การพัฒนาความยึดมันผูกพันของผูเ้ รียนและความสามารถในการเรียนรูค้ ําศัพท์
ภาษาจี นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั งนี มีวัตถุ ประสงค์ เพื อ )พั ฒนาความยึดมันผู ก พั นของผู้ เรี ยนต่ อ การเรี ยน
ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ )พัฒนาความสามารถในการ
เรี ย นรู้ คํา ศั พ ท์ภ าษาจี น ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ผ่ า นกิ จ กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ 3) เพิ ม
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึ กษาปี ที ผ่ านกิจกรรมเชิ งสร้ างสรรค์
4)ศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึ กษาปี ที ทีมีต่อการจั ดการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมเชิง
สร้ างสรรค์ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ปี การศึกษา
จํานวน
ห้ องเรียนจํานวน คน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาจีน โดย
ใช้ กิจ กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ )แบบประเมิ น ความยึ ด มั นผู ก พั น ของผู้ เ รี ย น ) แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการเรี ย นรู้ คํา ศั พ ท์ ) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น
)แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลีย ร้ อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี
1) ผลการพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีมีต่อ
การเรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ พบว่าภาพรวมนักเรียนมีความยึดมันผูกพันอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.18, S.D = 0.11)
2) ความสามารถในการเรี ยนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนของนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 4 ผ่าน
กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรียนจํานวน 19 คน พบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์
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ภาษาจีนครังที 1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จาํ นวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63 การวัดความสามารถในการ
เรี ยนรู้ คํา ศั พท์ภ าษาจี น ครั งที 2 มี นั กเรี ยนผ่ า นเกณฑ์จํา นวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.47 เมือ
พิ จารณาคะแนนเฉลียพบว่ า การวัดความสามารถในการเรี ยนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนครังที 1 นักเรียนมี
คะแนนเฉลี ย 16.68 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ . การวั ดความสามารถในการเรี ยนรู้ คํา ศั พท์
ภาษาจีนครังที 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 18.89 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ .
3) ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ผ่านกิจกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ พบว่า มีนักเรียนสามารถได้ คะแนนผ่านเกณฑ์ทตัี งไว้ ทร้ี อยละ 80 จํานวน 17 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 89.47
4) ความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที4 ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด (x̄= 4.46, S.D. = 0.65)
คําสําคัญ: ความยึดมันผูกพันของผู้เรียน,ความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์,ภาษาจีน,กิจกรรมเชิง
สร้ างสรรค์
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นประเทศทีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
และเป็ นประเทศสําคัญทีเข้ ามาลงทุนการค้ า และอุตสาหกรรมการท่องเทียวในประเทศไทย ด้ วยเหตุนี
ภาษาจีนจึงถือเป็ นภาษาต่างประเทศทีสําคัญอีกภาษาหนึงทีชาวไทยต้ องการจะศึกษา เพือผลประโยชน์
ในการทํางาน การค้ า และการลงทุน ด้ วยความสําคัญของภาษาจีน ทําให้ โรงเรี ยนและมหาวิทยาลั ย
ต่างๆ ในประเทศไทยให้ ความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาให้ แก่นักเรียนชาวไทย อย่างไร
ก็ตามการจะประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศไม่ใช่เรืองง่าย อาจด้ วย
เพราะอักษรจีนเป็ นอักษรภาพ ดังนันการจะเรียนรู้จดจําคําศัพท์ภาษาจีนเพือเป็ นพืนฐานของทักษะ
การสือสารจึงเป็ นสิงทีซับซ้ อนและยากสําหรั บผู้เรี ยน นอกจากนีจากการศึกษารายงานการวิจั ยเพื อ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยของ วิภาวรรณ สุนทรจามร (2559) พบว่า การเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการบริหารและการจัดการ
ด้ านหลั กสูตร ด้ านการสือการสอน ด้ านสถานที ด้ านผู้ สอน ด้ านผู้ เรี ยน และด้ านความร่ วมมืออัน
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียน
เนืองจากปัจจุบันการเรียนรู้ทเน้
ี นผู้เรียนเป็ นหลัก ปัญหาด้ านผู้เรียนจึงเป็ นปั ญหาทีผู้สอน
จําเป็ น ต้ องเร่ งแก้ ไข ปั ญหาด้ านผู้เรี ยนทีพบมากในชันมัธยมศึกษา คือการทีนักเรี ยนขาดแรงจู งใจ
และมีทัศนคติทไม่
ี ดีต่อภาษาจีนและการเรี ยนภาษาจีน แม้ ว่าการเรียนภาษาจีนจะได้ ประโยชน์แต่ก ็



ยากกว่ าทีจะเรียนได้ ผล และเมือคิดว่ายากแล้ วก็จะหมดแรงจู งใจและขาดความกระตือรือร้ นในการ
เรียน
ดังนันการจะให้ ผ้ ูเรียนปรับทัศนคติทมีี ต่อการเรียนภาษาจีนจึงเป็ นการแก้ ปัญหาการเรียน
อย่างตรงจุ ด การแก้ ปัญหานี จําเป็ นต้ องพั ฒนาความยึดมันผูกพั นของผู้เรี ยนก่อนเป็ นสําคัญ จาก
การศึกษาของ Lutz & Culver (
)ใบทความเรือง The National Survey of Student Engagement
พบว่ า ถ้ าอาจารย์มีการเรี ยนการสอนทีเน้ นการทํากิจกรรมทีหลากหลาย นักศึกษาก็จะสนใจเข้ าร่ วม
กิจกรรม และมีแรงจูงใจทีจะเรียนการสอน ทําให้ นักเรียนมีพัฒนาความยึดมันผูกพันเพิมมากขึน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ทใช้
ี กิจกรรมของ McGrath & MacEwan (
) ได้ เสนอแนะ
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ทใช้
ี กิจกรรมไว้ ว่า ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้ นในการมีส่วนร่วมและ
เรี ยนรู้ ผ่า นการลงมือ ทํา อัน ช่ วยพั ฒนาความสามารถในการคิดอย่ า งมีวิ จ ารณญาณ เช่ น เดียวกับ
Bonwell & Eison, (
)ได้ อธิบายแนวคิดของการเรียนรู้ทีใช้ กิจกรรมไว้ ว่า เป็ นการเรี ยนรู้ทีเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือกระทําและได้ ใช้ กระบวนการคิด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชันเรียนมากยิงขึนอันทํา
ให้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้ วยกันและผู้เรียนกับผู้สอนเพิมมากขึนตามไปด้ วย การจัดการ
เรียนรู้ทใช้
ี กิจกรรมมีหลายแบบ แต่ในงานวิจัยนีผู้วิจัยเลือกทีจะทดลองการจัดการเรียนการสอนด้ วย
กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมทีนําความรู้ เกียวกับการเรี ยนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์และ
ห้ องเรียนสร้ างสรรค์มาใช้ โดนนํารูปแบบ The Four P's of Creative Learning ของ Mitchel Resnick
(
) ซึงประกอบ ด้ วย Project , Peers, Passion , และ Play
ผู้วิจัยได้ นาํ กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ในรูปแบบ The Four P's of Creative Learning (4 Ps)
มาใช้ กับการจัดการเรียนวิชาภาษาจีน เพือพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนและความสามารถใน
การเรี ย นรู้ คํ า ศั พ ท์ ภ าษาจี น ด้ ว ยแนวคิ ด ที ว่ า การจะเพิ มความยึ ด มั นผู ก พั น ของผู้ เรี ย นและ
ความสามารถในการเรี ยนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีน นันควรเริมจากการจัดการเรี ยนการสอนทีสามารถจู งใจ
ผู้ เ รี ยน นอกจากนี กิจ กรรมทีเลื อกใช้ ต้องเปิ ดโอกาสผู้ เ รี ยนสามารถฝึ กฝนควบคู่ กับ การเรี ยนรู้ ที
นํา ไปสู่ก ารเรี ยนทีพึ งตั วเองได้ ( Learner–Independence) และยังช่ วยให้ สามารถเกิด การเรี ยนรู้ ได้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) กรมวิชาการ(2544) อันนําไปสู่การใช้ ทักษะทางภาษาให้ ถูกต้ อง
คล่องแคล่ว เหมาะสม และใช้ ได้ จริง
วิธีการจัดการเรียนการสอนทีเหมาะสมในการเพิมความยึดมันผูกพันของผู้เรียน และเพิม
ความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ของผู้เรียน ด้ วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
เป็ นวิธีการเรี ยนทีเหมาะสม เนืองจากเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมทีครู
ออกแบบด้ วยจุ ดมุ่งหมายทีจะให้ น่าสนใจ เกิดความสนุ กสนาน และไม่น่าเบือหน่ าย ซึงเป็ นการเพิม
ความยึดมันผูกพันของผู้เรียนให้ มีความสนใจต่อการเรียนภาษาจีนในห้ องเรียน รวมทังยังเป็ นวิธีการ



สอนทีสนับสนุ น ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ ร่วมกิจกรรม ซึงถือเป็ นการเรียนด้ วยการลงมือ
ปฏิบัติ ได้ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน และสามารถนําคําศัพท์ทเรี
ี ยนไปใช้ เพือการสือสาร
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพื อพั ฒ นาความยึ ด มั นผู ก พั น ของผู้ เ รี ย นต่ อ การเรี ย นภาษาจี น ผ่ า นกิ จ กรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์
2.เพือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีน ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
3.เพือเพิมผลผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีน ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
3.เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนมีความยึดมันผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาจีน อยู่ในระดับมาก
ํ าร้ อยละ 80
2. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีน มีคะแนนไม่ตากว่
ของ คะแนนเต็ม
3. นั กเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาภาษาจี น มีคะแนนไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับ
มาก
ขอบเขตการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั งนี คือ นักเรียนแผนการเรียนอักษรศาสตร์ นิเทศ
ศาสตร์ชันมัธยมศึกษาปี ที ปี การศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวังนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นักเรียนทังสิน คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนีคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ปี การศึกษา
ที
เรียนวิชาภาษาจีน จํานวน ห้ องเรียนจํานวน คน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)



ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้ น
กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
ตัวแปรตาม
.ความยึดมันผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาจีนของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที
2.ความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4
3.ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 4
4.ความพึงพอใจของผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ต่อการเรียน
ภาษาจีนโดยใช้ กจิ กรรมเชิงสร้ างสรรค์
ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาทีใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าพิจารณาจากคําศัพท์ทเกี
ี ยวข้ องกับเนือหาในหน่วยการเรียนรู้
ในจากหนังสือเรียนภาษาจีน ⎸ⰼ㰰寔 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ ชัวโมง รวมเวลา
ดังนี 1) บทที
ที

ชัวโมง

ᬮẻ徿㲈㛰⥤(The Central Heating Has Not Been Fixed Yet) )บท

ᛌ㣶ྍ௨㏦฿ᐙ㔛 Fast food Can Be Delivered Home) )บทที

ᡃᢕ⿄Ꮚ

ᨺᅾᱏᏊୖ (I Put The bag on The Table)
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาทีใช้ ทดลองในภาคเรียนที ปี การศึกษา
ดําเนินการสอนทังสินจํานวน
สัปดาห์ สัปดาห์ละ ชัวโมง รวมเป็ นระยะเวลา ชัวโมง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กจิ กรรมเชิงสร้ างสรรค์
2. แบบประเมินความยึดมันผูกพันของผู้เรียน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีน
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อกิจกรรมเชิง
สร้ างสรรค์



การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองสอนกับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวังนนทบุรี โดยได้ ดาํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองตามขันตอนดังต่อไปนี
1. อธิบายและชีแจงกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจ กรรมเชิ งสร้ างสรรค์ในรายวิ ชา
ภาษาจีนให้ นักเรียนเข้ าใจ
2. ดําเนินการสอนโดยใช้ กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ 3 หน่ วยการเรี ยนรู้ หน่ วยละ ชัวโมง
รวมเวลา ชัวโมง หลังจากทําการสอนจบหน่ วยการเรี ยนรู้ และ ผู้วิจัยทําการ
ทดสอบวั ดความสามารถด้ า นคํา ศั พท์ คะแนนเต็ม คะแนน โดยใช้ แบบแบบวั ด
ความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์
3. หลังจัดการเรียนรู้ครบทัง หน่วยการเรียนรู้ นักเรี ยนได้ ทาํ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน โดยใช้ แบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน ข้ อ
4. หลังจัดการเรียนรู้ครบทัง หน่วยการเรียนรู้ ได้ มีการประเมินความยึดมันผูกพันโดยให้
นักเรียนประเมินความยึดมันผูกพันของผู้เรี ยน และผู้สอนประเมินความยึดมันผูกพั น
ของผู้เรียน
5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
ั
เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ วิธกี ารทางสถิติ
6. นําข้ อมูลทีรวบรวมได้ ทงหมดมาวิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูล ทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี
1. วิเคราะห์ความยึดมันผูกพันของผู้เรียนต่อกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ โดยใช้ ค่าเฉลีย ( )
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ผลการวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีน โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ โดยใช้ ค่าเฉลีย( ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจยั
ตอนที ผลการศึกษาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนทีมีต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ผ่านการใช้ กจิ กรรมเชิงสร้ างสรรค์
1) เมือพิจารณาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความยึดมันผูกพันของผู้เรียน ทีมี
ต่อการเรียนภาษาจีนโดยใช้ กจิ กรรมเชิงสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ของนักเรียน



จํานวน 19 คน พบว่า ภาพรวมมีความยึดมันผูกพันของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. =
0.77) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ (
= 4.31, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ด้ านพฤติกรรม ( = 4.02, S.D. = 0.85) อยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ

แผนภูมิ แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลความยึดมันผูกพันของผู้เรียน นักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
2) เมือพิจารณาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความยึดมันผูกพันของผู้เรียน ทีมี
ต่อการเรี ยนภาษาจีน โดยใช้ กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ด้วยการประเมิน โดยผู้สอน พบว่ า นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4 โดยใช้ กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ นักเรียนจํานวน 19 คน ภาพรวมความยึดมันผูกพัน
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.19, S.D. = 0.63) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านคือ ด้ านพฤติกรรม (
= 4.19, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมากทีสุด และด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ( = 4.18, S.D. = 0.63)
อยู่ในระดับมากตามลําดับ



แผนภูมิ แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลความยึดมันผูกพันของผู้เรียนโดยผู้สอน
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
3) เมือพิจารณาค่าเฉลียความยึดมันผูกพันจากผู้เรียนและผู้สอน ( = 4.18, S.D = 0.11)
ความยึ ด มั นผู ก พั น อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น ค่ า เฉลี ยความยึ ด มั นผู ก พั น ด้ า น
พฤติกรรม ( = 4.10,S.D = 0.13) อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลียความยึดมันผูกพัน ด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ ( = 4.25,S.D = 0.09) อยู่ในระดับมากทีสุด

แผนภูมิ
แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียของผลความยึดมันผูกพันของผู้เรียนโดยผู้เรียนและโดย
ผู้สอนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์



ตอนที ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
ความสามารถในการเรี ย นรู้ คํา ศั พ ท์ภ าษาจี น ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 4 ผ่ า น
กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรียนจํานวน 19 คน พบว่า การวัดความสามารถในการเรีย นรู้คาํ ศัพท์
ภาษาจีนครังที 1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จาํ นวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.36 การวัดความสามารถใน
การเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนครั งที 2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จาํ นวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.47 และ
เมือพิจารณาคะแนนเฉลียพบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนครังที 1 นักเรียน
มีคะแนนเฉลี ย 16.68 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ . การวัดความสามารถในการเรี ยนรู้คาํ ศัพท์
ภาษาจีนครังที 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 18.89 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ .

แผนภูมิ 3 แสดงผลความสามารถในการเรียนเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
ตอนที 3 การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ผ่าน
กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์

แผนภูมิ 4 แสดงร้ อยละของผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์



เมือพิ จารณาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคะแนนเฉลียเท่ากับ 35.05 คิดเป็ นร้ อยละ 87.63
เมือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 4 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.47 และ
นักเรียนทีมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.53

แผนภูมิ 5 แสดงร้ อยละของจํานวนนักเรียนทีผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิเป็ นของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
ตอนที ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
เมื อพิ จ ารณาผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาจี น ของนั ก เรี ย น ชั น
มัธยมศึกษาปี ที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรียนจํานวน คน พบว่าโดยภาพรวมมีความ
พึ งพอใจอยู่ ใ นระดั บ มากทีสุด ( = 4.46, S.D. = . ) เมือพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น เรี ยงลํา ดั บ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือด้ านสือการเรี ยนรู้ มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด ( = 4.45,
S.D. = 0.66) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ และ ด้ านประโยชน์ทีได้ รับ มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก
คือ ( = 4.44, S.D. = 0.41)และ( = 4.38, S.D. = 0.6) ตามลําดับ



แผนภูมิ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์
อภิปรายผล
จากการการวิจัยเรื องการพั ฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรี ยนและความสามารถในการ
เรี ย นรู้ คํา ศั พ ท์ภ าษาจี น ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 4 ผ่ า นกิจ กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี
ตอนที1 ผลการศึกษาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปี ที 4 ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ พบว่าความยึดมันผูกพันเฉลียในภาพรวม ( = 4.18
,S.D = 0.11) ความยึดมันผูกพันอยู่ในระดับมาก ทังนีเนืองจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมทีมีองค์ประกอบ 4 ส่วน หรือ 4 Ps คือ 1) Project คือ การ
สร้ างผลงานหรือชินงาน 2) Peers คือ การทํากิจกรรมร่วมกับเพือน 3)Passion คือ แรงปรารถนาใน
การสิงทีรั กให้ สาํ เร็จ และ 4) Play คือ การเล่ นซึงเป็ นกิจกรรมทีนั ก เรี ยนได้ ลงมื อปฏิบั ติและเป็ น
แรงจู งใจให้ นั กเรี ยนมีความยึดมันผู ก พั น สูงขึน องค์ป ระกอบ 4 Ps นี ถือ ว่ า เป็ นเครื องมือ สํา คัญ
เสริมสร้ างความยึดมันผูกพันของผู้เรียน ดังทีBarkley (2010)ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของความ
ยึดมันผูกพันของผู้เรียนประกอบ 2 ส่วน คือ แรงจู งใจ (Motivation) และการเรียนรู้เชิงรุก(Active
Learning)เมื อมี อ งค์ ป ระกอบครบทั งสองอย่ า ง จะเกิ ด การเรี ย นรู้ เพื อการเปลี ยนแปลง
(Transformative Learning) ทําให้ พฤติกรรมของนักเรียน มีการเปลียนแปลงไป และสอดคล้ องกับ
Skinner & Belmont(1993) ทีได้ อภิปรายพืนฐานของการเรียนรู้โดยมีความผูกพันไว้ ว่า หากผู้เรียนมี
ความยึดมันผูกพันการเรียนรู้ผ้ ูเรียนจะเกิดแรงจูงใจอันส่งผลให้ กระบวนการเรียนรู้จะดําเนินไปอย่าง
รวดเร็วและประสบความสําเร็จ
ตอนที ผลการศึ ก ษาความสามารถในการเรี ย นรู้ คํา ศั พ ท์ภ าษาจี น ของนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปี ที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรียนจํานวน คน พบว่า การวัดความสามารถ



ในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนครังที 1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จาํ นวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63 การวัด
ความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนครังที 2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จาํ นวน 18 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 94.47 เมือพิจารณาคะแนนเฉลียพบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํ ศัพท์ภาษาจีนครังที
1 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 16.68 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ . การวัดความสามารถในการเรี ยนรู้
คําศัพท์ภาษาจีนครังที 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 18.89 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการศึกษานีสามารถอภิปรายได้ ว่า จากการทีนักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมเชิง
สร้ างสรรค์ ทีมีองศ์ประกอบ 4 Ps ทําให้ ผ้ ูเรียนจดจําสิงทีเรียนได้ มากขึน อันส่งผลให้ ผลคะแนนสูงขึน
)ทีใช้ เกมอันถือว่าเป็ นกิจกรรมทีมีลักษณะ Ps เช่นกัน ที
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Hidayat (
พบว่ าผู้เรี ยนมีพัฒนาการความสามารถทางคําศัพท์สูงขึนอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนีงานวิจัยของ
Letrud (2012) ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นรู้ แ บบการทํา กิจ กรรมแบบปฏิบั ติ เ อง
(Practice doing) ว่าสามารถช่วยให้ ผ้ ูเรียนจดจําสิงทีเรียนโดยเฉพาะคําศัพท์ และไวยากรณ์ได้ ถึงร้ อย
ละ ของสิงทีได้ เรียนรู้
ตอนที ผลศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
โดยใช้ กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ พบว่าจํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑ์มีถึง คน คิดเป็ นร้ อยละ .
อันแสดงถึงกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์สามารถพั ฒนาสัมฤทธิทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขีนFredricks et
al (
) ได้ เสนอว่ า ความยึดมันผู ก พั น ทางพฤติก รรม Behavioral Engagement เป็ นตัวทํา นาย
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นที ดี ที สุ ด และถื อ ว่ า เป็ นตั ว บ่ ง ชี ความสํา เร็จ ในการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย น
Lee(2014) ผู้ เ สนอนโยบายทางการศึ ก ษาได้ แ นะนํา ว่ า นั ก การศึ ก ษา นั ก วิ จั ย ชุ ม ชน ควรให้
ความสําคัญและมุ่งเสร้ างเสริมความยึดมันผูกพันของผู้เรียนให้ เกิดขึนในชันเรียน เพราะความยึดมัน
ผูกพันของนักเรียนเป็ นตัวทํานายสําคัญต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน
ตอนที ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้ กจิ กรรมเชิง
สร้ างสรรค์พบว่า โดยภาพรวมมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด ( = 4.46, S.D. = 0.65)อัน
เนืองมาจาก กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมทีมีองศ์ประกอบ Ps ได้ แก่ ) Project การสร้ าง
ผลงานหรื อ ชิ นงาน ) Peers การทํา กิจ กรรมร่ วมกับ เพื อน ) Passion การสร้ างให้ ผ้ ู เรี ยนมีแ รง
ปรารถนาอันแรงกล้ าในทําสิงทีรักให้ ประสบความสําเร็จ และ ) Play การเล่นเป็ นการได้ ทาํ กิจกรรม
ด้ วยความสนุ ก สนาน Liu, E et al (2012) การได้ คิด ได้ ทดลองสิงใหม่ ๆ นอกกรอบเดิม ๆ อัน
ก่อให้ เกิดความอยากรู้ อยากเห็น ความสนุ ก และเกิดแรงจู งใจทีจะเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรียนรู้ ดังที
เสกสรร ธรรมวงศ์ (
) กล่าวถึงความพึงพอใจว่าว่า การทีบุคคลจะเรี ยนรู้หรือมีพัฒนาการและ
ความเจริญงอกงามนันบุคคลจะต้ องอยู่ในสภาวะพึงพอใจ สุขใจ เป็ นเบืองต้ น นันคือ บุคคลจะต้ อง
ได้ รับการจูงใจทัง ในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม ทังนียังสอดคล้ องกับความยึดมันผูกพันกับความ



พึงพอใจในการเรียน Cheonh & Ong (2016)กล่าวคือ หากนักเรียนมีความยึดมันผูกพันมากขึนจะมี
ความพึงพอใจในการเรียนสูงขึน
ข้อค้นพบในการวิจยั
การศึ ก ษาการพั ฒ นาความยึ ด มั นผู ก พั น ของผู้ เ รี ย น และความสามารถในการเรี ยนรู้
คํา ศั พท์ภ าษาจี น ของนั กเรี ยนชั นมั ธยมศึ ก ษาปี ที ผ่ า นกิจ กรรมเชิ งสร้ า งสรรค์ นั น กิจ กรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์เป็ นการเรียนรู้ททํี าให้ ผ้ ูเรียนเกิดความยึดมันผูกพันในการเรียนรู้ ทําให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้
คําศัพท์ภาษาจีนได้ ดียิงขึน ทังนีทําให้ ทราบว่ าความยึดมันผูกพันของผู้เรี ยนมีความสําคัญอย่างยิง
เพราะความยึดมันผูกพั นทีผู้ เรี ยนมีนันเป็ นตัวบ่ งชีทํานายถึงอนาคตของการเรี ยนรู้ ซึงความยึดมัน
ผูกพันจะเกิดขึนได้ นันต้ องประกอบด้ วยสองส่วนคือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึงในการ
วิจัยครังนีผู้วิจัยเลือกใช้ กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ และส่วนทีสองคือแรงจู งใจ ซึงเกิดจากการใช้ กิจกรรม
เชิงสร้ างสรรค์ทงนี
ั นอกจาก สองส่วนนีแล้ วกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ยังช่วยส่งเสริมให้ เกิด Passion อัน
เป็ นเป็ นความปรารถนาในการทําสิงทีรั กให้ ประสบความสําเร็จ และเมือพิ จารณาความยึดมันผูกพัน
ด้ านอารมณ์ความรู้ สึก ของผู้ เรี ยนก็พบว่ า นักเรี ยนมีความใคร่ ร้ ู ในวิ ชานี (Curiosity)มีค วามยึด มัน
) กล่าวว่า ความอยากรู้อยากเห็น หรือความใคร่ร้ ู
ผูกพันอยู่ในระดับมาก Dindari & Bayrakci (
ในการเรียนรู้นี ถือเป็ นหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือการนําไปใช้
1.ถึงแม้ รูปแบบ 4Ps สามารถนํามาใช้ ในกิจกรรมการเชิงสร้ างสรรค์ได้ ดี แต่อาจต้ องคํานึง
ปัจจัยด้ านหัวข้ อ และธรรมชาติของเนือหาด้ วย เพือให้ การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.กิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์นันทีนํามาใช้ ควรเลือกสรรตามความเหมาะสมกับวัยและความรู้
ของผู้เรียน เพือให้ เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สงู สุด
3.เวลาในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครังควรมีเวลาประมาณ 2 ชัวโมง เพือให้ ผ้ ูเรียนมีเวลา
เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ และกิจกรรมได้ อย่างเต็มที
4.กิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์บางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสมกับ
นั กเรี ยนทุ กคน เนื องจากนั กเรี ยนแต่ ละคนนั นมีรู ป แบบแตกต่ า งกัน ไป (Individual Differences)
ดังนันการทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนรายบุคคล และการสังเกตการณ์จากครูผ้ ูสอนจึงมี
ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป



1.การศึกษาการพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนในระยะยาว (Longitude research)
อย่างน้ อยหนึงภาคเรียน
2.การศึกษาและวิจัยระยะยาวทีเกียวกับปั จจัยการเสริมสร้ างความใคร่ร้ ู (Curiosity) ทีมี
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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