
การพฒันาชดุกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาจีน 

ส าหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1.) พัฒนาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการ

อ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่5  2.) ศึกษาความสามารถในการอ่าน

ออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีนโดยใช้ชุดกจิกรรม  3.) ศึกษาความคงทนในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนโดย

ใช้ชุดกิจกรรม  4.) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียง

ค าศัพท์ภาษาจีน ประชากรในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนนารานุบาล จังหวัดชลบุรี จ านวน 16 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  1) ชุดกิจกรรมการอ่านออก

เสียงค าศัพท์ภาษาจีน จ านวน 4 ชุด  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน 

จ านวน  4 ชุด  3) แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่าง(t-test ) 

ผลการวิจัยพบว่า   

 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม มี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 

2) คะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมี

คะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย เท่ากับ 3.25  

คะแนนหลังการเรียนเฉล่ียเทา่กบั 8.41   

3) ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนหลังการใช้ชุดกิจกรรม พบว่า 

นักเรียนมีความคงทนในการอ่านออกค าศัพทภ์าษาจีน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50   

4) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาจีน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย 4.92 

ค าส าคญั : การพัฒนาชุดกจิกรรม , การอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีน 
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ความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

ในปัจจุบันประเทศจีนได้เปิดประเทศมากย่ิงขึ้น ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการท าธุรกิจ

ข้ามประเทศ และในประเทศจีนยังมีประชากรที่มีจ านวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งน้ีแนวโน้มในการ

เรียนภาษาจีนมีผู้สนใจมากขึ้น และภาษาจีนถูกน าไปใช้ในการประกอบอาชีพตามวิชาชีพ การติดต่อสื่อสารใน

โลกปัจจุบัน และความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในประเทศต่างๆ (สรศักด์ิ นิมิตรัตนพร,2556)  ใน

โลกศตวรรษที่21เป็นยุคของการร่วมมือและแข่งขันกัน เน่ืองจาก ประเทศไทยมีการติดต่อการค้ากับประเทศ

จีนเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่ในอดีตชาวจีนมีการอพยพเข้ามาในประเทศไทยจึงมีการแลกเปล่ียนด้านวัฒนธรรม

และภาษาซ่ึงกันและกัน เป็นเหตุให้ประเทศไทยจึงเร่ิมมีการสอนภาษาจีนขึ้ น ทั้งในระดับอนุบาล ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาจ านวนมาก(蒙秋 MENG QIU ,2554) 

  จุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ การสื่อสาร ซ่ึงในการเรียนภาษาทุกภาษาน้ัน 

พ้ืนฐานเบ้ืองต้นคือการออกเสียง ถ้าผู้เรียนออกเสียงไม่ถูก ไม่เพียงแต่ท าให้ผู้ฟังไม่เข้าใจ  ยังส่งผลต่อการ

สื่อสารที่ผิดพลาดด้วย ดังน้ัน การเรียนภาษาจีนนั้นต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของการออกเสียง การออกเสียง

เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตของผู้เรียนโดยตรง ถ้าครูผู้สอนสอนทกัษะการออกเสียงได้ดี กจ็ะส่งผลดี

ต่อผู้เรียนในอนาคต ท าให้มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร แต่ถ้าสอนแล้วผู้เรียนไม่สามารถออกเสียงภาษาจีนได้

อย่างถูกต้องอาจส่งผลท าให้ผู้เรียนไม่ชอบภาษาจีนได้ เพราะฉะน้ัน ผู้เรียนจะเรียนภาษาจีนได้ดีหรือไม่น้ัน 

ขึ้นอยู่กบัการเร่ิมเรียนการออกเสยีง (ShenLi’na Yu Yanhua , 2009)   

 การเรียนภาษาที่สองและภาษาที่สามซ่ึงไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของผู้เรียน ต้องให้ความส าคัญกับ

การฝึกอ่านออกเสยีง เพราะการอ่านออกเสียงมีความสัมพันธ์กับการสะกดค า จะช่วยการฝึกสะกดค าและออก

เสียงหน่วยเสียงในภาษาน้ันให้ถูกต้องและชัดเจน ดังที่ นักวิจัยทางภาษา บอยด์ (Boyd,1970) อ้างถึงใน 

วรรณี โสมประยูร ,2553: 135) กล่าวว่า “การอ่านและการสะกดค ามีความสัมพันธ์กันในแง่ของการใช้ทกัษะ

ทางภาษามากพอสมควร เดก็สะกดค าต่างๆ ที่เขาสามารถอ่านออกได้ถูกต้องและแม่นย ากว่าค าที่เขาอ่านไม่

ออก    

 การเรียนการสอนภาษาจีนหากมีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สื่อการ

เรียนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่ เรียนรู้  และจดจ าได้นานขึ้น การน าสื่อการเรียนในลักษณะของชุด

กิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงเป็นระบบ 

เน่ืองจากผู้เรียนจะได้ใช้ความสามารถในการอ่านศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยตนเอง และ

สรุปความรู้ที่ได้รับอย่างถูกต้องรวมทั้งการท าแบบฝึกทกัษะที่อยู่ในชุดกิจกรรมจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

มากย่ิงข้ึน อกีทั้งยังช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านทกัษะการคิดเป็น และแก้ปัญหาเป็น กิจกรรมที่ถูกออกแบบไว้ใน

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กบัผู้เรียน จึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพควบคู่กันไป

ด้วย(ธนิตา วัชรพิชิตชัย ,2555)  
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 จากเหตุผลดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าชุดกิจกรรมมาช่วยในการส่งเสริมการอ่านออก

เสยีงค าศัพทภ์าษาจีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารานุบาล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การจัดการเรียนการรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม เป็นแนวคิดที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ถึงผู้เรียนโดยตรง 

ผู้เรียนได้ลงมือปฏบัิติ ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  มีความสนใจในการเรียน ลดปัญหาการไม่สนใจเรียน

ของผู้เรียน และการใช้ชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านตัวอักษรจีนอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ครูผู้สอนจะมีเวลาให้ค าแนะน าแก่นักเรียนได้มากยิ่งขึ้น  

วตัถุประสงค ์

1.) พัฒนาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5  

2.) ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียง

ค าศัพทภ์าษาจีน 

3.) ศึกษาความคงทนในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียง

ค าศัพทภ์าษาจีน 

4.) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาจีน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค า ศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80 

2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนมีความคงทนในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมในการอ่านออก

เสยีงค าศัพทภ์าษาจีนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

4. นักเรียนมีเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียง

ค าศัพทภ์าษาจีน อยู่ระดับ มากที่สดุ 

 

ขอ้จ ากดัของการวิจยั 

การทดสอบการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน

เน่ืองจาก ค าศัพทม์ีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถใช้แบบทดสอบเพ่ือท านาย  (prognostic test)  ได้ 
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ขอบเขตงานวิจยั 

ประชากร 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ห้อง ของโรงเรียนนารานุบาล จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 16 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

ตวัแปรอิสระ 

การใช้ชุดกจิกกรมในการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีน 

ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีน 

2. ความคงทนในการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีน 

3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาจีน 

ดา้นเนื้ อหา 

เน้ือหาการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 เร่ือง ร่างกายของฉัน  หน่วยที่ 2 เร่ือง ครอบครัว  

หน่วยที่ 3 เร่ือง สวนสตัว์  หน่วยที่ 4 เร่ือง เคร่ืองเขียน 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1. ชุดกจิกรรม การอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีน  ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยชุด

ค าศัพท ์ทั้งหมด 4 ชุด  ได้แก่เร่ือง ร่างกายของฉัน  ครอบครัว  สวนสตัว์  เคร่ืองเขียน 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็น

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 4 ชุด ชุดละ 10 ข้อ 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกบัเจตคติต่อการเรียนรู้การพัฒนาชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียง

ค าศัพทภ์าษาจีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารานุบาลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน ให้นักเรียน

เข้าใจ 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนจ านวน 4 ชุด ก่อนการ

เรียนชุดกิจกรรมแต่ละชุด ครูผู้สอนจะให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพท์
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ภาษาจีน ก่อนเรียน(pretest) จากน้ันเร่ิมสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมและให้ท าแบบฝึกหัด เพ่ือเก็บคะแนน

ความสามารถในแต่ละชุด  เมื่อท าแบบฝึกเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถหลัง

เรียน(posttest)  

3. ก่อนเร่ิมสอนชุดกจิกรรมชุดที่ 2 ที่ 3 และ ชุดที่ 4 ตามล าดับ ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัด

ความสามารถ เพ่ือวัดความคงทนในการอ่านออกเสยีง  

4. ผู้สอนท าการสอนตามข้อที่ 2 – 4 ทุกคร้ัง จนครบการเรียน  4 ชุด 

5. เมื่อสิ้นสุดการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมครบ 4 ชุด ผู้สอนแจกแบบสอบถามเจตคติต่อการใช้ชุด

กจิกรรมการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีนให้นักเรียนท า 

6. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

7. สรุปผล อภิปรายผล  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนและความคงทนในการ

พัฒนาชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีน     โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์หาความแตกต่างของความสามารถในการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

อ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดย การทดสอบความแตกต่าง  (t-test  ) 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้  ในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออก

เสียงค าศัพท์ภาษาจีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation 

 

ผลการวิจยั 

1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม มี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 

2) คะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมี

คะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย เท่ากับ 3.25  

คะแนนหลังการเรียนเฉล่ียเทา่กบั 8.41 

3) ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนหลังการใช้ชุดกิจกรรม พบว่า 

นักเรียนมีความคงทนในการอ่านออกค าศัพทภ์าษาจีน จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.50   

4) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาจีน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย 4.92 
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อภปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีน ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5 

1. ผลคะแนนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมี

คะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.75 

ซ่ึงมากกว่าที่ต้ังสมมุติฐานไว้ แสดงให้เหน็ว่านักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้เน่ืองจากการอ่านออกเสียง

ค าศัพทภ์าษาจีนนักเรียนได้เรียนรู้การอ่านออกเสยีงจากครูผู้สอนชาวจีนโดยตรงผ่านชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดท า

ขึ้น ประกอบด้วย บัตรค าศัพท ์ สื่อวีดีทศัน์  แผนภาพค าศัพท ์ และ แบบฝึกหัด มีส่วนช่วยในการสร้างความ

สนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ท าให้การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนในแต่ละชุด  นักเรียนได้คะแนน

ผ่านเกินคร่ึงและมีคะแนนสูงขึ้ นตามล าดับทั้งน้ีเกิดขึ้นจากการใช้ชุดกิจกรรมที่ประกอบด้วยสื่อต่างๆซ่ึง วิชัย  

วงษ์ใหญ่ (2525:185)ได้กล่าว ไว้ว่า สื่ออย่างหน่ึงอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ สื่ออีกอย่างหน่ึงใช้เพ่ืออธิบาย

ข้อเทจ็จริงของเน้ือหาและสื่ออีกอย่างหน่ึงอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเสาะแสวงหา อันน าไปสู่ความเข้าใจอัน

ลึกซ้ึงและป้องกันการเข้าใจความหมายผิด เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ นพคุณ  แดงบุญ (2552 : 16)  กล่าวว่า ชุดกิจกรรม  ประกอบด้วย

สื่อวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากนัเป็นชุด  เพ่ือเกดิความสะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน  และท า

ให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้  ทั้งด้านความรู้  ด้านทกัษะสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ กนกวรรณ ทับสีรัก(2559)  ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึก

ทกัษะส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกด

คามีประสทิธภิาพ 87.78/87.59 สงูกว่าเกณฑท์ี่ต้ังไว้70/70 

2. จากผลความสามารถในการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนเรียนและหลัง

เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่โดยการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้หลังจากน้ันจึงได้ให้ความรู้

เกี่ยวกบัการอ่านออกเสยีงค าศัพทท์ี่ถูกต้องโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีน กระบวนการ

ในการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  และ

เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงผิดบ่อยๆ จะอ่านออกเสียงซ ้าหลายคร้ังเพ่ือให้นักเรียนฟังเสียงและอ่านให้ถูก

ต้องการอ่านออกเสยีงโดยใช้พินอนิควบคู่ไปกบัตัวอกัษรจีน เม่ือนักเรียนเรียนรู้การอ่านออกเสยีงที่ถูกต้องแล้ว 

จึงทดสอบอีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนหลังจากที่เรียนแล้ว ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัด

ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าในภาพรวมการอ่านออก

เสยีงค าศัพท ์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพทม์ีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน

โดยใช้ชุดกจิกรรมการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ.05 โดยมีคะแนนก่อนการ

เรียนเฉล่ียเทา่กบั3.25  และคะแนนหลังการเรียนเฉล่ียเท่ากับ 8.41 เมื่อแยกตามชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด พบว่า 

คะแนนการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนหลังการเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อน
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เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ.05 ทุกกจิกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กนกวรรณ ทบัสีรัก(2559)  

ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 79.70 เมื่อ

เปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียนกบัหลังเรียนนักเรียนเรียนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเสียง โดยใช้

เกมประกอบแบบฝึก ส่งผลให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

โสภิตา โตไร่ (2557)ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก

ทักษะมีประสิทธิภาพดีข้ึน ส่งผลให้การอ่านออกเสียงมีผลสัมฤทธิ์ ดี ข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้       

ปัญจลักษณ์ ถวาย  (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

กิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพทร่์วมกับการอ่านผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพทข์องนักเรียน หลัง

การใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่านสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพท์

ร่วมกับการอ่าน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ ฮอลแลนด์ (Holland. 2004 : 46)  ได้ศึกษา

การใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์เกมฝึกการอ่านเพ่ือพัฒนาความเข้าใจความรู้ความช านาญใน

การอ่านช่วยปรับปรุงความรู้ความช านาญของนักเรียนให้ดีย่ิงขึ้ นจากการศึกษาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการน้ีประสทิธภิาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้แสดงให้เหน็ถึงศักยภาพที่ช่วยปรับปรุง

ความเข้าใจในการอ่านและพัฒนาความสามารถในการอ่าน 

3. ผลการทดสอบ เพ่ือหาความคงทนในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม

พบว่า ร้อยละ 56.25  ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรม

เพ่ิมขึ้ น ร้อยละ 12.50 มีคะแนนการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมลดลง  และร้อยละ  

31.25 มีคะแนนการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมไม่เปล่ียนแปลง  ซ่ึง แอตคินสัน และ

ชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin. 1997 : 71-72) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความจ า2กระบวนการ คือ ความจ า

ระยะสั้นเป็นความจ าช่ัวคราว สิ่งใดกต็ามถ้าอยู่ในความจ าระยะสั้น ต้องได้รับการทบทวนทุกสิ่งที่เข้ามาอยู่ใน

ความจ าระยะสั้น ดังน้ันจ านวนสิ่งของที่เราจะจ าได้ในความจ าระยะสั้น จึงมีจ ากัด เช่น ถ้าเป็นช่ือคน เราอาจ

ทบทวนได้เพียง 3 ถึง 4 ช่ือ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง การทบทวนช่วยป้องกันไม่ให้ความจ าสลายตัวไปจาก

ความจ าระยะสั้น และสิ่งใดกต็ามถ้าอยู่ในความจ าระยะสั้น เป็นระยะเวลานาน ย่ิ งนานเท่าใด สิ่งน้ันกจ็ะมี

โอกาสฝังตัวในความจ าระยะยาวมากย่ิงขึ้ น ถ้าเราจ าสิ่งใดไว้ในความจ าระยะยาว สิ่งน้ันกจ็ะติดอยู่ในความจ า

ตลอดไปกลายเป็นความจ าที่ถาวร ซ่ึงสามารถที่จะร้ือฟ้ืนข้ึนมาได้ ซ่ึงความจ าระยะยาวที่กล่าวถึงในทฤษฎี

ความจ าสองกระบวนการ กค็ือ ความคงทนในการเรียนรู้น่ันเอง ส่วนช่วงระยะเวลาที่ความจ าระยะสั้นจะฝังตัว

กลายเป็นความจ าระยะยาว หรือความคงทนในการจ าน้ัน จะใช้เวลาประมาณ 14 วันหรือ 2 สัปดาห์ ซ่ึงอาจ

แสดงกระบวนการของความจ าระยะสั้นกบักระบวนการความจ าระยะยาว  การวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ปัญจลักษณ์ ถวาย (2557) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

กจิกรรมเพ่ิมพูนค าศัพทร่์วมกับการอ่านผลการวิจัยพบว่า ความคงทนในการการจ าความหมายค าศัพท ์ หลัง

การเรียนโดยใช้แบบฝึกกจิกรรมเพ่ิมพูนค าศัพทร่์วมกบัการอ่านทนัท ี และหลังการเรียนผ่านไปแล้ว14 วัน ไม่

แตกต่างกนั   

4. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาจีนพบว่า ในภาพรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม

ในระดับมากที่สุด เม่ือแยกตามรายด้าน พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนและด้านประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสื่อการสอน ด้านผู้สอน  

และด้านเน้ือหาวิชา  ตามล าดับซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ทับสีรัก(2559) ได้ศึกษาการ

พัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้านการเขียนสะกดค าอยู่ในระดับมาก ( Mean= 

4.25, S.D.= 0.54)และปัญจลักษณ์ ถวาย (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่าน  พบว่า  นักเรียนมีความคิดเหน็ต่อ

แบบฝึกกจิกรรมเพ่ิมพูนค าศัพทร่์วมกบัการอ่านอยู่ในระดับดีมาก 

 

ขอ้คน้พบของงานวิจยัในครั้งนี้  

ชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาจีนได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นพัฒนา

ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง ให้ผู้เรียนได้รับความรู้

โดยตรงจากครูผู้สอนชาวจีนผ่านชุดกจิกรรมประกอบด้วยวีดีโอ บัตรค า และแผนภาพค าศัพท ์ที่ผู้วิจัยได้จัดท า

ขึ้นเองส่งผลให้ชุดกจิกรรมน้ีพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการออกเสียงค าศัพทอ์ยู่ในเกณฑ์ดี  เหน็ได้จาก

การท าแบบทดสอบความสามารถมีคะแนนสูงข้ึนเกินคร่ึง   และยังมีความคงทนที่เกิดจากความจ าต่อเน่ือง

ระยะยาว  จากผลการทดสอบของนักเรียนมีคะแนนคงที่ และ สูงข้ึน จะมีคะแนนลดลงจ านวนไม่มากแต่กยั็ง

ถือว่าประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมน้ี  ดังน้ันการที่จะน าไปใช้กับการเรียนการสอนที่อื่นก็

น่าจะท าได้เพราะชุดกิจกรรมที่สร้างน้ีเป็นค าศัพท์ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานและอีกประการหน่ึง สามารถน าไปใช้

สอนกบัรายวิชาอื่นได้อกีด้วย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
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1. การผลิตชุดกจิกรรมควรเลือกสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมกบัผู้เรียนในเร่ือง ขนาด และความ

ทนทานของวัสดุที่น ามาสร้างเป็นสื่อ   

2. ในการเรียนการสอนภาษาจีนครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคลมากกว่า

การอ่านออกเสยีงพร้อมกนั เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านออกเสียง และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน

ออกเสยีงได้เป็นรายบุคคล   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเขียนตัวอักษรจีนควบคู่กับการอ่านออกเสียงพินอินของ

การเรียนในระดับสงูขึ้น 

2. ควรพัฒนาสื่อที่ใช้เกมประกอบการเรียนการสอนภาษาจีน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษา  เพราะสื่อประกอบเกมอาจท าให้นักเรียนสนใจเรียนและจดจ าภาษาจีนได้มากยิ่งขึ้น 
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