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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอิน
ภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 3)ศึกษาความคงทนความสามารถในการฟังและการ
เขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดกาเย่ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 
ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง 
จ านวน 30 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เคร่ืองมือในการวิจัย คือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้จ านวน 14 ชั่ วโมง 2) 
แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์
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1 )นักเรียนมีความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.66  

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน  มีคะแนนที่ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ46.66 

3) นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์คร้ังที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

4 )ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ภาพรวมระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61  
ค าส าคัญ : พัฒนาความสามารถในการฟังและการเขียน,ระบบพินอินภาษาจีน,แนวคิดของกาเย่ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในศตวรรษท่ี 21 นี้ การเรียนรู้เพียง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจจะไม่
เพียงพอต่อการท างานในอนาคต โดยเฉพาะหลังการเปิดประชาคมอาเซียน จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษา      
ที่ 3 เพื่ออนาคตของตนเอง 

 ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาที่มีคนพูดกันมากที่สุดในโลก และยังเป็นภาษาราชการ
ของประเทศจีน ประเทศที่มี เศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลก เป็นที่คาดการณ์ว่าจะก้าวขึ้น  
เป็นผู้น าของโลกยุคใหม่ คงจะเป็นเร่ืองดีที่เราจะหัดเรียนรู้ภาษานี้เอาไว้ สุขสันต์ วิเวกเมธากร "ภาษาจีน
ถือเป็นภาษาที่น่าเรียน เพราะเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดของโลก ดังนั้นในเมื่อเราจ าเป็นต้องรู้จักเขา 
ต้องติดต่อกับเขา ถ้าเราอ่านเขียนภาษาจีนได้ ถามว่าเราได้เปรียบไหม เราได้  

ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารภาษาหนึ่งมากพอกับภาษาอังกฤษไม่ว่า
จะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ การประกอบอาชีพ การตกลงเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน หรือ 
การใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาษาจีนล้วนเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเร่ือยๆ ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึง
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีน โดยก าหนดให้เป็นกลุ่มวีชาภาษาต่างประเทศที่นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความพอใจ 
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ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก
ปัจจุบันประเทศจีนมีบทบาทส าคัญมากในด้านการค้าและเศรษฐกิจอีกทั้งยังมีการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ ระหว่างไทยและจีนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ประกอบกับความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีของทั้งสอง
ประเทศ จึงเกิดความร่วมมือกันในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา  (ศูนย์ข้อมูล เพื่อ ธุรกิจ
ไทยจีน, 2557) กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุภาษาจีนไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่ง
สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสามารถเปิดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ 
ได้และผู้ เ รียนที่มีความสนใจก็สามารถที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ได้ตามความสนใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการ
เปิดสอนวิชาภาษาจีนกันอย่างกว้างขวาง แต่สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษาของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น ปัญหาการขาดครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาภาษาจีน หรือ 
สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรงปัญหาจากการเรียนการสอนภาษาจีนที่ยังไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียน
ในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานกลางของการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ
เอกสารต าราเรียนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีความหลากหลาย อันส่งผลให้เกิดรูปแบบวิธีการสอนและ
เนื้อหาที่หลากหลายด้วย มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะต่างคนต่างท า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์และทักษะทางภาษาของนักเรียนที่เรียนภาษาจีน (ประพิณ มโนมัยพิบูลย์ , 2548) นอกจากนี้
งานวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ยังแสดงว่ามีประวัติการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ยาวนาน แต่ยังพบปัญหาต่างๆ หลายประการซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาที่พบคือ ประสิทธิผลการเรียนต่ า 
ผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบบเรียนที่ใช้ใน
ประเทศไทยขาดความเหมาะสมแบบเรียนที่นิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระบบหรือนอก
ระบบ มีการใช้แบบเรียนที่ผลิตจากประเทศจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนวิธีการสอนไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนตั้งใจและสนใจ
เรียนภาษาจีน (สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พบว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้
นักเรียนเรียนภาษาจีนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนทักษะการฟังที่ยึดรูป
แบบเดิม โดยครูเสนอเนื้อหา ใบงาน อธิบายแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
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ประกอบกิจกรรมน้อย นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความกระตือรือร้นในการเรียนไม่เห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาจีน จึงส่งผลทักษะทางภาษาจีนของนักเรียนไม่ประสบความส าเร็จ
การศึกษาจากสภาพและสาเหตุของปัญหาดังกล่าว หากไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขตามความส าคัญ
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขั้นต่อๆไป 

ดังนั้นการเรียนการสอนโดยใช้พินอินและน าแนวคิดของกาเย่มาใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะทักษะการฟังและ
การเขียนพินอินภาษาจีน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 

1. ศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
3. ศึกษาความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิด

กาเย่ 
4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย่ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนมีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของ
กาเย่เพิ่มขึ้น 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ มีผลสัมฤทร์ิทางการเรียนหลังเรียนไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 70 

 3. นักเรียนมีความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนหลังจาก
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย่ระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

กรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 ห้อง จ านวนทั้งหมด 278 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย

การ กรุงเทพฯ 1 ห้องจ านวน 30 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling )  
2. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา  
 ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใช้แนวคิดของกาเย่       

               ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียน 
                    2) ความคงทน ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน

หลังจากที่เรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 
                    3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 

                   4) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใช้แนวคิด
ของกาเย่  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการ จ านวน 7 หน่วย การเรียนรู้จ านวน 14 ชั่วโมง 
 2. แบบฝึกและแบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีน จ านวน 7 ชุด ชุดละ 15 ข้อ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 1 ชุด ชุดละ 20 ข้อ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน
โดยใช้แนวคิดของกาเย่ จ านวน 1 ชุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ตามล าดับ จากนั้นได้
ชี้แจงเร่ือง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 
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 2. เมื่อเร่ิมต้นการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีค าศัพท์หน่วยละ  20 
ค าศัพท์และได้ด าเนินการท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการฟังและการเขียนพินอินค าศัพท์ภาษาจีนหลังจากนั้นท าการทดสอบหลังเรียน (Pro-test) ด้วย
แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีน หน่วยการเรียนรู้แต่ละการเรียนรู้ หน่วยละ  15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. หลังจากที่ด าเนินการท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ครบทั้ง 7 หน่วย
การเรียนรู้แล้วผ่านไป 1 สัปดาห์ ท าการทดสอบนักเรียน โดยท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
คร้ังที่ 1 จ านวน 20 ข้อ จากนั้นทิ้งระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
คร้ังที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ซึ่งป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เพียงแต่ท าการสลับข้อในแบบทดสอบ  
 4. เมี่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์พินอิน
ภาษาจีน 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ ค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน เรียนทั้ง 7 หน่วย
การเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 คร้ัง คือ ผลการทดสอบหลังเรียนคร้ังที่ 1 
และผลการทดสอบหลังเรียนคร้ัง 2 มาแล้วน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อ
ตรวจสอบสมมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียนทั้ง 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสม
ฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 คร้ังและแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนาและอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียนจ านวน 
30 คนจากการทดสอบหลังเรียนจ านวน 7 ชุด นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.66 

 2. นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนระบบพินอิน
ภาษาจีน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ53.33 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 

 3. นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 มีจ านวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 มีนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบคร้ังที่ 1 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 เมื่อ
ทดสอบคร้ังที่ 2 นักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66   การทดสอบคร้ัง
ที่ 2 มีนักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ มากกว่าคร้ังที่ 1 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ64.28  ของนักเรียนที่มี
คะแนนเพิ่มขึ้น 

 4. ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน กล่าวคือ ด้านผู้สอน มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านสื่อการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.93 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีนของนักเรียนจ านวน 30 
คน จากการทดสอบหลังเรียนจ านวน 7 ชุด  นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.66 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน และบางคนไม่สนใจเรียน และ
โดยเฉพาะการฟัง ครูผู้สอนต้องเปิดให้นักเรียนฟัง 3-5 คร้ังในแต่ละค าแต่นักเรียนบางคนก็ไม่รู้ว่าค านั้น
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จะเขียนพินอินได้อย่างไร  ส่วนนี้เป็นปัญหาที่ครูผู้สอนได้จัดการโดยให้น าซีดีที่บันทึกไว้ไปฟังที่บ้าน 
หรือ เมื่อมีเวลาว่าง แต่อย่างไรก็ดีถ้านักเรียนไม่มีความพยายาม ความส าเร็จย่อมไม่เกิด ซึ่ง  Bloom 
(1976) กล่าวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือพฤติกรรมด้านปัญญา (Cognitive Entry 
Behavior) เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด ความเข้าใจ หมายถึง การเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องการเรียน
เร่ืองนั้นและมีมาก่อนเรียน ได้แก่ ความถนัด และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ใหม่และกาเย่ (Gagne, 1985: 70-90) มีความเชื่อและแนวคิดว่า การเรียนรู้สะสมเป็นตัวอธิบาย
ความเจริญทางสติปัญญาและพัฒนาการของความสามารถใหม่ ๆ ที่มีผลมาจากการเรียนรู้  การเรียนรู้
กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นเร่ือย ๆ พฤติกรรมที่อาศัยกฎที่ซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะเด็กได้มีกฎง่าย ๆ ที่จ าเป็นมา
ก่อน ในระยะเร่ิมแรกเด็กจะได้รับนิสัยง่าย ๆ ที่ช่วยท าหน้าที่เป็นจุดเร่ิมต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งกลไก
พื้นฐาน และการตอบสนองทางค าพูด ต่อมาก็จะเป็นการจ าแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ และใน
ที่สุดก็จะเป็นกฎที่ซับซ้อน และฮับบาร์ด (Hubbard, 1983, pp. 263-265) กล่าวว่า การทดสอบการฟัง มี2
แบบคือ 1.การทดสอบการฟังที่แท้จริง (pure listening test) เป็นการทดลองการฟังและจ าแนกเสียงของ
ค าที่ได้ยิน เช่น 1) การจ าแนกเสียงโดยใช้คู่เทียบเสียงทั้งที่เป็นค าและประโยค 2) การทดสอบการ
จ าแนกเสียงโดยการจัดการฟังเสียงเน้นหนักในค า (word stress) และในใบประโยค (sentence stress ) 2. 
การทดสอบความเข้าใจในการฟัง ( listening comprehension test ) เป็นการทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่
ฟัง เช่นฟังแล้วตอบค าถามหรือลากเส้นแสดงทิศทางตามค าสั่งที่ได้ยินเป็นต้น ซึ่งสรุปการทดสอบความ
เข้าใจในการฟังและสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริขวัญ จันทร์พลอย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่น ส าหรับนักศึกษาระดับปวช.ปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษามีระดับการพัฒนาทักษะปานกลาง 
ในการพัฒนาการทางภาษาญ่ีปุ่นทั้ง 4 ทักษะ 
 2. นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน  
นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมี
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 สอดคล้องกับงานวิจัยของ   จิราพร  สุขกรง  
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่
ได้รับการสอนโดยใช้เกมและนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวม
ทั้งสิ้น 60 คน  กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทดลองซึ่งเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม  และอีกกลุ่มหนึ่งคือ
กลุ่มควบคุมซึ่งเรียนรู้ค าศัพท์โดยได้รับการสอนตามปกติ  ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ
คงทนทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสุพรรณี เสนภักดี (2553) ได้ศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความ
คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดตะกล่ า 
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความคงทนใน
การเรียนรู้ค า ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตะกล่ า กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดตะกล่ า  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ด้านค าศัพท์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0 1 และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
 3. นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 มีจ านวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 มีนักเรียนจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.66  เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 เมื่อทิ้งระยะห่าง 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนมี
เวลากลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนไปแล้วทั้งหมด ปรากฏว่ามีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจ านวน     
9 คนคิดเป็นร้อยละ 64.28 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต  โพธิ์ขี  (2555)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
ผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจ าและความคงทนในการจ าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดชินวราราม  (เจริญผลวิทยาเวศน์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการจ าและความคงทนในการจ าหลังการเรียนทิ้งระยะห่าง 1 สัปดาห์ด้วยเกมมัลติมีเดีย
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนวัดชินวราราม  (เจริญผลวิทยา
เวศน์) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จ านวน 34 คน  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  
ผลการวิจัยพบว่า  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดีย  
พบว่า  คะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดียของนักเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่  .05  และผลการศึกษาความคงทนในการจ าของนักเรียนพบว่า คะแนนหลังเรียนและ
คะแนนหลังเรียนทิ้งระยะ 1 สัปดาห์มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05 

 4. ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน คน 30 พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน กล่าวคือ ด้านผู้สอน มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านกิจกรรมการ
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เรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านสื่อการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.93  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติภูมิ  แย้มจิตร   (2556)  ได้ศึกษา  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบเกม เร่ืองระบบเลขฐาน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น ผลของการวิจัย พบว่าผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 และพชรพรรณ ชรารัตน์ (2557) การพัฒนาเกมการสอน 
เร่ือง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มทดลองความคิดเห็นของ ผู้ เรียนต่อการจัดการการเรียน เร่ือง การแปลงเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนโดยใช้เกมการสอน
ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.49, S.D.=0.07) 

 
ข้อค้นพบของงานวิจัยคร้ังนี้ 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1 มีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพิน

อินภาษาจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการท าแบบทดสอบครั้งที่ 1 แล เมื่อท าแบบทดสอบคร้ังที่ 2 มีนักเรียน
ที่มีคะแนนสอบผ่านเพิ่มขึ้น จ านวน 9 คน จากเดิมไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน แสดงว่าการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีความคงทนในการจ าค าศัพท์ที่เขียนโดยระบบพินอินจากแบบทดสอบค าศัพท์ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น งานวิจัยนี้อาจน าไปใช้กับนักเรียนที่เรียนการฟังการเขียนขั้นพื้นฐานได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

      ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. ส าหรับผู้สอนจะท าสื่อภาษาจีนต้องศึกษา เร่ืองการใช้ระบบการถ่ายเสียงเป็นภาษาไทย

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

เก้าอี ้；洗(xǐ)手(shǒu)间(jiān) สี่-โส่ว-เจียน = ห้องน้ า 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบการฟังและการเขียน ถึงแม้ว่าผู้สอนจะก าหนดการออกเสียงไว้ 2

คร้ัง แต่เมื่อทดสอบจริง ผู้สอนต้องออกเสียง 3-5คร้ัง นักเรียนจึงท าแบบทดสอบได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
นักเรียนก็มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เกิดคร่ึงหนึ่งของห้อง ตังนั้นผู้สอนจึงต้องแนะน าให้นักเรียนกลับไป
ทบทวนจากสื่อที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อเป็นการทบทวน 
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 3. การก าหนดระยะเวลาการเรียนภาษาจีนอาจต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับระดับพื้นฐาน
การเรียนภาษาจีน และเน่ืองจากบางครั้งเวลาที่ก าหนดไว้ไม่เพียงพอ ต้องมาหาเวลาสอนเพิ่มเติม เพื่อให้
ครบกับกิจกรรมที่สร้างไว้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าวิจัยความบกพร่องการเขียนอักษรจีนและระบบพินอินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
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