าท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับรู้ซ่ึงเป็น
ความจ าชั่วคราว จะต้องได้รับการทบทวนอยู่เสมอจึงจะฝังตวัเก็บไวใ้นความจ าระยะยาวต่อไป 
ความจ าของคนเราไม่คงท่ีมีแนวโน้มเกิดข้ึนตามอายุ ชนิดของส่ิงเร้า วิธีการเสนอส่ิงเร้า และ
สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ช่วงความจ าสามารถเพ่ิมข้ึนไดด้ว้ยการฝึกฝน 
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2.7  การวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ (2540) การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูท่ี้ประกอบอาชีพ
ครูผูส้อน ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ไม่ว่าจะอยูใ่นสถาบนัการศึกษาใดหรือในหน่วยงานธุรกิจย่อมจะตอ้ง
ทราบผลว่า ผลของการสอน การฝึกอบรมจะบรรลุวตัถุประสงค์เพียงใด เราสามารถน าวิธีการ
ด าเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเข้าไปใช้ว ัดผลได้เสมอ การวัดและประเมินผลเป็น
กระบวนการยอ่ยท่ีประกอบอยูใ่นกระบวนการเรียนการสอนขั้นสุดทา้ยเพ่ือใหท้ราบว่ากระบวนการ
เรียนการสอนบรรลุผลเพียงใด ซ่ึงการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจนและวดัผลได ้

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ รวมถึง
ความรู้ ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ี
บุคคลไดจ้ากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของ
สมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถสมองของบุคคล 
เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าไร  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545) การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวดั
ความส าเร็จทางการเรียน หรือวดัประสบการณ์ทางการเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนการสอน 
โดยวดัตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือวดัผลส าเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 
สรุปไดว้่า  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นกระบวนการวดัความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจ
และสติปัญญา  ว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดหลงัจากเรียนในเร่ืองนั้น ๆซ่ึงการวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจนและวดัผลได ้

ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ (2543) เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีได้
เรียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้ค าถามใหน้ักเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ ( paper and pencil test 
)กบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 
 สมบูรณ์ ตนัยะ (2545)  เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้ าหรับวดัพฤติกรรมทางสมองของผูเ้รียน
ว่ามีความรู้ ความสามารถใน เร่ืองท่ีเรียนรู้มาแลว้ หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมาแลว้มากน้อย
เพียงใด 
 สมนึก ภทัธิยธนี (2546) เป็นแบบทดสอบวดัสมรรถภาพของสมองดา้นต่างๆท่ีนักเรียน
ไดเ้รียนรู้มาแลว้ 
 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) การท่ีจะท าใหท้ราบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนว่ามีการ
พฒันาตรงตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ตอ้งใชว้ิธีการทดสอบท่ีมีความ
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ถกูตอ้ง เท่ียงตรง มีคุณภาพการสร้างอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวิชาท่ีเรียกว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวดั
ทางดา้นความรู้ ความสามารถ และ ทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียน ท่ีไดเ้รียนรู้ หรือไดรั้บการสอนและการ
ฝึกฝนมาแลว้ ว่าผูเ้รียนมีความรอบรู้มากนอ้ยเพียงใด 

ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 ภทัรา  นิคมานนท ์(2540) กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบดา้นพุทธิพิสยัว่าโดยทัว่ไป
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันัย หมายถึง แบบทดสอบท่ีถามให้ตอบยาวๆแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างกวา้งขวาง ประเภทท่ี 2 คือแบบทดสอบแบบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบ
ประเภทถูก – ผิด จบัคู่ เติมค าและเลือกตอบ โดยใชเ้กณฑ์ท่ีใชจ้  าแนกประเภทของแบบทดสอบ
ไดแ้ก่ 

1)  จ าแนกตามกระบวนการในการสร้าง จ  าแนกได ้2 ประเภทคือ 
 แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเฉพาะคราวเพ่ือใชท้ดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิและความสามารถทางวิชาการของเด็ก 
 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนด้วยกระบวนการหรือวิธีการท่ี
ซบัซอ้นมากกว่าแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน เม่ือสร้างข้ึนแลว้มีการน าไปทดลองสอบและน าผลมา
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหม้ีคุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน 
 2)  จ าแนกตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ จ  าแนกได ้2 ประเภทคือ 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้ว ัดปริมาณความรู้ความ
ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวิชาการท่ีไดเ้รียนรู้ว่ามีมากนอ้ยเพียงใด 
 แบบทดสอบความถนัด เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถท่ีเกิดจากการสะสม
ประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาในอดีต 
 3)  จ าแนกตามรูปแบบค าถามและวิธีการตอบ จ าแนกได ้2 ประเภทคือ 
 แบบทดสอบอตันัย มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูส้อบไดต้อบยาวๆแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มท่ี 
  แบบทดสอบปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีถามใหผู้ส้อบตอบสั้นๆในขอบเขตจ ากดัค  าถาม
แต่ละขอ้วดัความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผูส้อบไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั 
 4)  จ าแนกตามลกัษณะการตอบ จ าแนกได ้3 ประเภทคือ 

DPU



49 

 แบบทดสอบภาคปฏิบติั เช่นขอ้สอบวิชาพลศึกษา ให้แสดงท่าทางประกอบเพลงวิชา
ประดิษฐ ์ใหป้ระดิษฐข์องใชด้ว้ยเศษวสัดุ การใหค้ะแนนจากการทดสอบประเภทน้ีครูตอ้งพิจารณา
ทั้งดา้นคุณภาพผลงาน ความถูกต้องของวิธีการปฏิบัติรวมทั้งความคล่องแคล่วและปริมาณของ
ผลงานดว้ย 
 แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใชเ้ขียนตอบทุกชนิด 
 แบบทดสอบดว้ยวาจา เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบใชก้ารโตต้อบดว้ยวาจา 

5)  จ าแนกตามเวลาท่ีก  าหนดใหต้อบ จ าแนกได ้2 ประเภทคือ 
แบบทดสอบวดัความเร็ว เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัทกัษะความคล่องแคล่วในการคิด

ความแม่นย  าในความรู้เป็นส าคญั มกัมีลกัษณะค่อนขา้งง่าย แต่ใหเ้วลาในการท าขอ้สอบนอ้ย ผูส้อบ
ตอ้งแข่งขนักนัสอบ ใครท่ีท าเสร็จก่อนและถกูตอ้งมากท่ีสุดถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า 

แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลกัษณะน้ีมีลกัษณะค่อนขา้งยากและ
ใหเ้วลาท ามาก 

6)  จ าแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช ้จ  าแนกได ้2 ประเภทคือ 
แบบทดสอบย่อย เป็นแบบทดสอบท่ีมีจ  านวนข้อค าถามไม่มากนัก มักใช้ส าหรับ

ประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยย่อย โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนเป็นส าคญั 

แบบทดสอบรวม เป็นแบบทดสอบท่ีถามความรู้ความเข้าใจรวมหลายๆเร่ืองหลายๆ
เน้ือหาหลายๆจุดประสงค์ มีจ  านวนมากขอ้ มกัใชต้อนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปีการศึกษา 
จุดมุ่งหมายส าคญัคือใชเ้ปรียบเทียบแข่งขนัระหว่างผูส้อบดว้ยกนั 

7)  จ าแนกตามเกณฑก์ารน าผลจากการสอบไปวดัประเมินจ าแนกได ้2 ประเภท คือ 
แบบทดสอบอิงเกณฑ ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวดัระดบัความรู้พ้ืนฐานและความรู้ท่ีจ  าเป็นใน

การบ่งบอกถึงความรอบรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค์ 
แบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งน าผลการสอบไปเรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนใน

กลุ่มท่ีใชข้อ้สอบเดียวกนั ถา้ใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใดเหมาะส าหรับใชเ้พื่อการสอบท่ีมี
การแข่งขนัมากกว่าเพื่อการเรียนการสอน 

8)  จ าแนกตามส่ิงเร้า จ  าแนกได ้2 ประเภทคือ 
แบบทดสอบทางภาษา ไดแ้ก่ การใชค้  าพดูหรือตวัหนงัสือไปเร้าผูส้อบโดยการพูดหรือ

เขียนออกมา 
แบบทดสอบท่ีไม่ใชภ้าษา ไดแ้ก่ การใชรู้ป กิริยา ท่าทางหรืออุปกรณ์ต่างๆไปเร้าให้

ผูส้อบตอบสนอง    
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ลว้น สายยศและองัคณา  สายยศ (2543) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1)  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัความรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนในห้องเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะไดส้อน
ซ่อมเสริมหรือเป็นการวกัความพร้อมท่ีจะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

2)  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหลายคร้ัง จนกระทั่งมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินค่าการเรียนการใน
เร่ืองใดๆก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีคู่มือด าเนินการสอบบอกวิธีสอบและยงัมีมาตรฐานในดา้น
การแปลคะแนนด้วยทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสร้างข้อ
ค าถามเหมือนกนัเป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตั้ง
ค  าถามวดัได ้ซ่ึงควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่างๆดงัน้ี 

1. ความรู้ ความจ า  
2. ความเขา้ใจ 
3. การน าไปใช ้
4. การวิเคราะห์ 
5. การสงัเคราะห์ 
6. การประเมินค่า 
สมนึก ภัททิยธนี (2546) แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีนักเรียน

ไดรั้บการเรียนผา่นมาแลว้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างกบัแบบทดสอบ
มาตรฐานซ่ึงทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการสร้างขอ้คา
ถามเหมือนกนั เป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้ จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตั้ง
คาถามได ้ซ่ึงควรจดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. วดัดา้นความรู้ความจ า  
2. วดัดา้นความเขา้ใจ  
3. วดัดา้นการน าไปใช ้ 
4. วดัดา้นการวิเคราะห์  
5. วดัดา้นการสงัเคราะห์ 
6. วดัดา้นการประเมินค่า 
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พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ  

1)  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน
เฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้กันทั่วไปในสถานศึกษามีลกัษณะเป็น
แบบทดสอบขอ้เขียนซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ  

   แบบทดสอบอตันัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามหรือปัญหาให้แลว้ให้ ผูต้อบ
เขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี  

  แบบทดสอบปรนยั หรือแบบใหต้อบสั้นๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ผูส้อบเขียน
ตอบสั้นๆ หรือมีค  าตอบใหเ้ลือกแบบจากดัคาตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดไดอ้ย่าง
กวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ แบบทดสอบถูก-
ผดิ แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2)  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ๆ ไป 
ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มี
มาตรฐานในการด าเนินการสอน วิธีการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

สรุปได้ว่าประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
แบบทดสอบเขียนตอบ แบบทดสอบด้วยวาจา แบบทดสอบวัดความเร็ว แบบทดสอบย่อย  
แบบทดสอบรวม  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  แบบทดสอบอิงกลุ่ม  การจะเลือกใช้แบบทดสอบ
ประเภทใดนั้นข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของรายวิชานั้นๆท่ี
เหมาะสม 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  สามารถปรับปรุงไดโ้ดยฝึกเขียนขอ้สอบไดรั้บ
ความวิจารณ์และข้อเสนอแนะ  ผูส้อนต้องเข้าใจทั้ งจุดประสงค์และเน้ือหาท่ีจะวดั ต้องรู้ถึง
กระบวนการคิดในการปฏิบติังานของผูเ้รียน รู้ระดบัความสามารถในการอ่านและการใชศ้พัท์ของ
ผูส้อบ รู้จกัลกัษณะเด่นและขอ้พกพร่องของขอ้สอบแต่ละชนิดเพื่อจะน าไปใชใ้หเ้หมาะสม  
พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2547) ใหแ้นวการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 

 2. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3. ก าหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสร้าง 
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 4. เขียนขอ้สอบ 
 5. ตรวจทานขอ้สอบ 
 6. จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
 7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ 
 8. จดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง 
สุมาลี จนัทร์ชลอ (2547) เสนอวิธีการสร้างขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ดงัน้ี 
 ขอ้สอบควรใชป้ระเมินจุดประสงค์ท่ีส าคญัของการสอนท่ีสามารถสอบวดัไดโ้ดยใช้

แบบทดสอบท่ีเป็นขอ้เขียน 
 ขอ้สอบควรสะทอ้นใหเ้ห็นทั้งจุดประสงคท่ี์เป็นเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็นกระบวน 

การส าคญัท่ีเนน้ในหลกัสูตร 
 ขอ้สอบควรจะสะทอ้นใหเ้ห็นทั้งจุดประสงค์ในการวดั เช่น วดัประเมินความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลหรือวดัเพื่อแยกผูท่ี้ไดเ้รียนรู้ 
 ข้อสอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี

พอเหมาะ  
 สรุปไดว้่า หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 

ขอ้สอบควรสะทอ้นใหเ้ห็นทั้งจุดประสงคท่ี์เป็นเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็นกระบวนการส าคญัท่ี
เน้นในหลักสูตร ซ่ึงต้องมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี
พอเหมาะ หลังจากนั้ นท าการเขียนข้อสอบพร้อมทั้ งตรวจทานข้อสอบ แล้วน าไปจัดพิมพ์
แบบทดสอบฉบบัทดลอง ท าการทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ สุดทา้ยจดัท าแบบทดสอบฉบบั
จริง 

ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 พรพิศ เถ่ือนมณเฑียร (2549) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไว ้ใชส้ าหรับ 
 1. วดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 3. ใหแ้ยกประเภทนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆตามความสามารถ 
 4. การวินิจฉยัสมรรถภาพเพื่อใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือไดต้รงจุด 
 5. เปรียบเทียบความงอกงาม 
 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 
 7. พยากรณ์ความส าเร็จในการศึกษา 
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 8. การแนะแนว 
 9. การประเมินผลการศึกษา 
 10. การศึกษาคน้ควา้วิจยั 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีดงัน้ี 
ใชส้ ารวจทั ่วไปเก่ียวกบัต าแหน่งการเรียนในโรงเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ปกติ

ใหเ้ขา้ใจนกัเรียนไดดี้ข้ึน 
ใชแ้นะแนวและประเมินค่าเก่ียวกบัการสอบไดส้อบตกของแต่ละบุคคลจุดอ่อน และ

จุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่อมเสริมให้กบันักเรียนฉลาด และนักเรียนท่ีต้องการความ 
ช่วยเหลือ การปรับปรุงการสอน  

ใชจ้ดักลุ่มนกัเรียนเพื่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน  
ช่วยในการวิจยัทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาท่ีสอบแตกต่างกนัโดยใช้

แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือวดั 
สรุปไดว้่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ ใชส้ าหรับ

วดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแลว้ท าการเปรียบเทียบตรวจสอบพฒันาการ
ของผูเ้รียน ว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่หากเกิดผลในทางท่ีดีก็ด  าเนินต่อ แต่ถ้าหากไม่บรรลุ
จุดประสงคก์็น าไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือท าการวิจยัแลว้ท าการประเมินผลการศึกษาอีก
คร้ัง 
 
2.8   ความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 Smith & Wakeley (1972) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท า อนับ่งถึงระดบัความ
พอใจในการท่ีไดรั้บการ ตอบสนองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดลอ้ม ของบุคคลเหล่านั้นว่า
มีมากนอ้ยเพียงใด 
 Wolman (1973) กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า สภาพ ความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีความสุข ความอ่ิมใจ เม่ือตอ้งการแรงจูงใจหรือไดรั้บการตอบสนอง 
Good (1973 ) คุณภาพ สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความพึงพอใจต่างๆ  
และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

 Kendler (1974 ) ความพร้อมของแต่ละบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ใจสงัคมหรือครอบครัว การแสดงออกในลกัษณะท่ีพอใจเรียกว่า เจตคติทางบวก การแสดงออกใน
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ลกัษณะท่ีต่อตา้นไม่พอใจเรียกว่าเจตคติทางลบ เม่ือบุคคลมีเจตคติต่อส่ิงใดแลว้ก็จะแสดงออกดว้ย
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 D’Elia (1979) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้มของดา้นความ
พึงพอใจ หรือเป็นสภาพ จิตใจของบุคคลท่ีสนองตอบต่องานว่า มีความชอบงานนั้นมากน้อย
เพียงไร  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542 ) ความพอใจ ความชอบ พฤติกรรมเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของมนุษยท่ี์จะพยายามขจดัความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือสภาวะท่ีไม่
สมดุลในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆดงักล่าวไดแ้ลว้มนุษยย์่อมไดรั้บความพึงพอใจ
ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

 คนัธชิต  ชูสินธ ์(2543) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกตามทศันะของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนต่อในส่ิงหน่ึงส่ิงใด และจะแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ จะท าให้มีความสุข
ทางกายภาพและมีเจตคติท่ีดี 

 นพรัตน์  เตชะวณิช (2544) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับในส่ิงท่ีต้องการ หรือบรรลุ
จุดหมายในระดบัหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่นั้น เกิดข้ึนจากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไดรั้บการตอบสนอง 

 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546 ) ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง 

 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีส่วนตวัของบุคคลหรือเป็นการแสดงความ
ช่ืนชอบท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงออกไดท้ั้งทางกาย วาจา และจิตใจส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 Kotler and Armstrong (2001) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ
(motive) หรือแรงขับดัน(drive)เป็นความต้องการท่ีกดดัน จนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น 
(belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ี
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ได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮัม มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์
ฟรอยด ์  

2.8.1  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
 อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดย

ความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพ่ือให้ไดรั้บการยกย่องนับถือจาก
ผูอ่ื้น ค  าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถกูเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุด
ไปถึงนอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล  าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 

 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั 
อากาศ ยารักษาโรค 

 ความต้องการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า ความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

 ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบั

ถือและสถานะทางสงัคม 
 ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จบุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กับความตอ้งการท่ีส าคัญท่ีสุดเป็นอนัดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ 
ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความ
ตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล  าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจ
ต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่
อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมี
ความตอ้งการในขั้นล  าดบัต่อไป 

 แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ ดังนั้น ผูส้อนจึงต้องจดับรรยากาศในห้องเรียนดว้ยการจูงใจ ให้
นักเรียนบรรลุเป้าหมาย คือ การพฒันาตนเองเต็มศักยภาพ หรือนักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ข้ึนอยู่กบัแผนการสอนท่ีผูส้อนเตรียมสอนในแต่ละชัว่โมงด้วยส่ิงเร้า คือ วิธีการสอน 
(กิจกรรม) หรือ เน้ือหาสาระท่ีแปลกใหม่ มีประโยชน์ หรือสนองความตอ้งการ (รายละเอียดจะอยู่
ในทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว)์ ความรู้ในเร่ืองการจูงใจ ท าให้อาจารยแ์นะแนว
หรือนกัเรียนเขา้ใจตนเอง / ผูอ่ื้น / กลุ่มสงัคมไดว้่า แสดงพฤติกรรมนั้นเพราะสาเหตุอะไร ตลอดจน
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ผูส้อนอาจใช้กระบวนการ จูงใจในการสอน เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผูส้อนและนักเรียนได ้ 
ตวัอยา่งเช่น 

 การแบ่งกลุ่มนกัเรียนเพื่อท ากิจกรรม เป็นตน้ ผูส้อนตอ้งเลือกใชแ้รงจูงใจท่ีเหมาะสม
กบัระดบัพฒันาการของนกัเรียน (วยัรุ่น) ดว้ย แรงจูงใจมี 2 ประเภท ดงัน้ี 

 แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนเองและมีมาตั้งแต่แรกเกิด เป็นแรงจูงใจท่ีท า 
ใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง เช่น ความอยากรู้อยากเห็น การแข่งขนั  
การกระตือรือร้นในการแสดงกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

2)  แรงจูงใจภายนอก เป็นแรงจูงใจจากการเรียนรู้เน่ืองจากบุคคลไดรั้บการกระตุน้จาก
ส่ิงเร้าภายนอก ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมาย เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในการสอนวิชาแนะแนว อาจารยจึ์งควรเตรียมการสอนให้ดีท่ีสุด เพราะโดยธรรมชาติ
นกัเรียนมีแรงจูงใจภายในในการใหค้วามร่วมมือมีการอยากรู้อยากเห็น และอาจารยค์วรจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนแข่งขันกันท าความดี นอกจากน้ีอาจารยอ์าจจัดสถานการณ์เพ่ือปรับพฤติกรรมให้
นักเรียนประสบความส าเร็จ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท านายไดว้่านักเรียนจะมี
ทกัษะเก่ียวกบัการปรับตัวท่ีมีคุณภาพ และอาจารยค์วรใชก้ารเสริมแรงเพื่อนักเรียนมีพฤติกรรม
เพ่ิมข้ึน ทุกคาบของการสอนหรือกลา้ตดัสินใจปรับเปล่ียนกิจกรรมการสอนเม่ือนกัเรียนมีอุปสรรค 

 การจูงใจ  (Motivation) กระบวนการน าปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจ มาผลกัดนัใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมไปอยา่งมีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ หลกัการและแนวคิดท่ีส าคญัของ
การจูงใจ คือ 

1)  การจูงใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลปฏิบติั กระตือรือร้น  
และปรารถนาท่ีจะร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ เพราะการตอบสนองใด ๆ จะเป็นผลเพื่อลดความตึงเครียด
ของบุคคล ท่ีมีต่อความตอ้งการนั้นๆ ดงันั้นคนเราจึงด้ินรนเพ่ือให้ไดต้ามความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งอาศยัการจูงใจ 

 2)  ความตอ้งการทางกาย อารมณ์ และสังคม เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนจึง ควรหาทางเสริมแรงหรือกระตุน้โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเหล่านั้น 

 3)  การเลือกส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับ ความสนใจ 
ความสามารถและความพึงพอใจแก่ผูเ้รียนจะเป็นกุญแจส าคญัใหก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จไดง่้าย มีแรงจูงใจสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 4)  การจูงใจผูเ้รียนใหมี้ความตั้งใจ และสนใจในการเรียน ยอ่มข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของ
ผูเ้รียนแต่ละคนซ่ึงผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละระดบั  
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แต่ละสงัคม แต่ละครอบครัวแลว้จึงพิจารณากิจกรรมการเรียนท่ีจะจดัใหส้อดคลอ้งกนั 
 5)  ผูส้อนควรจะพิจารณาส่ิงล่อใจหรือรางวลั รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขนั ให้รอบคอบ

และเหมาะสมเพราะเป็นแรงจูงใจท่ีมีพลงัรวดเร็ว ซ่ึงให้ผลทั้งทางดา้นเสริม สร้างและการท าลายก็
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และวิธีการทรรศนะของมาสโลวเ์ก่ียวกบัการจูงใจ มีดงัน้ี 

 การจูงใจมีผลกระทบต่อผลรวมทั้งหมดของตวับุคคล (the whole person)  
เช่น ส่ือต่างๆ กระตุน้ให้บุคคลในสมยัน้ีเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามใจปากหรือ
ความชอบไปเป็นรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ (ไดแ้ก่ กินผกัคร่ึงหน่ึง กินอยา่งอ่ืนคร่ึงหน่ึง  
เพื่อป้องกนัโรคอว้น ซ่ึงมีผลตามมาทางร่างกายเคล่ือนไหวไม่กระฉับกระเฉง อาจเกิดโรคแทรก
ซอ้น และท าใหจิ้ตใจไม่เบิกบานหรือเครียดได)้ 

 การจูงใจเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นเสมอ นั่นคือพฤติกรรมของบุคคลอาจจะเกิดจากแรงจูงใจ
หลายประเภท เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น อาจจะเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างและฮอร์โมนในร่างกาย หรือความตอ้งการปลอดภยั หรือความตอ้งการความรัก 
หรือความเด่นในกลุ่มเพื่อน เป็นตน้ 

 บุคคลจะถกูจูงใจดว้ยความตอ้งการประเภทใดประเภทหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง หมายความว่า 
ความตอ้งการประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บการสนองตอบแลว้ ความตอ้งการประเภทน้ีจะสูญเสียอ  านาจการ
จูงใจ และจะเกิดความตอ้งการประเภทอ่ืนเขา้มาแทนท่ี เช่น บุคคลท่ีหิวโหย จะแสดงพฤติกรรม
เพ่ือใหไ้ดอ้าหารมาด ารงชีวิต (ตวัอยา่งในภาวะเกิดน ้ าท่วม ผูเ้ดือดร้อนจะยืนเขา้แถวเพ่ือรับอาหาร
และน ้ าท่ีมีการบริจาคให ้แมว้่าอากาศจะร้อนจดัหรือฝนตกพร าๆ เพื่อความอยู่รอดของตนเอง และ
ครอบครัวต่อไป) แต่ในภาวะปกติท่ีบุคคลได้รับการสนองตอบความต้องการอาหารหรือทาง
สรีรวิทยาอย่างเพียงพอ บุคคลก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไป เช่น ต้องการบ้านพักอาศัย 
มิตรภาพ และการเคารพนบัถือ 

 บุคคลทุกคนและทุกสถานท่ีถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs หรือ 
มาสโลว ์เรียกว่า “Conative Needs”) เหมือนกนั แมว้่าบุคคลจะมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัแต่ทุกคนก็
ตอ้งการอาหารและท่ีพกัอาศยั ความปลอดภยั ความรัก (หรือมิตรภาพ) ความเคารพนับถือและการ
ประจกัษต์นเป็นธรรมดาส าหรับทุกเผา่พนัธุ ์
 ความตอ้งการพ้ืนฐานสามารถน ามาจดัเรียงเป็นล าดบัขั้นได ้และมนุษยทุ์กคน 
ใฝ่ดี ดงันั้นบุคคลสามารถสนองความต้องการขั้นสูงสุดคือความตอ้งการประจกัษ์ตน ในเวลาใด
เวลาหน่ึงของชีวิต 
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2.8.2  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
 ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทาง

จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยดพ์บว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิง
เร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูค าท่ีไม่ตั้งใจพดู มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

 สรุปไดว้่าทฤษฎีความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์
และทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมความตอ้งการดา้นต่างๆ เช่นความตอ้งการทาง
กาย  ความต้องการความปลอดภยั  ความตอ้งการทางสังคม  ความตอ้งการการยกย่องและความ
ตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ  แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมี
ความตอ้งการในขั้นล  าดบัต่อไป  

การวดัความพึงพอใจ 
 อารี พนัธม์ณี (2546 ) กล่าวว่า มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่  
 1)  การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความ

คิดเห็น ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก  าหนดค าตอบใหเ้ลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว
อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  

 2)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วิธีการท่ีดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงได ้ 

 3)  การสงัเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

 สุมาลี จนัทร์ชลอ (2547) อธิบายว่า  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัดา้นความรู้สึกมีหลายชนิด  
เช่นแบบทดสอบโดยใชส้ถานการณ์  บนัทึกการสังเกต  และเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนิยมใชก้็คือ แบบวดั
ทศันคติ  รูปแบบมาตราวดัทศันคติของ  Linkert  มาตราชนิดน้ีประกอบดว้ยขอ้ความทศันคติซ่ึงเป็น
ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีจะวดั ขอ้ความดงักล่าวจะมีทั้งในทางบวกและทางลบ การสร้างมาตรวดัทศันคติ 
มีวิธีการดงัน้ี  

1)  ก าหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการประเมินโดยระบุว่าวดัคุณลกัษณะใครต่อส่ิงใด 
 2)  นิยามความหมายของทศันคติใหช้ดัเจนว่าประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้งซ่ึงจะใชเ้ป็น

กรอบส าหรับวดั 
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 3)  รวบรวมขอ้ความท่ีแสดงทศันคติในระดบัต่างๆของบุคคลขอ้ความน้ีควรครอบคลุม
คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดั โดยการเขียนขอ้ค าถามมากกว่าจ  านวนขอ้ท่ีตอ้งการใช ้ขอ้ความ 
ควรแสดงทศันคติในทางท่ีดี (บวก) และในทางท่ีไม่ดี (ลบ) จ  านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

 4)  ตรวจสอบขอ้ความท่ีสร้างข้ึนโดยพิจารณาเก่ียวกบัความครอบคลุมครบถว้นตาม
คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดัตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของภาษาแต่ละ
ขอ้ความกบัระดบัของความเห็น โดยปกติมาตรวดัทศันคติของ Linkert จะแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
เห็นดว้ยอยา่งมาก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 

 5)  ทดลองใชข้อ้ความท่ีผ่านการตรวจสอบเบ้ืองตน้อาจมีบางขอ้ความท่ียงัไม่ชดัเจน
หรือก ากวมจึงควรน าไปทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอย่างจ  านวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
ขอ้ค าถามตรวจสอบว่ายงัมีขอ้ความใดตอ้งแกไ้ข 

 6)  ก าหนดน ้ าหนักคะแนนแต่ละตวัเลือก วิธีท่ีง่ายคือก าหนดตามน ้ าหนักสมมติ เช่น 
ก  าหนดให้แต่ละตวัเลือกมีน ้ าหนักเป็น 5 4 3 2 และ 1 ส าหรับขอ้ความในทางบวก ส่วนขอ้ความ
ในทางลบใหน้ ้ าหนกักลบักนั 

 7)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั โดยวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบ หรืออาจใช้
วิธีใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบก็ได ้

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ( 2547 ) การวดัความพึงพอใจมีหลกัเบ้ืองตน้ 3 ประการ 
ดงัน้ี 

1)  เน้ือหา (Content) การวดัความพึงพอใจตอ้งมีส่ิงเร้าไปกระตุน้ให้แสดงกริยาท่าที
แสดงออก ส่ิงเร้า โดยทัว่ไปไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีตอ้งการท า 

2)  ทิศทาง (Direction) การวดัความพึงพอใจ วดัโดยทัว่ไปก าหนดให้ความพึงพอใจมี
ทิศทางเป็นเสน้ตรงและต่อเน่ืองกนัในลกัษณะเป็นซา้ย – ขวา และบวก – ลบ 

3)  ความเขม้ (Intensity) กริยาท่าทีความพึงพอใจและความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้า
นั้น มีปริมาณมากหรือนอ้ยแตกต่างกนั ถา้มีความเขม้สูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามจะรู้สึก
หรือท่าทีรุนแรงมากกว่าท่ีมีความเขม้ปานกลาง 

สรุปไดว้่าการวดัความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัดา้นเน้ือหา  ทิศทาง หรือ
อารมณ์ความรู้สึก โดยใชแ้บบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการ
เลือกใชท่ี้เหมาะสม มาตรวดัเจตคติแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
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2.9  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 บงกช  บุญเจริญ  (2553)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองผลการใชส่ื้อการสอนชุด Amazing Word 

ในการจ าค  าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  โดยวตัถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อพฒันาส่ือการสอนชุด Amazing Word วิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการจ าค  าศพัท์ระหว่างก่อนและหลงัการใชส่ื้อ Amazing Word โดย
การใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6/3 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553  จ  านวน 47 คน โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ผลจากการศึกษาพบว่า   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชส่ื้อการสอนชุด Amazing Word วิชาภาษาองักฤษ มีความสามารถในการจ า
ค  าศพัทภ์าษาองักฤษสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 จิราพร  สุขกรง  (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง ผลสมัฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียนรู้ค  าศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมและนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปี 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน  กลุ่มหน่ึงคือกลุ่มทดลองซ่ึงเรียนรู้
ค  าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กม  และอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนรู้ค  าศพัท์โดยไดรั้บการ
สอนตามปกติ  ผลการวิจยัพบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความคงทนทางการเรียนรู้ค  าศพัท์
ภาษาองักฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 สุพรรณี เสนภักดี (2553) ไดศ้ึกษาการใชว้ิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความ
คงทนในการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัตะกล ่า 
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใชว้ิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความคงทน
ในการเรียนรู้ค  า ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดตะกล ่า 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนวดัตะกล ่า  กรุงเทพมหานคร จ  านวน 33 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย  ผลการศึกษาพบว่า  
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้นค าศพัท์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนมีความ
คงทนในการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษ 

 ขนิษฐา  พุดทอง (2553) ได้ศึกษา การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าคล้องจอง
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันา ทักษะการจ าค  าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5
โรงเรียนบ้านบางฉาง  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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ผลการวิจยัพบว่า คะแนนทกัษะการจ าค  าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านค า
คลอ้งจองภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนการใช ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คะแนนทกัษะการ
จ าค  าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านค าคลอ้งจองภาษาองักฤษสูงกว่า  80%   
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ศิริขวญั จนัทร์พลอย (2554, น.บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษา การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตวัอกัษร
ภาษาญ่ีปุ่น ส าหรับนักศึกษาระดับปวช. ปีท่ี 3 คณะอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยพายพั
เทคโนโลยแีละบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษามีระดบัการพฒันาทกัษะปานกลาง ในการพฒันาการ
ทางภาษาญ่ีปุ่นทั้ง 4 ทกัษะ 

 ธนกฤต  โพธ์ิขี  (2555)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ผลการใชเ้กมมลัติมีเดียเพื่อพฒันาการจ า
และความคงทนในการจ าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดั
ชินวราราม  (เจริญผลวิทยาเวศน์) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลการจ าและความคงทนใน
การจ าหลงัการเรียนท้ิงระยะห่าง 1 สปัดาห์ดว้ยเกมมลัติมีเดียของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนวดัชินวราราม  (เจริญผลวิทยาเวศน์) ท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จ  านวน 34 คน  ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง  ผลการวิจยัพบว่า  ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ผ่านเกมมลัติมีเดีย  พบว่า  คะแนนหลงัการ
เรียนรู้ผา่นเกมมลัติมีเดียของนกัเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัท่ี   .05  และผล
การศึกษาความคงทนในการจ าของนกัเรียนพบว่า คะแนนหลงัเรียนและคะแนนหลงัเรียนท้ิงระยะ 1 
สปัดาห์มีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

 ณัฐวราพร เปล่ียนปราณ (2557) การเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กมประกอบการ
สอนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัทุ่งน้อย อ  าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้เกมประกอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 70.08/95.17 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้คือ 70/70  2) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัใชว้ิธีสอน
โดยใช้เกมประกอบ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีร้อยละ
ความกา้วหน้าเท่ากบั 25.08 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการ
เรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กมประกอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นสูงสุดไดแ้ก่ นกัเรียนมีความเขา้ใจบทเรียนมากข้ึนเม่ือเรียนโดยใชเ้กมประกอบ 
รองลงมา คือ นักเรียนช่ืนชอบและให้ความร่วมมือกับครูสอนภาษาอังกฤษท่ีให้เล่นเกม
ประกอบการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษ และนกัเรียนในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็น
อยา่งดี 
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สัน และพีเตอร์สัน (Peterson and Peterson, 1959) ไดท้ าการทดลองเก่ียวกบัความจ า

ระยะสั้น โดยใหผู้รั้บการทดลองจ าพยญัชนะ 3 ตวั เช่น JLK หรือ QFZ โดยให้ดูพยญัชนะทั้งสาม
ตวัพร้อมกนัเพียงคร้ังเดียวแลว้ให้ผูรั้บการทดลองนับเลขถอยหลงัทีละสามเพ่ือป้องกนัมิให้การ
ทบทวนพยญัชนะสามตวันั้นอีก ปรากฏว่าความจ าระยะสั้นไดห้ายไปอยา่งรวดเร็วในเวลา 6 วินาที
เท่านั้นความจ าลดลงเหลือเพียง 60% และเหลือเพียง 10% ในเวลา 18 วินาที 

เมอร์ดอก (Murdok, 1961, p.618 - 625) ไดท้ดลองเก่ียวกบัความจ าใน 2 สภาพการณ์ 
คือ เม่ือส่ิงเร้าเป็นค าเด่ียว และส่ิงเร้าเป็นค าสามค า พบว่า อตัราการลืมค าเด่ียวในความจ าระยะสั้น
เมื่อเวลาผา่นไป 18 วินาที ความจ าค าเด่ียวยงัอยูใ่นระดบั สูงกว่า 80% จึงสรุปไดว้่าอตัราการลืมใน
ความจ าระยะสั้นจะเร็วหรือชา้ข้ึนอยู่กบัจ  านวนค า นั่นคือ หากส่ิงเร้าประกอบดว้ยค าเด่ียว ๆ หรือ
หน่วยเด่ียว ความจ าจะลดลงในอตัราท่ี ชา้มาก แต่หากส่ิงเร้าประกอบดว้ยหน่วยหลายหน่วย เช่น 
พยญัชนะ 3 ตวั หรือค า 3 ค  า ความจ าจะลดลงในอตัราท่ีเร็วข้ึน 

อินเกอร์ซอลลแ์ละปีเตอร์ (Ingersoll and Peter, 1966) ได้ใชแ้บบทดสอบ GATB 
ส าหรับการแนะแนวทางด้านการเรียนในรัฐไอโอวา พบว่าความสามารถทางดา้นความจ ากับ
ความสามารถทางดา้นการเรียนวิทยาศาสตร์ทัว่ไปมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั .636 

เจนกินส์ และคนอ่ืน ๆ (Jenkins and others, 1967) ไดท้ดลองความแตกต่างของความจ า
เม่ือใชส่ิ้งเร้าประกอบดว้ยภาพและค า โดยทดลองกับนิสิตชั้นปีท่ี 2 แห่งมหาวิทยาลยัมินนิโซต้า 
(University of Minnesota) สหรัฐอเมริกา จ  านวน 120 คน จากการทดลองผลปรากฏว่า กลุ่ม ภ ภ จ  า
ไดดี้กว่ากลุ่ม ค ค (p < .01) ส่วนกลุ่ม ภ ค จ  าไดเ้ท่ากบักลุ่ม ค ค แต่จะจ าไดดี้กว่ากลุ่ม ค ภ มาก  
(p < .025) ซ่ึงผลการทดลองสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของเขาท่ีว่า รูปภาพจ าไดดี้กว่าค  า 

คินส์ (Kintsch, 1969, p.1) ไดศ้ึกษาถึงสถานการณ์เรียนรู้แบบต่าง ๆ  พบว่าการเรียนรู้ส่ิง
ท่ีคู่กนัโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษานั้นผูเ้รียนจะเรียนแบบคู่สมัพนัธ์ (Paired -Associate) วิธีการเรียน
แบบคู่สมัพนัธคื์อ ส่ิงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ทางภาษาสองอนัน ามาคู่กนั เพื่อใชท้ดลองเก่ียวกบัการเรียน
และการจ าโดยใชผู้เ้รียนเรียนและจ าว่าอนัไหนคู่กับอนัไหน สัญลกัษณ์อนัแรกเรียกว่าส่ิงเร้า อนัท่ี
สองเรียกว่าการตอบสนอง 

แซมมูลส์ (Samuels, 1969, p.97 - 101) ไดศ้ึกษาผลของค าสัมพนัธ์ในการจ า Flashed 
Words พบว่าการจ าค  าคู่ท่ีมีความสมัพนัธก์นั จ  าไดดี้กว่าค  าคู่ท่ีไม่มีความสมัพนัธก์นั 

วิลโกซ (Wilgosh, 1975, p.375 - 379) ไดศ้ึกษาผลของความจ าตราส าหรับ รูปภาพใน
เด็กอายุ 4 ขวบ พบว่า ในการจ าตรา 3 รูปแบบ คือ ตราท่ีเป็นรูปภาพ ตราท่ีเป็นรูปภาพและภาษา 
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และตราท่ีเป็นภาษา พบว่า เด็กจะจ าตราท่ีเป็นรูปภาพและภาษาไดดี้ 
เมสโตและควีน (Maisto and Queen, 1992, p.213 - 223) ไดศ้ึกษาความจ าในวยัรุ่นตอน

ปลาย และวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย เพื่อเปรียบเทียบความจ าท่ีเป็นรูปภาพ ค า และรูปภาพประกอบค า ผล
ปรากฏว่า เด็กวยัรุ่นตอนปลายมีความระลึกไดแ้ตกต่างกบั วยัผูใ้หญ่ตอนปลายอยา่งมีนยัส าคญั และ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองมีความจ ารูปภาพ ไม่แตกต่างกนั 

สมอลล ์(Small, 1987, p.639 - 640) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของอารมณ์ท่ีมีต่อการ จ  าค  าแบบ 
Recognition การทดลองไดใ้หจ้  าค  าท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์ซึมเศร้า และค าท่ี เป็นกลาง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
เป็นนกัเรียนท่ีถกูท าใหอ้ารมณ์ซึมเศร้า กบันักเรียนในกลุ่มควบคุมให้อารมณ์ปกติ ผลการทดลอง
พบว่า การจ าค  าท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์ซึมเศร้า กบันักเรียนท่ีถูกท าให้มีอารมณ์ซึมเศร้า จ  าไดน้้อยกว่า
นกัเรียนในกลุ่มควบคุม แต่การจ าค  าท่ีเป็นกลางในนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ผลการทดลอง
ท่ีไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัอารมณ์ในการเรียนรู้ท่ีกล่าวว่า ภาษาหรือค าเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
อารมณ์ 

เอโอ และ ตินา (Eko & Tina,online, 2000) ไดศ้ึกษาเร่ืองการใชว้ิธีสอนแบบตอบสนอง
ดว้ยท่าทางในชั้นเรียนระดบัประถมศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือแบบสังเกตพฤติกรรม พบว่า
นกัเรียนไดรั้บความสนุกสนานกบัการเรียนแบบตอบสนองโดยใชภ้าษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียน 
ซ่ึงการสอนแบบตอบสนองตว้ยท่าทางมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาโดยเฉพาะวยั
ก่อนอ่านและเขียน 

อาร์มสตรอง ( Armstrong, online,2008) ไดศ้ึกษาเร่ืองการเรียนภาษาสเปนเป็นอย่าง
คล่องแคล่วและสนุกสนานโดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเร่ือง  ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเรียนรู้ภาษาสเปนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาดว้ย
การสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางและเล่าเร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบสงัเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบความเขา้ใจในการฟัง-พูดก่อนและหลงัเรียน พบว่าผูเ้รียน
สามารถจดจ าค  าศพัท์ไดดี้ และและเรียนรู้ภาษาดว้ยความสนุกสนานกบักระบวนการในการรับรู้ 
และจากการเปรียบเทียบผลการแปลความหมายค าศพัท์ของผูเ้รียนในการจดจ าค  าศพัท์ด้วยการ
แสดงท่าทางผูเ้รียนสามารถแปลไดถ้กูตอ้ง 15 ค  าจาก 20 ค  า ซ่ึงจากการเรียนการสอนแบบปกติแปล
ได ้9 ค  าจาก 20 ค  า 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะเป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึนเพราะจะเห็นไดว้่าส่ือการสอนหลายๆรูปแบบส่งผลต่อการจดจ าของผูเ้รียน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการพฒันาความสามารถการฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ ส าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1  
2) ศึกษาความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนหลงัจากโดยใชแ้นวคิด
ของกาเย ่3) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 4) ศึกษาความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจยั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  การรวบรวมขอ้มลู 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการกรุงเทพฯ ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 หอ้ง จ  านวนทั้งหมด 278 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการ กรุงเทพฯ 1 หอ้งจ านวน 30 คน การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling )  
 
3.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย
การ จ  านวน 7 หน่วย การเรียนรู้จ  านวน 14 ชัว่โมง 

3.2.2  แบบฝึกและแบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีน จ  านวน 7 ชุด ชุดละ 15 ขอ้ 
3.2.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ  านวน 1 ชุด ชุดละ 20 ขอ้ 
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3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นปวช.ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน
โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่จ านวน 1 ชุด 

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั 

3.3.1  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่ จ  านวน  7 หน่วยการ
เรียนรู้จ  านวน 14 ชัว่โมง มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 3.3.1.1  ศึกษาเอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

    3.3.1.2  ศึกษาแนวคิดของกาเย ่ท่ีท าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีน น าวีดิทศัน์หรือบตัร
ค าท่ีจะใชป้ระกอบในการสอน มีแผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีนทั้งหมดจ านวน 7 แผน คือ 
  1) แผนการจดัการเรียนรู้ค  านาม ค าสรรพนาม 
 2) แผนการจดัการเรียนรู้ ค  ากริยา 
 3) แผนการจดัการเรียนรู้ ค าศพัทกิ์จวตัรประจ าวนั 

 4) แผนการจดัการเรียนรู้ ค าศพัทผ์ลไม ้

 5) แผนการจดัการเรียนรู้ ค าศพัทส์ถานศึกษา 

 6) แผนการจดัการเรียนรู้ ค าศพัทเ์ร่ืองบา้น 

 7) แผนการจดัการเรียนรู้ ค าศพัทอ์าชีพ 

 3.3.1.3  สร้างแผนการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้ โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่จ  านวน 7 หน่วย
การเรียนรู้ จ  านวน 14 ชัว่โมง ประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีการเรียน คือ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองค านามค าสรรพนาม  จ านวน 20 ค า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองค ากริยา     จ านวน 20 ค า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองค าศพัทกิ์จวตัรประจ าวนั จ านวน 20 ค า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองค าศพัทผ์ลไม ้  จ านวน 20 ค า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองค าศพัทส์ถานศึกษา  จ านวน 20 ค า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองค าศพัทเ์ร่ืองบา้น  จ านวน 20 ค า 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองค าศพัทอ์าชีพ  จ านวน 20 ค า 
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 3.3.1.4  ผูว้ิจยัไดน้ า แผนการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้ ท่ีสร้างข้ึนมา ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.3.1.5  น าแผนการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน
3 ท่านตรวจสอบคุณลกัษณะและการประเมินผล ซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
item – Objective Congruence หรือ IOC) ( Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) โดยใหผู้เ้ชียวชาญ
ใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 
 คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้น้ีตรงตามวตัถุประสงค ์

 คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้น้ีตรงตามวตัถุประสงค ์

 คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้น้ีไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 เกณฑค่์า IOC เท่ากบั 0.5 หมายความว่า ผา่นเกณฑ ์

 แผนการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้มีค่า IOC เท่ากบั 0.67–1.00 

3.3.2  แบบฝึกและแบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีน มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
       3.3.2.1  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบฝึกและแบบทดสอบหลงัเรียน เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ทั้ง 7 ชุด 
ชุดละ15 ขอ้ช่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้และแผนการ
จดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 7 หน่วยการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมการเบ้ืองตน้โดยการหาค าศพัทเ์ป้าหมายและคดัเลือกค าศพัทจ์  านวน 

140 ค  าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั จากหนังสือภาษาจีนพูดจีนจากจินตภาพเอกสารและส่ิงพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ไดค้  าศพัท์ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1  

           3.3.2.2  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบฝึกและแบบทดสอบหลงัเรียนค าศพัทภ์าษาจีน ท่ีสร้างข้ึนมา ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน า 
           3.3.2.3  น า แบบฝึกและแบบทดสอบหลงัเรียนค าศพัทภ์าษาจีนทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ส่งให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน3 ท่านตรวจสอบคุณลกัษณะและการประเมินผล ซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) 
โดยใหผู้เ้ชียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 

คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่า แบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีนน้ีตรงตามวตัถุประสงค์

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า แบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีนน้ีตรงตามวตัถุประสงค ์
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 คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่า แบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีนน้ีไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 เกณฑค่์า IOC เท่ากบั 0.5 หมายความว่า ผา่นเกณฑ ์

 แบบฝึกและแบบทดสอบหลงัเรียนค าศพัทภ์าษาจีน มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 -1.00 

3.3.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 3.3.3.1  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือใชท้ดสอบหลงัเรียนและ
ความคงทนในการจดจ าค าศพัทภ์าษาจีน จ  านวน 1 ชุด 15 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาจีน และแผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 
7 หน่วยการเรียนรู้  
 3.3.3.2  ผูว้ิจยัไดน้ า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสร้างข้ึนมา ใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
                 3.3.3.3  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน3 ท่านตรวจสอบคุณลกัษณะและการประเมินผล ซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of item – Objective Congruence หรือ IOC) ( Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) โดยใหผู้ ้
เชียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 

คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ีตรงตาม

วตัถุประสงค ์

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ีตรงตาม

วตัถุประสงค ์

คะแนน -1 หมายถึงแน่ใจว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ีไม่ตรงตาม

วตัถุประสงค ์

เกณฑค่์า IOC เท่ากบั 0.5 หมายความว่า ผา่นเกณฑ ์

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีค่า IOC เท่ากบั 0.67–1.00 

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้ใหใ้ชก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 

1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 30 คน 

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) โดย

ก าหนดเกณฑ์การผ่าน ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ  านาจจ าแนก (r) .20ข้ึนไป 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2550. น.58-66) 
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 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.695 – 0.733 

และค่าอ  านาจจ าแนก (r) เท่ากบั 0.2 ข้ึนไป 

3.3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัปวช. ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการโดยใชแ้นวคิดของ

กาเย ่ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาจีน มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี  

3.3.4.1  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดบัปวช. ปีท่ี 1ท่ีมีต่อ

การใโดยใชแ้นวคิดของกาเย่ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาจีน โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 

ดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ แบบสอบถามน้ี เป็นแบบประมาณค่า 

5 ระดบั(Rating Scale บุญเรียง ขจรศิลป์. 2543.น.94-106) จ  านวน 1 ชุด ทั้งหมด 15 ขอ้ โดยแต่ละ

ขอ้ค าถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  5 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 

 3 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยสุด 

 เกณฑใ์นการแปลความหมาย การวิเคราะห์ขอ้มูลตามระดบัความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการ

เก็บขอ้มลูรวบรวมขอ้มลูเป็นขั้นของคะแนนเฉล่ีย มีความหมายดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

    3.3.4.2  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีสร้างข้ึนมา ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

3.3.4.3  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

จ านวน3 ท่านตรวจสอบคุณลกัษณะและการประเมินผล ซ่ึงใช้วิธีการตรวจสอบดัชนีความ
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สอดคลอ้ง (Index of item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & Hambleton. 1977. 

p.49-60) โดยใหผู้เ้ชียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 

 คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่า แบบสอบถามความพึงพอใจน้ีตรงตามวตัถุประสงค ์

 คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า แบบสอบถามความพึงพอใจน้ีตรงตามวตัถุประสงค ์

คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่า แบบสอบถามความพึงพอใจน้ีไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

เกณฑค่์า IOC เท่ากบั 0.5 หมายความว่า ผา่นเกณฑ ์

 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67–1.00 

3.3.5 ผูว้ิจัยน าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว้ไปใช้กับนักเรียนระดับปวช. ปีท่ี 1 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการกรุงเทพฯ ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง
ทั้งหมด 30 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัในคร้ังน้ี 

 
3.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.4.1  ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ตามล าดบั จากนั้นได้

ช้ีแจงเร่ือง การเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาจีน โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่

3.4.2  เม่ือเร่ิมตน้การเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีค  าศพัท์หน่วยละ 20 

ค าศพัทแ์ละไดด้  าเนินการท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย่ ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ 

เพ่ือพฒันาการฟังและการเขียนพินอินค าศพัท์ภาษาจีนหลงัจากนั้นท าการทดสอบหลงัเรียน (Pro-

test) ดว้ยแบบทดสอบค าศพัท์ภาษาจีน หน่วยการเรียนรู้แต่ละการเรียนรู้ หน่วยละ 15 ขอ้ ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

3.4.3  หลงัจากท่ีด าเนินการท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย่ ครบทั้ง 7 หน่วย

การเรียนรู้แลว้ผ่านไป 1 สัปดาห์ ท าการทดสอบนักเรียน โดยท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงั

เรียน คร้ังท่ี 1 จ  านวน 20 ขอ้ จากนั้นท้ิงระยะเวลา 2 สัปดาห์แลว้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิ คร้ังท่ี 2 จ  านวน 20 ขอ้ ซ่ึงป็นขอ้สอบชุดเดียวกนั เพียงแต่ท าการสลบัขอ้ในแบบทดสอบ  

3.4.4  เม่ีอส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ค  าศพัท์พินอิน

ภาษาจีน 
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3.4.5  การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ ค าศพัท์ภาษาจีนหลงัเรียน เรียนทั้ง 7 

หน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 2 คร้ัง คือ ผลการทดสอบหลงัเรียน

คร้ังท่ี 1 และผลการทดสอบหลงัเรียนคร้ัง 2 มาแลว้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีทาง

สถิติ เพื่อตรวจสอบสมมมุติฐานและสรุปผลการวิจยั 

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลู โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.5.1  น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีนหลงัเรียนทั้ง 7 ชุด แบบทดสอบวดัผลสม

ฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 2 คร้ังและแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3.5.2  ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.5.3  สรุปผลโดยใชต้ารางและการพรรณนาและอภิปรายผล 

 

3.6 สถิตทิี่ใช้ในการวจิยัคร้ังนี ้มดีังนี ้

3.6.1  สถิตทิี่ใช้วเิคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

เบือ้งต้น 

3.6.1.1 หาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการหา

ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั (IOC: Index of Item Objective Congruence) 

ค านวณค่า IOC ดงัน้ี (Rovinelli and Hambleton. 1977 : 49-60) 

 

N
RIOC 

  

 โดยท่ี IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั 

           R  แทน ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
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 มีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

 ให ้1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

     0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

     -1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

      3.6.1.2  การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยใชสู้ตร P ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี. 2546) 

P = 
𝑅

𝑁
 

 เมื่อ  P  แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 

  R  แทน จ านวนผูต้อบถกู 

  N  แทน จ านวนคนทั้งหมด 

 3.6.1.3 หาค่าอ  านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายข้อ (r) 

ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม Item total Correlation  (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ. 2550 ) 

 

   r = 
H−L

N
 

 เมื่อ  r  แทน ค่าอ  านาจจ าแนกของขอ้สอบ 

  H  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถกู 

  L แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าตอบถกู 

  N  แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 

3.6.1.4  การหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิธี

ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson Method) จากสูตร KR-20 ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 

2550 : 80-81) 

 

 

      เมื่อ  rtt  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

  n  แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
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  p  แทน อตัราส่วนของผูต้อบถกูในขอ้น้ี 

  q  แทน อตัราส่วนของผูต้อบผดิในขอ้น้ี 

  S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

         

3.6.2  สถิตพิืน้ฐานที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

3.6.2.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

  P = 
𝑓

𝑁
 × 100 

 เมื่อ  P  แทน ร้อยละ 

  f  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 

  N  แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 

3.6.2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตรดงัน้ี 

𝑋 = 
∑𝑋

𝑁
 

     เมื่อ  𝑋  แทน ค่าเฉล่ีย 

  ∑𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 

3.6.2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)ใชสู้ตร ดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือ

ค า. 2546 : 123) 

 

 

  เมื่อ  S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  fx  แทน ความถ่ีของคะแนนแต่ละค่า 

  N  แทน จ านวนคะแนน 

  Σ  แทน ผลรวม 
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บทที่4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย ่ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1โรงเรียนดุสิตพณิชยการกรุงเทพฯ 
มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดงัน้ี เพ่ือ 1) ศึกษาพฒันาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอิน 
ภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 2) ศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 3) ศึกษาความคงทนความสามารถ
ในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดกาเย่ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีดังน้ี 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย่โรงเรียนดุสิตพณิชยการ จ านวน 7 หน่วย การเรียนรู้จ านวน 14 ชั่วโมง  2) 
แบบทดสอบค าศพัท์ภาษาจีนหลงัเรียน จ านวน 7 ชุด ชุดละ 15 ข้อ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 1 ชุด ชุดละ 20 ขอ้ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นปวช.
ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ แนวคิดของกาเย่ จ านวน 1 ชุด โดยผูว้ิจัยขอเสนอผล
การศึกษาดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอิน 
ภาษาจีนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่

ตอนท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคงทนความสามารถในการฟังและการเขียนระบบพินอิน

ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดกาเย ่
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย ่
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 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
  
ตารางที่ 4.1 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 7 ชุด และคะแนนรวม/ร้อยละ จากนักเรียน
จ านวน 30 คน 
 

 

 

ล าดบั 

ชุดกจิกรรม 

1 

นาม 

15 

2 

กริยา 

15 

3 

กจิวตั

ร 

15 

4 

ผลไ

ม ้

15 

5 

สถาน

ท่ี 

15 

6 

บา้น 

15 

7 

อา

ซีพ 

15 

รว

ม 

105 

ร้อยละ ผ่าน 

ไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 70 

1 12 11 12 12 11 12 12 82 78.09 ผ่าน 

2 11 11 12 12 12 11 10 79 75.23 ผ่าน 

3 11 12 12 13 12 10 12 82 78.09 ผ่าน 

4 10 12 11 12 12 11 8 76 72.38 ผ่าน 

5 11 9 12 11 11 9 12 75 71.43 ผ่าน 

6 9 10 12 12 10 8 10 71 67.62 ไม่ผ่าน 

7 11 12 11 12 11 9 9 75 71.43 ผ่าน 

8 10 10 10 12 10 12 11 75 71.43 ผ่าน 

9 11 12 12 12 12 12 10 81 77.14 ผ่าน 

10 12 12 11 10 10 12 11 78 74.29 ผ่าน 

11 12 8 10 11 10 14 9 74 70.48 ผ่าน 

12 10 8 8 11 9 10 10 66 62.86 ไม่ผ่าน 

13 9 9 7 9 8 10 8 60 57.14 ไม่ผ่าน 

14 13 12 11 12 9 10 9 76 72.38 ผ่าน 

15 9 8 11 10 9 8 7 62 59.05 ไม่ผ่าน 

16 12 10 12 10 10 9 12 75 71.43 ผ่าน 
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ตารางที่ 4.1 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 7 ชุด และคะแนนรวม/ร้อยละ จากนักเรียน
จ านวน 30 คน 
 

17 12 12 10 6 7 5 8 60 57.14 ไม่ผ่าน 

18 9 11 10 11 10 10 9 70 66.67 ไม่ผ่าน 

19 12 12 10 12 11 12 10 79 75.24 ผ่าน 

20 11 12 10 10 10 9 12 74 70.48 ผ่าน 

21 8 9 8 9 9 11 8 62 59.05 ไม่ผ่าน 

22 8 9 10 9 9 9 6 60 57.14 ไม่ผ่าน 

23 12 9 9 11 10 11 4 66 62.86 ไม่ผ่าน 

24 12 8 8 11 10 10 7 66 62.86 ไม่ผ่าน 

25 10 7 6 9 9 11 9 61 58.10 ไม่ผ่าน 

26 9 9 12 10 9 10 10 69 65.71 ไม่ผ่าน 

27 10 10 5 10 7 6 11 59 56.19 ไม่ผ่าน 

28 9 9 9 11 6 4 9 57 54.29 ไม่ผ่าน 

29 12 12 11 12 11 12 8 78 74.29 ผ่าน 

30 12 12 13 12 11 12 12 84 80.00 ผ่าน 

 

 จากตารางท่ี 4.1 คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 7 ชุด และคะแนนรวม /ร้อยละ 

จากนกัเรียนจ านวน 30 คน พบว่านกัเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนผ่าน

เกณฑจ์ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.66 
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ตอนท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
 

ตารางที่ 4.2 คะแนน/ ร้อยละ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คร้ังท่ี 1 จากนักเรียนจ านวน 
30 คน 
 

 

ล าดบั 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

20 คะแนน ร้อยละ ผ่าน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

1 17 85 ผ่าน 

2 15 75 ผ่าน 

3 17 85 ผ่าน 

4 14 70 ผ่าน 

5 14 70 ผ่าน 

6 11 55 ไม่ผ่าน 

7 14 70 ผ่าน 

8 15 75 ผ่าน 

9 14 70 ผ่าน 

10 15 75 ผ่าน 

11 15 75 ผ่าน 

12 9 45 ไม่ผ่าน 

13 14 70 ผ่าน 

14 7 35 ไม่ผ่าน 

15 12 60 ไม่ผ่าน 

16 8 40 ไม่ผ่าน 

17 10 50 ไม่ผ่าน 

18 9 45 ไม่ผ่าน 

19 15 75 ผ่าน 
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ตารางที่ 4.2 คะแนน/ ร้อยละ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คร้ังท่ี 1 จากนักเรียนจ านวน 
30 คน 

 

20 14 70 ผ่าน 

 21 6 30 ไม่ผ่าน 

22 4 20 ไม่ผ่าน 

23 5 25 ไม่ผ่าน 

24 7 35 ไม่ผ่าน 

25 10 50 ไม่ผ่าน 

26 11 55 ไม่ผ่าน 

27 13 65 ไม่ผ่าน 

28 14 70 ผ่าน 

29 15 75 ผ่าน 

30 16 80 ผ่าน 

 

ตารางที่ 4.2  คะแนน / ร้อยละ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คร้ังท่ี 1 จาก
นักเรียนจ านวน 30 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรีนรผ่าน
เกณฑจ์ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.66  
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ตารางที่ 4.3 คะแนน / ร้อยละ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คร้ังท่ี 2 จากนักเรียนจ านวน 
30 คน 
 

 

ล าดบั 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

คร้ังท่ี 2 ร้อยละ ผ่าน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

1 18 90 ผ่าน 

2 15 75 ผ่าน 

3 17 85 ผ่าน 

4 15 75 ผ่าน 

5 15 75 ผ่าน 

6 14 70 ผ่าน 

7 15 75 ผ่าน 

8 16 80 ผ่าน 

9 16 80 ผ่าน 

10 15 75 ผ่าน 

11 15 75 ผ่าน 

12 13 65 ไม่ผ่าน 

13 16 80 ผ่าน 

14 14 70 ผ่าน 

15 14 70 ผ่าน 

16 14 70 ผ่าน 

17 16 80 ผ่าน 

18 14 70 ผ่าน 

19 17 85 ผ่าน 

20 14 70 ผ่าน 

21 10 50 ไม่ผ่าน 
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ตารางที่ 4.3 คะแนน / ร้อยละ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คร้ังท่ี 2 จากนักเรียนจ านวน 
30 คน 

 

22 13 65 ไม่ผ่าน 

23 12 60 ไม่ผ่าน 

24 13 65 ไม่ผ่าน 

25 14 70 ผ่าน 

26 16 80 ผ่าน 

27 15 75 ผ่าน 

28 14 70 ผ่าน 

29 17 85 ผ่าน 

30 18 90 ผ่าน 

 

ตารางที่ 4.3 คะแนน / ร้อยละ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คร้ังท่ี 2 จาก
นักเรียนจ านวน 30 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนผ่าน
เกณฑจ์ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.66 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคงทนความสามารถในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดกาเย ่ 
 

ตารางที่ 4.4  เปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคร้ังท่ี1และคร้ังท่ี 
2แสดงความคงทนความสามารถในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
 

 

 

ล าดบั 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ครั้ งท่ี 1 

20 คะแนน 

ร้อยละ 

 

ครั้ งท่ี 2 

20 คะแนน 

ร้อยละ ผา่น  

ไมต่  ่ากวา่ร้อยละ 70 
1 17 85 18 90 ผา่น 

2 15 75 15 75 ผา่น 

3 17 85 17 85 ผา่น 

4 14 70 15 75 ผา่น 

5 14 70 15 75 ผา่น 

6 11 55 14 70 ไม่ผา่น / ผา่น 

7 14 70 15 75 ผา่น 

8 15 75 16 80 ผา่น 

9 14 70 16 80 ผา่น 

10 15 75 15 75 ผา่น 

11 15 75 15 75 ผา่น 

12 9 45 13 65 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 

13 14 70 16 80 ผา่น 

14 7 35 14 70 ไม่ผา่น / ผา่น 

15 12 60 14 70 ไม่ผา่น / ผา่น 

16 8 40 14 70 ไม่ผา่น / ผา่น 

17 10 50 16 80 ไม่ผา่น / ผา่น 

18 9 45 14 70 ไม่ผา่น / ผา่น 

19 15 75 17 85 ผา่น 

20 14 70 14 70 ผา่น 

21 6 30 10 50 ไม่ผา่น /ไม่ ผา่น 

22 4 20 13 65 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 

23 5 25 12 60 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 

24 7 35 13 65 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 

25 10 50 14 70 ไม่ผา่น / ผา่น 

26 11 55 16 80 ไม่ผา่น / ผา่น 

27 13 65 15 75 ไม่ผา่น / ผา่น 

28 14 70 14 70 ผา่น 

29 15 75 17 85 ผา่น 

30 16 80 18 90 ผา่น 
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จากตารางที่ 4.4  เปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คร้ังท่ี1และคร้ังท่ี 2แสดงความคงทนความสามารถในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
พบว่า นักเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.66 เม่ือทดสอบคร้ังท่ี 2 นักเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66   
การทดสอบคร้ังท่ี 2 มีนักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ มากกว่าคร้ังท่ี 1 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
64.28  ของนกัเรียนท่ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 
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ตอนท่ี4 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของ    
กาเย ่
 

ตารางที่ 4.5 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเรียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย ่
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 จ านวน 30 คน 
 

 
ขอ้ท่ี 

 
รายการประเมิน 

 
ค่าเฉล่ีย 

ความ
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านผู้สอน 4.02  มาก 
1 เน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการสอนมีความเหมาะสม 4.37 0.61 มากท่ีสุด 
2 มีการแจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหารายวิชากอ่นการเรียนการสอน

อยา่งชัดเจน 4.10 0.66 
มาก 

3 อธิบายเน้ือหาท่ีจะสอนให้สามารถเขา้ใจได้ง่าย 3.83 0.65 มาก 
4 กระตุน้และส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์และสามารถ

ท างานร่วมกนั 3.77 0.68 
มาก 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 3.66  มาก 
5 การจดักระบวนการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจไดด้้วยตนเอง 3.63 0.61 
มาก 

6 การจดักระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้
ร่วมกนัได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดซ่ึงกนัและกนั 3.63 0.67 

มาก 

7 การจดักระบวนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้
ในวิชาอ่ืน ๆ ได้ 3.57 0.68 

มาก 

8 การจดักระบวนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้พฒันาทักษะการใช้
ภาษาจีนท่ีเพ่ิมขึ้น 3.67 0.61 

มาก 

9 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน 3.77 0.82 

มาก 

10 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานได้อยา่ง
อิสระ 3.70 0.65 

มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 

ด้านส่ือการเรียนการสอน 3.42  มาก 

11 อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความหลากหลาย  และ

ทนัสมยั 3.70 

0.79 มาก 

12 อุปกรณ์การเรียนการสอนมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน 3.50 0.63 มาก 

13 อุปกรณ์การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 3.07 0.98 ปานกลาง 

ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 2.93  ปานกลาง 

14 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน 3.00 0.83 ปานกลาง 

15 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน  2.87 0.82 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.61 0.11 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเรียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย ่ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี  1 พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึง

พอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน กล่าวคือ ด้านผูส้อน มีระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.66 ด้านส่ือการ

เรียนการสอนมีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.42 ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.93 

 ดา้นผูส้อน นกัเรียนพึงพอใจ เน้ือหาวิชาท่ีใชใ้นการสอนมีความเหมาะสม อยู่ระดับมาก

ท่ีสุด (Mean = 4.37, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ มีการแจง้วตัถุประสงค์ เน้ือหารายวิชากอ่นการเรียน

การสอนอยา่งชดัเจน อยูร่ะดบัมาก (Mean = 4.10, S.D. =0.66) ล าดับต่อมา อธิบายเน้ือหาท่ีจะสอน

ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ระดับมาก (Mean = 3.83,  S.D. =0.65) และ กระตุ้นและส่งเสริมให้

นกัเรียนมีการคิดวิเคราะห์และสามารถท างานร่วมกนัอยูร่ะดบัมาก (Mean = 3.77, S.D. =0.68) 

 ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนพึงพอใจ บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียน

มีความกระตือรือร้นในการเรียน อยู่ระดับมาก (Mean = 3.77, S.D. =0.82) และบรรยากาศของการ

เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานได้อย่างอิสระ อยู่ระดับมาก (Mean = 3.70, S.D. =0.65) ล าดับ

ต่อมา การจดักระบวนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้พฒันาทักษะการใช้ภาษาจีนท่ีเพ่ิมข้ึน อยู่ระดับ
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มาก (Mean = 3.67, S.D. =0.61) ล าดบัต่อมาการจดักระบวนการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง อยูร่ะดบัมาก (Mean = 3.63, S.D. =0.61) และ การจัดกระบวนการเรียนรู้

ส่งเสริมให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ร่วมกนัไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนั อยู่ระดับมาก 

(Mean = 3.63, S.D. =0.67) การจัดกระบวนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชา

อ่ืน ๆ ได ้อยูร่ะดบัมาก (Mean = 3.57, S.D. =0.68) 

 ด้านส่ือการเรียนการสอน นักเรียนพึงพอใจ อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความ

หลากหลายและทันสมยั อยู่ระดับมาก (Mean = 3.70, S.D. =0.79) รองลงมาคือ อุปกรณ์การเรียน

การสอนมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน อยู่ระดับมาก (Mean = 3.50, S.D. =0.63) ล าดับต่อมา 

อุปกรณ์การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ อยูร่ะดบัปานกลาง (Mean = 3.07, S.D. =0.98) 

 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน นักเรียนพึงพอใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการเรียน อยูร่ะดบัปานกลาง (Mean = 3.00, S.D. =0.83) รองลงมาคือ นักเรียนมีทัศนคติ

ท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีนอยูร่ะดบัปานกลาง (Mean = 2.87, S.D. =0.82) 

 

DPU



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย่  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ซ่ึงมีล  าดบัขั้นตอนการสรุป 
อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั เพือ่ 

1)  ศึกษาการพฒันาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่

2)  ศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
3)  ศึกษาความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดกาเย ่
4)  ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย ่
 

สมมตฐิานการวจิยั 
1)  นกัเรียนมีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิด

ของกาเยเ่พ่ิมข้ึน 
 2)  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่มีผลสมัฤทร์ิทางการเรียนหลงัเรียนไม่ต ่ากว่า   

ร้อยละ 70 
 3)  นกัเรียนมีความคงทนของความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน

หลงัจากเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
 4)  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดย

ใชแ้นวคิดของกาเยร่ะดบัมาก 
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ขอบเขตการวจิยั 
2)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิต

พณิชยการกรุงเทพฯ ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 หอ้ง จ  านวนทั้งหมด 278 คน 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิต

พณิชยการ กรุงเทพฯ 1 หอ้งจ านวน 30 คน การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling )  
2)  ตวัแปรท่ีใชศ้ึกษา  
ตวัแปรตน้ คือ การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใชแ้นวคิดของกาเย่       
ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของ

นกัเรียน 
                         2) ความคงทนของความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอิน

ภาษาจีนหลงัจากท่ีเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย่ 
                         3) ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 

                        4) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใช้
แนวคิดของกาเย ่  
 
เนือ้หา  

เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเน้ือหา เร่ืองการพฒันาความสามารถในการฟังและการ
เขียนระบบพินอินภาษาจีนของนกัเรียนระดบัชั้นปวช. ปีท่ี 1โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่โดยมีเน้ือหาค า
ศพัทภาษาจีนท่ีใชพ้ดูในชิวีตป์ระจ าวนั จ  านวน 7 เร่ือง 140 ค  า 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
 1)  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่วิทยาลยัอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการ จ  านวน 7 หน่วย การเรียนรู้จ  านวน 14 ชัว่โมง 
 2)  แบบฝึกและแบบทดสอบค าศพัทภ์าษาจีน จ  านวน 7 ชุด ชุดละ 15 ขอ้ 
 3)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ  านวน 1 ชุด ชุดละ 20 ขอ้ 
 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดบัชั้นปวช.ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้
ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่จ านวน 1 ชุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ตามล าดบั จากนั้น
ไดช้ี้แจงเร่ือง การเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาจีน โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่
 2)  เม่ือเร่ิมตน้การเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีค  าศพัท์หน่วยละ 
20 ค าศพัทแ์ละไดด้  าเนินการท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ 
เพ่ือพฒันาการฟังและการเขียนพินอินค าศพัท์ภาษาจีนหลงัจากนั้นท าการทดสอบหลงัเรียน (Pro-
test) ดว้ยแบบทดสอบค าศพัท์ภาษาจีน หน่วยการเรียนรู้แต่ละการเรียนรู้ หน่วยละ  15 ขอ้ ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 3)  หลงัจากท่ีด าเนินการท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย่ ครบทั้ง 7 
หน่วยการเรียนรู้แลว้ผา่นไป 1 สปัดาห์ ท าการทดสอบนักเรียน โดยท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
หลงัเรียน คร้ังท่ี 1 จ  านวน 20 ขอ้ จากนั้นท้ิงระยะเวลา 2 สัปดาห์แลว้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิ คร้ังท่ี 2 จ  านวน 20 ข้อ ซ่ึงป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เพียงแต่ท าการสลับข้อใน
แบบทดสอบ  
 4)  เม่ีอส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย่ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ค  าศพัท์
พินอินภาษาจีน 
 5)  การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ ค าศพัท์ภาษาจีนหลงัเรียน เรียนทั้ง 7 
หน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 2 คร้ัง คือ ผลการทดสอบหลงัเรียน
คร้ังท่ี 1 และผลการทดสอบหลงัเรียนคร้ัง 2 มาแลว้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีทาง
สถิติ เพื่อตรวจสอบสมมมุติฐานและสรุปผลการวิจยั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลู โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1)  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบค าศพัท์ภาษาจีนหลงัเรียนทั้ง 7 ชุด แบบทดสอบ
วดัผลสมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 2 คร้ังและแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 2)  ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มลู 
 3)  สรุปผลโดยใชต้ารางและการพรรณนาและอภิปรายผล 
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5.1  สรุปผลการวจิยั 
ผลการวิจยัสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1  ผลการศึกษาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียน
จ านวน 30 คนจากการทดสอบหลงัเรียนจ านวน 7 ชุด นกัเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อย
ละ 70 มีนกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ  านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 

5.1.2  นกัเรียนมีคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการฟังและการเขียนระบบพินอิน
ภาษาจีน นกัเรียนมีคะแนนท่ีผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีนกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ53.33 และมีนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 

5.1.3  นกัเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคร้ังท่ี 2 มีจ  านวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่า
ร้อยละ 70 มีนกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑจ์ากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.66 เม่ือทดสอบคร้ังท่ี 2 นักเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66   
การทดสอบคร้ังท่ี 2 มีนักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ มากกว่าคร้ังท่ี 1 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
64.28  ของนกัเรียนท่ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 

5.1.4  ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกา
เย ่ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน พบว่า ภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น กล่าวคือ ดา้นผูส้อน มีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอนมีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.66 ดา้นส่ือการเรียนการสอนมีระดบัความ
พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.42 ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.93 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1  ผลการศึกษาความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีนของนกัเรียนจ านวน 30 
คน จากการทดสอบหลงัเรียนจ านวน 7 ชุด  นักเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 70 มี
นกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ  านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.66 เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานทางภาษาจีน และบางคนไม่สนใจ
เรียน และโดยเฉพาะการฟัง ครูผูส้อนตอ้งเปิดใหน้กัเรียนฟัง 3-5 คร้ังในแต่ละค าแต่นกัเรียนบางคน
ก็ไม่รู้ว่าค  านั้นจะเขียนพินอินได้อย่างไร  ส่วนน้ีเป็นปัญหาท่ีครูผูส้อนไดจ้ัดการโดยให้น าซีดีท่ี
บนัทึกไวไ้ปฟังท่ีบา้น หรือ เมื่อมีเวลาว่าง แต่อยา่งไรก็ดีถา้นักเรียนไม่มีความพยายาม ความส าเร็จ
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ยอ่มไม่เกิด ซ่ึง Bloom (1976) กล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือพฤติกรรมดา้น
ปัญญา (Cognitive Entry Behavior) เป็นพฤติกรรมดา้นความรู้ความคิด ความเขา้ใจ หมายถึง การ
เรียนรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งการเรียนเร่ืองนั้นและมีมาก่อนเรียน ไดแ้ก่ ความถนัด และพ้ืนฐานความรู้เดิม
ของผูเ้รียน ซ่ึงเหมาะสมกบัการเรียนรู้ใหม่และกาเย ่(Gagne, 1985, p.70-90) มีความเช่ือและแนวคิด
ว่า การเรียนรู้สะสมเป็นตวัอธิบายความเจริญทางสติปัญญาและพฒันาการของความสามารถใหม่ ๆ 
ท่ีมีผลมาจากการเรียนรู้  การเรียนรู้กฎเกณฑ์ท่ีซบัซอ้นข้ึนเร่ือย ๆ พฤติกรรมท่ีอาศยักฎท่ีซบัซอ้น
เกิดข้ึนเพราะเด็กไดมี้กฎง่าย ๆ ท่ีจ  าเป็นมาก่อน ในระยะเร่ิมแรกเด็กจะไดรั้บนิสัยง่าย ๆ ท่ีช่วยท า
หนา้ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกลไกพ้ืนฐาน และการตอบสนองทางค าพดู ต่อมาก็จะเป็นการ
จ าแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ และในท่ีสุดก็จะเป็นกฎท่ีซบัซอ้น และฮบับาร์ด (Hubbard, 
1983, p.263-265) กล่าวว่า การทดสอบการฟัง มี2แบบคือ 1.การทดสอบการฟังท่ีแท้จริง  
(pure listening test) เป็นการทดลองการฟังและจ าแนกเสียงของค าท่ีไดย้ิน เช่น 1) การจ าแนกเสียง
โดยใชคู้่เทียบเสียงทั้งท่ีเป็นค าและประโยค 2) การทดสอบการจ าแนกเสียงโดยการจดัการฟังเสียง
เนน้หนกัในค า (word stress) และในใบประโยค (sentence stress ) 2. การทดสอบความเขา้ใจในการ
ฟัง ( listening comprehension test ) เป็นการทดสอบความเขา้ใจในส่ิงท่ีฟัง เช่นฟังแลว้ตอบค าถาม
หรือลากเสน้แสดงทิศทางตามค าสั่งท่ีไดย้ินเป็นตน้ ซ่ึงสรุปการทดสอบความเขา้ใจในการฟังและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริขวญั จนัทร์พลอย (2554, น.บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษา การพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่น ส าหรับนกัศึกษาระดบัปวช.ปีท่ี 3 คณะอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลยั
พายพัเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษามีระดับการพฒันาทักษะปานกลาง ในการ
พฒันาการทางภาษาญ่ีปุ่นทั้ง 4 ทกัษะ 

5.2.2  นกัเรียนมีคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน  
นักเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 
และมีนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราพร  
สุขกรง  (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมและนักศึกษาท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้คือ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปี 2552  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน  กลุ่มหน่ึงคือกลุ่มทดลองซ่ึงเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กม  
และอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนรู้ค  าศพัท์โดยไดรั้บการสอนตามปกติ  ผลการวิจยัพบว่า  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และความคงทนทางการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสุพรรณี เสนภกัดี (2553) ไดศ้ึกษาการใช้
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วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัตะกล ่า กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใชว้ิธีการ
สอนแบบโครงงานเพ่ือสร้างความคงทนในการเรียนรู้ค  า ศพัท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัตะกล ่า กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวดัตะกล ่า  กรุงเทพมหานคร จ  านวน 33 คน ท่ีไดจ้าก
การสุ่มอยา่งง่าย  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้นค าศพัท์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.0 1 และนกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษ 

5.2.3  นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคร้ังท่ี 2 มีจ  านวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่า
ร้อยละ 70 มีนกัเรียนจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ  านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.66  เม่ือเปรียบเทียบ คะแนนคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เม่ือท้ิงระยะห่าง 2 สัปดาห์ 
เพ่ือใหน้กัเรียนมีเวลากลบัไปทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้ทั้งหมด ปรากฏว่ามีนักเรียนสอบผ่าน
เกณฑ์เพ่ิมข้ึนจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 64.28 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธนกฤต โพธ์ิขี  
(2555)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ผลการใชเ้กมมลัติมีเดียเพื่อพฒันาการจ าและความคงทนในการจ าศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัชินวราราม  (เจริญผลวิทยาเวศน์) 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลการจ าและความคงทนในการจ าหลงัการเรียนท้ิงระยะห่าง 1 
สปัดาห์ดว้ยเกมมลัติมีเดียของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียน
วดัชินวราราม  (เจริญผลวิทยาเวศน์) ท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 34 
คน  ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง  ผลการวิจยัพบว่า  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ก่อนและ
หลงัการเรียนรู้ผา่นเกมมลัติมีเดีย  พบว่า  คะแนนหลงัการเรียนรู้ผา่นเกมมลัติมีเดียของนักเรียนมีค่า
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  .05  และผลการศึกษาความคงทนในการจ าของนกัเรียน
พบว่า คะแนนหลงัเรียนและคะแนนหลงัเรียนท้ิงระยะ 1 สปัดาห์มีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ี 0.05 

5.2.4  ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกา
เย ่ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน พบว่า ภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น กล่าวคือ ดา้นผูส้อน มีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอนมีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.66 ดา้นส่ือการเรียนการสอนมีระดบัความ
พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.42 ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.93  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิติภูมิ  แยม้จิตร (2556) ไดศ้ึกษาการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เร่ืองระบบเลขฐาน วิชาดิจิตอลเบ้ืองตน้ ผลของการวิจยั พบว่าผล
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การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.55 และพชรพรรณ ชรารัตน์ 
(2557) การพฒันาเกมการสอน เร่ือง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มทดลองความคิดเห็นของ ผูเ้รียนต่อการจดัการการ
เรียน เร่ือง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ีเรียนโดยใชเ้กมการสอนท่ี ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดบั
มาก ( x =4.49, S.D.=0.07) 
ข้อค้นพบของงานวจิยัคร้ังนี้ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี  1 มีความสามารถการฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท าแบบทดสอบคร้ังท่ี 1 แล เม่ือท าแบบทดสอบคร้ัง
ท่ี 2 มีนกัเรียนท่ีมีคะแนนสอบผา่นเพ่ิมข้ึน จ  านวน 9 คน จากเดิมไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14 คน แสดง
ว่าการเรียนรู้ของนกัเรียนมีความคงทนในการจ าค  าศพัท์ท่ีเขียนโดยระบบพินอินจากแบบทดสอบ
ค าศพัทท่ี์ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน งานวิจยัน้ีอาจน าไปใชก้บันกัเรียนท่ีเรียนการฟังการเขียนขั้นพ้ืนฐานได ้

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
5.3.1  ส าหรับผูส้อนจะท าส่ือภาษาจีนตอ้งศึกษา เร่ืองการใชร้ะบบการถ่ายเสียงเป็นภาษาไทย

การออกเสียงจะตอ้งใช้ให้ตรงกับภาษาไทย โดยเฉพาะ เสียงวรรณยุกต์ เช่น  椅(yǐ)子(zi) อ่ี-จึ =

เกา้อ้ี ；洗(xǐ)手(shǒu)间(jiān) ส่ี-โส่ว-เจียน = หอ้งน ้ า 
5.3.2  นกัเรียนท าแบบทดสอบการฟังและการเขียน ถึงแมว้่าผูส้อนจะก าหนดการออกเสียงไว ้2

คร้ัง แต่เมื่อทดสอบจริง ผูส้อนตอ้งออกเสียง 3-5คร้ัง นักเรียนจึงท าแบบทดสอบได้ แต่อย่างไรก็
ตาม นกัเรียนก็มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑเ์กิดคร่ึงหน่ึงของหอ้ง ตงันั้นผูส้อนจึงตอ้งแนะน าให้นักเรียน
กลบัไปทบทวนจากส่ือท่ีผูส้อนจดัท าข้ึนเพื่อเป็นการทบทวน 

5.3.3  การก าหนดระยะเวลาการเรียนภาษาจีนอาจตอ้งยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบัระดบัพ้ืนฐานการ
เรียนภาษาจีน และเน่ืองจากบางคร้ังเวลาท่ีก  าหนดไวไ้ม่เพียงพอ ตอ้งมาหาเวลาสอนเพ่ิมเติม เพื่อให้
ครบกบักิจกรรมท่ีสร้างไว ้

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรท าวิจัยความบกพร่องการเขียนอกัษรจีนและระบบพินอินของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
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ค ำนำมและค ำสรรพนำม 

เลขท่ี พินอิน / อกัษรจีน เสียงไทย ควำมหมำย 
1 

我
wǒ

 หว่อ ฉัน , ผม 

2 
你
nǐ

 หน่ี คุณ , เธอ 

3 
您
nín

 หนิน ท่ำน 

4 
他
tā

 ทำ เขำ ( ผูช้ำย ) 

5 
她
tā

 ทำ เขำ ( ผูห้ญิง ) 

6 
它
tā

 ทำ มนั (สตัว ์) 

7 
我
wǒ

们
men

 หว่อ-เมิน พวกเรำ 

8 
你
nǐ

们
men

 หน่ี-เมิน พวกคุณ / พวกเธอ 

9 
他
tā

们
men

 ทำ-เมิน พวกเขำ ( ผูช้ำย ) 

10 
她
tā

们
men

 ทำ-เมิน พวกเขำ ( ผูห้ญิง ) 

11 
它
tā

们
men

 ทำ-เมิน พวกมนั (สตัว ์) 

12 
爷
yé

爷
ye

 เหยยี-เย คุณปู่ 

13 
奶
nǎi

奶
nai

 ใหน่-นำย คุณยำ่ 

14 
外
wài

公
gōng

 ใว่-กง คุณตำ 

15 
外
wài

婆
pó

 
ใว่-โพ คุณยำย 

16 
爸
bà

爸
ba

 ป้ำ-ปำ คุณพ่อ 

17 
妈
mā

妈
ma

 มำ-มำ คุณแม่ 

18 
哥
gē

哥
ge

 เกอ-เกอะ พ่ีชำย 

19 
姐
jiě

姐
jie

 เจ่ีย-เจีย พ่ีสำว 

20 
弟
dì

弟
di

 ต้ี-ตี นอ้งชำย 
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ค ำศพัท์ กริยำ 

เลขท่ี พินอิน / อกัษรจีน เสียงไทย ควำมหมำย 
1 

听
tīng

 ทิง ฟัง 

2 
说

shuō

 ซวั พูด 

3 
读
dú

 ตู๋ อ่ำน 

4 
写
xiě

 เส่ีย เขียน 

5 
看
kàn

 คัน่ ดู 

6 
吃
chī

 ชือ กนิ 

7 
喝
hē

 
เฮอ ด่ืม 

8 
想

xiǎng

 เส่ียง อยำก 

9 
要
yào

 เยำ่ ตอ้งกำร 

10 
来
lái

 ไหล มำ 

11 
去
qù

 ช่ีว ์ ไป 

12 
开
kāi

 ไค เปิด 

13 
关

guān

 กวน ปิด 

14 
找

zhǎo

 เจ่ำ หำ 

15 
拿
ná

 หนำ หยบิ 

16 
给
gěi

 
เกย่ ให้ 

17 
画
huà

 ฮว่ำ วำด 

18 
洗
xǐ

 ส่ี ลำ้ง ซัก 

19 
扫
sǎo

 เส่ำ กวำด 

20 
跑

pǎo

 
เผ่ว วิ่ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
รำยวิชำ ภำษำจีนพ้ืนฐำน     ระดบัชั้น  ประกำศนียบตัรวิชำชีพปีท่ี 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ค ำนำม-ค ำสรรพนำม  จ ำนวน 2 คำบเวลำ 2 ชัว่โมง 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2559    ผูส้อน นำงสำว ZHU QIONGLEI 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ                          วิทยำลยัอำชีวศึกษำดุสิตพณิชยกำร 
………………………………………………………………………………………………………. 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มำตรฐำน ต ๑.๑  เขำ้ใจและตีควำมเร่ืองท่ีฟังและอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี
เหตุผล 
 

สาระส าคัญ 
 1. เรียนรู้ค ำศพัท์เกยีวกบัค ำนำมและค ำสรรพนำม จ ำนวน 20 ค ำ  
 2. ฝึกกำรออกเสียงของค ำนำมและค ำสรรพนำม 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. นกัเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของค ำนำมและค ำสรรพนำม 

 2. นกัเรียนสำมำรถออกเสียงค ำนำมและค ำสรรพนำมเป็นภำษำจีนในระบบพินอินไดถู้กตอ้ง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สำมำรถออกเสียงค ำนำมและค ำสรรนำมเป็นภำษำจีนได้ 
2.  สำมำรถบอกควำมหมำยของค ำนำมและค ำสรรนำมได้ 
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สาระการเรียนรู้  
 เน้ือหำท่ีจะเรียน 

 พินอิน / อกัษรจีน เสียงไทย ควำมหมำย 
1 

我
wǒ

 หว่อ ฉัน , ผม 

2 
你
nǐ

 หน่ี คุณ , เธอ 

3 
您
nín

 หนิน ท่ำน 

4 
他
tā

 ทำ เขำ ( ผูช้ำย ) 

5 
她
tā

 ทำ เขำ ( ผูห้ญิง ) 

6 
它
tā

 ทำ มนั (สตัว ์) 

7 
我
wǒ

们
men

 หว่อ-เมิน พวกเรำ 

8 
你
nǐ

们
men

 หน่ี-เมิน พวกคุณ / พวกเธอ 

9 
他
tā

们
men

 ทำ-เมิน พวกเขำ ( ผูช้ำย ) 

10 
她
tā

们
men

 ทำ-เมิน พวกเขำ ( ผูห้ญิง ) 

11 
它
tā

们
men

 ทำ-เมิน พวกมนั (สตัว ์) 

12 
爷
yé

爷
ye

 เหยยี-เย คุณปู่ 

13 
奶
nǎi

奶
nai

 ใหน่-นำย คุณยำ่ 

14 
外
wài

公
gōng

 ใว่-กง คุณตำ 

15 
外
wài

婆
pó

 
ใว่-โพ คุณยำย 

16 
爸
bà

爸
ba

 ป้ำ-ปำ คุณพ่อ 

17 
妈
mā

妈
ma

 มำ-มำ คุณแม่ 

18 
哥
gē

哥
ge

 เกอ-เกอะ พ่ีชำย 

19 
姐
jiě

姐
jie

 เจ่ีย-เจีย พ่ีสำว 

20 
弟
dì

弟
di

 ต้ี-ตี นอ้งชำย 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูถำมนักเรียนว่ำ “ฉนัรักคุณ” ภำษำจีนพูดว่ำอยำ่งไร มีใครสำมำรถตอบไดบ้ำ้ง  
2. ครูเขียนค ำว่ำ “ฉันรักคุณ” เป็นภำษำจีน(พินอินและอกัษรจีน)พร้อมทั้งออกเสียง แลว้ให้

นกัเรียนออกเสียงตำมและครูสุ่มนักเรียนบำงคนออกเสียง “ฉันรักคุณ” เป็นพินอิน 
ขั้นสอน 
 1. ครูบอกนกัเรียนว่ำวนัน้ีเรำจะเรียนเร่ืองค ำนำมและค ำสรรพนำมจ ำนวน 20 ค ำ นกัเรียน
จะตอ้งจ ำไดอ้ยำ่งนอ้ย 10 ค ำ จึงจะผ่ำน 
 2.ครูทดสอบหลงัเรียน (post-test) เพ่ือทดสอบควำมรู้ของนักเรียนเก ีย่วกบักำรใชค้ ำนำมและค ำ
สรรพนำมท่ีเรียนมำทั้งหมด 

 
สรุป 

 1.ให้นกัเรียนช่วยกนัออกเสียงค ำนำมค ำสรรพนำม 1-2 คร้ัง เพ่ือเป็นกำรทบทวน 
 2.ให้นกัเรียนช่วยกนับอกควำมหมำย ค ำนำมและค ำสรรพนำม เพ่ือเป็นเขำ้ใจควำมหมำย 

 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.วิธีวดัประเมินผล 
  ทดสอบหลงัเรียน กำรท ำแบบทดสอบหลงัเรียนผ่ำนเกณฑ ์70% 
 2. เกณฑ์กำรวดัประเมินผล 
  กำรฟังและเขียนค ำศพัท์ ค ำนำมและค ำสรรพนำมพินอินภำษำจีน 

 คะแนนเต็ม 15 คะแนน ถำ้นักเรียนได ้11 คะแนนข้ึนไปถือว่ำนกัเรียนผ่ำนเกณฑ์ 
  เขียนค ำนำมค ำสรรพนำมพินอินภำษำจีนทั้งหมด 15 คะแนน 
  เขียนค ำนำมค ำสรรพนำมพินอินภำษำจีนผิดไม่เกนิ 2 ค ำ 13-15 คะแนน 
  เขียนค ำนำมค ำสรรพนำมพินอินภำษำจีนผิดเกนิ 2 ค ำ 13-10 คะแนน 

 คะแนนเต็ม 15 คะแนน ถำ้นักเรียนได ้11 คะแนนข้ึนไปถือว่ำนกัเรียนผ่ำนเกณฑ์ 
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ตรวจผลงานจากการเขยีน 
  

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นกัเรียนท่ีออกเสียงพยญัชนะและสระในระบบพินอินไม่ถูกตอ้ง หรือออกเสียงไม่ได ้เม่ือมี
เวลำว่ำงให้มำฝึกฝนกบัครูในเวลำว่ำงหรือช่วงพกั เช่น ตอนพกักลำงวนั เป็นตน้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
รำยวิชำ ภำษำจีนพ้ืนฐำน     ระดบัชั้น  ประกำศนียบตัรวิชำชีพปีท่ี 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ค ำกริยำ                        จ ำนวน 2 คำบ เวลำ 2 ชัว่โมง 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2559    ผูส้อน นำงสำว ZHU QIONGLEI 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ                         วิทยำลยัอำชีวศึกษำดุสิตพณิชยกำร 
………………………………………………………………………………………………………. 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มำตรฐำน ต ๑.๑  เขำ้ใจและตีควำมเร่ืองท่ีฟังและอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำงๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี

เหตุผล 
 
สาระส าคัญ 

 1. เรียนรู้ค ำศพัท์เกยีวบกบั ค ำกริยำ จ ำนวน 20 ค ำ  
 2. ฝึกกำรออกเสียงของค ำกริยำ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 นกัเรียนสำมำรถออกเสียงค ำกริยำเป็นภำษำจีนในระบบพินอินได้ถูกต้อง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สำมำรถออกเสียงค ำกริยำเป็นภำษำจีนได ้
2.  สำมำรถบออกควำมหมำยของค ำกริยำได ้
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สาระการเรียนรู้  เน้ือหำท่ีจะเรียน 

เลขท่ี พินอิน / อกัษรจีน เสียงไทย ควำมหมำย 
1 

听
tīng

 ทิง ฟัง 

2 
说

shuō

 ซวั พูด 

3 
读
dú

 ตู๋ อ่ำน 

4 
写
xiě

 เส่ีย เขียน 

5 
看
kàn

 คัน่ ดู 

6 
吃
chī

 ชือ กนิ 

7 
喝
hē

 
เฮอ ด่ืม 

8 
想

xiǎng

 เส่ียง อยำก 

9 
要
yào

 เยำ่ ตอ้งกำร 

10 
来
lái

 ไหล มำ 

11 
去
qù

 ช่ีว ์ ไป 

12 
开
kāi

 ไค เปิด 

13 
关

guān

 กวน ปิด 

14 
找

zhǎo

 เจ่ำ หำ 

15 
拿
ná

 หนำ หยบิ 

16 
给
gěi

 
เกย่ ให้ 

17 
画
huà

 ฮว่ำ วำด 

18 
洗
xǐ

 ส่ี ลำ้ง ซัก 

19 
扫
sǎo

 เส่ำ กวำด 

20 
跑

pǎo

 
เผ่ว วิ่ง 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
น าเข้าสู่บทเรียน  
 1. ครูเอำรูปภำพท่ีเด็กก  ำลงักนิข้ำวออกมำ ถำมว่ำเด็กท่ีในรูปภำพก  ำลงัท ำอะไรอยู่คะ มีใคร
สำมำรถตอบไดบ้ำ้ง 
 2. ครูเขียนค ำว่ำ “กนิ” (吃) เป็นภำษำจีน (พินอินและอกัษรจีน) พร้อมทั้ งออกเสียง แลว้ให้
นกัเรียนออกเสียงตำมและครูสุ่มนักเรียนบำงคนออกเสียง “กนิ” เป็นพินอิน 
 3. ครูเอำรูปภำพท่ีเด็กก  ำลงัด่ืมน ้ ำออกมำ ถำมว่ำเด็กท่ีในรูปภำพก  ำลงัท ำอะไรอยู่คะมีใคร
สำมำรถตอบไดบ้ำ้ง 
 4. ครูเขียนค ำว่ำ “ด่ืม” (喝) เป็นภำษำจีน (พินอินและอกัษรจีน) พร้อมทั้ งออกเสียง แลว้ให้
นกัเรียนออกเสียงตำมและครูสุ่มนักเรียนบำงคนออกเสียง “ด่ืม” เป็นพินอิน 
 
ขั้นสอน 

 1. ครูบอกนกัเรียนว่ำวนัน้ีเรำจะเรียนเร่ืองค ำกริยำ จ ำนวน 20 ค ำ นกัเรียนจะต้องจ ำได้อย่ำงน้อย 
10 ค ำ จึงจะผ่ำน 
 2. ครูทบทวนค ำท่ีเคยเรียนมำ เร่ือง ค ำนำมและค ำสรรพนำม 
 3. ลงัจำกนั้นเร่ิมเขำ้สู่บทเรียนโดยเปิดวีดิทศัน์หรือบตัรค ำ น ำมำติดบนบอร์ดหน้ำชั้นเรียนแลว้
ให้นกัเรียนอ่ำนตำมพร้อมกนัและเรียกอ่ำนป็นรำยบุคคลสลบักนัไป ประมำณ 3-4 รอบ 
 4. ครูแสดงท่ำทำงเกยีวกบัค ำศพัท์กริยำ ให้นกัเรียนทำยเป็นภำษำจีน และเรียกนักเรียนออกมำ
เป็นคู่ๆ เพ่ือแสดงท่ำทำงให้เพ่ือนทำยเป็นภำษำจีน ให้ครบ 20 ค ำตำมจ ำนวนท่ีก  ำหนดไว ้ 
 5. ครูให้นกัเรียนออกเสียงพินอินภำษำจีนแต่ละพร้อมๆ กนัจนครบ 20 ค ำ หลงัจำกนั้นครูสู่ม
เรียกนกัเรียนบำงคนออกเสียงพินอินและให้จ ำพินอินเพ่ือส ำหรับกำรเขียน 
 6. ครูทดสอบหลงัเรียน (post-test) เพ่ือทดสอบควำมรู้ของนักเรียนเก ีย่วกบักำรใช้ค ำนำมและ
ค ำสรรพนำมท่ีเรียนมำทั้งหมด 
 7. ส่งตรวจ (post-test) เพ่ือบอกถึงกำรเรียนเร่ืองค ำศพัท์กริยำว่ำประสบควำมส ำเร็จมำกน้อย
เพียงใด 
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สรุป 
 1. ให้นกัเรียนช่วยกนัออกเสียงค ำกริยำ 1-2 คร้ัง เพ่ือเป็นกำรทบทวน 
 2. ให้นกัเรียนช่วยกนับอกควำมหมำย ค ำศพัท์กริยำ เพ่ือเป็นเขำ้ใจควำมหมำย 
 
การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 1.วิธีวดัประเมินผล 
 ทดสอบหลงัเรียน 

กำรท ำแบบทดสอบหลงัเรียน  ผ่ำนเกณฑ ์70% 
 
2. เกณฑก์ำรวดัประเมินผล 

 กำรฟังและเขียนค ำศพัท์กจิวตัรประจ ำวนัพินอินภำษำจีน 
 คะแนนเต็ม 15 คะแนน ถำ้นกัเรียนได ้11 คะแนนข้ึนไปถือว่ำนกัเรียนผ่ำนเกณฑ ์

  เขียนค ำค ำศพัท์กริยำพินอินภำษำจีนทั้งหมด  15 คะแนน 
  เขียนค ำศพัท์กริยำพินอินภำษำจีนผิดไม่เกนิ 2 ค ำ  13-15 คะแนน 
  เขียนค ำค ำศพัท์กริยำพินอินภำษำจีนผิดเกนิ 2 ค ำ  13-10 คะแนน 

  คะแนนเต็ม 15 คะแนน ถำ้นกัเรียนได ้11 คะแนนข้ึนไปถือว่ำนกัเรียนผ่ำนเกณฑ ์
 
ตรวจผลงานจากการเขยีน 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นกัเรียนท่ีออกเสียงพยญัชนะและสระในระบบพินอินไม่ถูกตอ้ง หรือออกเสียงไม่ได ้เม่ือมี
เวลำว่ำงให้มำฝึกฝนกบัครูในเวลำว่ำงหรือช่วงพกั เช่น ตอนพกักลำงวนั เป็นตน้  
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名
míng

词
cí

代
dài

词
cí

课
kè

后
hòu

测
cè

试
shì

 
สอบหลงัเรียน ค ำนำมและค ำสรรพนำม 

姓
xìng

名
míng

:ชือ่-นามสกุล      班
bān

级
jí

:ชัน้เรยีน   

序
xù

号
hào

:เลขทีน่ักศกึษา      学
xué

号
hào

:รหสันักศกึษา   

把
Bǎ

你
nǐ

所
suǒ

听
tīng

到
dào

的
de

音
yīn

节
jié

下
xià

来
lái

。ใหเ้ขยีนค าตอบทีไ่ด้ยนิ เพยีงขอ้เดยีว 
1. 爸爸       

A. bábá  B. bàba  C. bābā  D. bàbā 

 

2. 我们      
A. wómen  B. wǒmen  C. wōmen  D. wòmen  

 

3. 弟弟      
A. dídi   B. dǐdi  C. dīdi  D. dìdi 

 

4. 你     
A. ní   B. nī   C. nǐ   D. nì 

 

5. 爷爷       
A. yéye   B. yèyè  C. yuēyuē  D. yuèyuè 

 

6. 您       
A. nǐn    B. nīn   C. nín  D. nìn 

 

7. 它们      

A. támen  B. tāmen  C. dāmen  D. dǎmen 
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8. 外公      

A. wàigōng     B. wǎigōng 

C.wāigōng     D. wáigōng 

 

9. 妈妈       
A. mòmò  B. mōmō  C. màmà  D. māmα 

 
 

10. 哥哥      
A. gége  B. gēge  C. gège  D. gěge 

 

11. 外婆      
A. wàibó  B. wàipó  C. wàibo  D. wàipo 

 

12. 我     
A. wǒ   B. wō  C. wo  D. wò 

 

13. 奶奶       
A. nàinǎi  B. nǎinǎi  C. nǎinαi  D. nàinài 

 

14. 他     
A. tǎ   B. tà   C. tá   D. tā 

 

15. 姐姐      

A. jièjie   B. jiējie   C. jiéjie  D. jiějie 
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动
dòng

词
cí

课
kè

后
hòu

测
cè

试
shì

 
สอบหลงัเรียน ค ำกริยำ 

姓
xìng

名
míng

:ช่ือ-นำมสกุล      班
bān

级
jí

:ชั้นเรียน   

序
xù

号
hào

:เลขท่ีนกัศึกษำ      学
xué

号
hào

:รหัสนักศึกษำ   

把
bǎ

你
nǐ

所
suǒ

听
tīng

到
dào

的
de

音
yīn

节
jié

写
xiě

下
xià

来
lá

。ให้เขียนค ำตอบท่ีไดย้นิ เพียงขอ้เดียว  
1. 要        
 A. yào  B. yǎo   C. yāo  D. yáo 

 

2. 读        
 A. dǔ  B. dú   C. dū  D. dù 

 

3. 吃        
 A. shī   B. cī   C. chī  D. sī 

 

4. 听       
 A. tíng  B. tǐng  C. tīng  D. tìng 

 

5. 喝         
 A. hě   B. hē   C.hé   D. hè 

 

6. 关        
 A. gān  B. guān  C kuān.  D. kān 

 

7. 来        
 A. lài   B. lái   C. lāi   D. lǎi 
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8. 想       
 A. xiān  B. xiǎn  C. xiáng  D. xiǎng 

 

9. 写        
 A. xiē  B. xiè   C. xiě  D. xié 

 

10. 找       
 A.zǎi   B. zǎo   C. zhǎi  D. zhǎo  

 

11. 看      
 A. kān  B. kǎn  C. kán  D. kàn  

 

12. 去       

 A. qù   B. qú   C. xú   D. xù 

 

13. 开      
 A. kuī  B. kēi   C. kāi  D. gāi 

 

14. 拿        

 A. mán  B. má  C. ná  D. nán 

 

15. 说        
 A. sōu  B. suō  C. shuō  D. shōu 
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ประวตัผิู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล    MISS ZHU QIONGLEI 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ.2556 
     วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ช่ือยอ่ปริญญา)  

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 
     คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
ต าแหน่งและสถานท่ีการท างานปัจจุบนั ครูภาษาจีน  วิทยาลยัอาชีวศกึษาดุสิตพณิชยการ  

เขตราชเทว ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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