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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ )พัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนต่อการเรียน
ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ )พัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3) เพิม
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์            
4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ปีการศึกษา  จาํนวน  
ห้องเรียนจาํนวน  คน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดย
ใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ )แบบประเมินความยึดมันผูกพันของผู้เรียน )  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรียนรู้คําศัพท์ )  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีน              
)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ทีมีต่อกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลีย ร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา  
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี 

1) ผลการพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี 4 ทมีีต่อ
การเรียนภาษาจีน ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่าภาพรวมนักเรียนมีความยึดมนัผูกพันอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.18, S.D = 0.11) 

2) ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ผ่าน
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนจาํนวน 19 คน พบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์

1
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2
 อาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ ์



ภาษาจีนครังท ี1 มีนักเรียนผ่านเกณฑจ์าํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63 การวัดความสามารถในการ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนครังที 2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.47 เมือ
พิจารณาคะแนนเฉลียพบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาจีนครังที 1 นักเรียนมี
คะแนนเฉลีย 16.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ .  การวัดความสามารถในการเรียนรู้คําศัพท์
ภาษาจีนครังท ี2 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 18.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ .   

3) ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ผ่านกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ พบว่า มีนักเรียนสามารถได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทตีังไว้ทร้ีอยละ 80 จาํนวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.47  

4) ความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท4ี ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทสีดุ (x̄= 4.46, S.D. = 0.65)  

 

คาํสาํคัญ: ความยึดมันผูกพันของผู้เรียน,ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์,ภาษาจีน,กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศทมีีบทบาทสาํคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก 

และเป็นประเทศสาํคัญทเีข้ามาลงทุนการค้า และอุตสาหกรรมการทอ่งเทยีวในประเทศไทย ด้วยเหตุนี
ภาษาจีนจึงถือเป็นภาษาต่างประเทศทสีาํคัญอกีภาษาหนึงทชีาวไทยต้องการจะศึกษา เพือผลประโยชน์
ในการทาํงาน การค้า และการลงทุน ด้วยความสาํคัญของภาษาจีนทาํให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในประเทศไทยให้ความสาํคัญต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาให้แก่นักเรียนชาวไทย อย่างไร
กต็ามการจะประสบความสาํเรจ็ในการเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศไม่ใช่เรืองง่าย อาจด้วย
เพราะอักษรจีนเป็นอักษรภาพ ดังนันการจะเรียนรู้จดจาํคาํศัพท์ภาษาจีนเพือเป็นพืนฐานของทักษะ
การสือสารจึงเป็นสิงทีซับซ้อนและยากสาํหรับผู้เรียน นอกจากนีจากการศึกษารายงานการวิจัยเพือ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยของ วิภาวรรณ สนุทรจามร (2559) พบว่า การเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารและการจัดการ 
ด้านหลักสูตร ด้านการสือการสอน ด้านสถานที ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านความร่วมมืออัน
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียน  

เนืองจากปัจจุบันการเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียนเป็นหลัก ปัญหาด้านผู้เรียนจึงเป็นปัญหาทผู้ีสอน
จาํเป็น ต้องเร่งแก้ไข ปัญหาด้านผู้เรียนทีพบมากในชันมัธยมศึกษา คือการทีนักเรียนขาดแรงจูงใจ 
และมีทัศนคติทไีม่ดีต่อภาษาจีนและการเรียนภาษาจีน แม้ว่าการเรียนภาษาจีนจะได้ประโยชน์แต่ก็



ยากกว่าทีจะเรียนได้ผล และเมือคิดว่ายากแล้วก็จะหมดแรงจูงใจและขาดความกระตือรือร้นในการ
เรียน  

ดังนันการจะให้ผู้เรียนปรับทศันคติทมีีต่อการเรียนภาษาจีนจึงเป็นการแก้ปัญหาการเรียน
อย่างตรงจุด การแก้ปัญหานีจําเป็นต้องพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนก่อนเป็นสาํคัญ จาก
การศึกษาของ Lutz & Culver ( )ใบทความเรือง The National Survey of Student Engagement 
พบว่า ถ้าอาจารย์มีการเรียนการสอนทีเน้นการทาํกิจกรรมทีหลากหลาย นักศึกษากจ็ะสนใจเข้าร่วม
กจิกรรม และมีแรงจูงใจทจีะเรียนการสอน ทาํให้นักเรียนมีพัฒนาความยึดมันผูกพันเพิมมากขนึ 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ทใีช้กิจกรรมของ McGrath & MacEwan ( ) ได้เสนอแนะ
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ทใีช้กิจกรรมไว้ว่า ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้ผ่านการลงมือทาํ อันช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่นเดียวกับ 
Bonwell & Eison, ( )ได้อธิบายแนวคิดของการเรียนรู้ทีใช้กิจกรรมไว้ว่า เป็นการเรียนรู้ทีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทาํและได้ใช้กระบวนการคิด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชันเรียนมากยิงขนึอันทาํ
ให้ปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้เรียนกบัผู้เรียนด้วยกนัและผู้เรียนกบัผู้สอนเพิมมากขนึตามไปด้วย การจัดการ
เรียนรู้ทใีช้กิจกรรมมีหลายแบบ แต่ในงานวิจัยนีผู้วิจัยเลือกทจีะทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วย
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมทีนําความรู้เกียวกับการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
ห้องเรียนสร้างสรรค์มาใช้ โดนนาํรูปแบบ The Four P's of Creative Learning ของ Mitchel Resnick 

( ) ซึงประกอบ ด้วย Project , Peers, Passion , และ Play  
ผู้วิจัยได้นาํกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบ The Four P's of Creative Learning (4 Ps) 

มาใช้กับการจัดการเรียนวิชาภาษาจีน เพือพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนและความสามารถใน
การเรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนด้วยแนวคิดทีว่า การจะเพิมความยึดมันผูกพันของผู้เรียนและ
ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีน นันควรเริมจากการจัดการเรียนการสอนทีสามารถจูงใจ
ผู้เรียน นอกจากนีกิจกรรมทีเลือกใช้ต้องเปิดโอกาสผู้เรียนสามารถฝึกฝนควบคู่กับการเรียนรู้ ที
นําไปสู่การเรียนทีพึงตัวเองได้(Learner–Independence) และยังช่วยให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) กรมวิชาการ(2544) อันนําไปสู่การใช้ทักษะทางภาษาให้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว เหมาะสม และใช้ได้จริง 

วิธีการจัดการเรียนการสอนทเีหมาะสมในการเพิมความยึดมันผูกพันของผู้เรียน และเพิม
ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นวิธีการเรียนทีเหมาะสม เนืองจากเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทีครู
ออกแบบด้วยจุดมุ่งหมายทีจะให้น่าสนใจ เกิดความสนุกสนาน และไม่น่าเบือหน่าย ซึงเป็นการเพิม
ความยึดมันผูกพันของผู้เรียนให้มีความสนใจต่อการเรียนภาษาจีนในห้องเรียน รวมทงัยังเป็นวิธีการ



สอนทีสนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม ซึงถือเป็นการเรียนด้วยการลงมือ
ปฏบัิติ ได้ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านเขียน และสามารถนาํคาํศัพทท์เีรียนไปใช้เพือการสอืสาร  
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.เพือพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนต่อการเรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์  

2.เพือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีน ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  
3.เพือเพิมผลผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีน ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  
3.เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์ 

 

สมมติฐานการวิจยั  
1. นักเรียนมีความยึดมันผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาจีน อยู่ในระดับมาก  
2. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาจีน มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  80 

ของ คะแนนเตม็ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีน มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของ

คะแนนเตม็ 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ
มาก 

ขอบเขตการศึกษา  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนี คือ นักเรียนแผนการเรียนอักษรศาสตร์ นิเทศ

ศาสตร์ชันมัธยมศึกษาปีท ี ปีการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทศิหอวังนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
นักเรียนทงัสนิ  คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยครังนีคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ปีการศึกษา  ที

เรียนวิชาภาษาจีน จาํนวน  ห้องเรียนจาํนวน  คน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิหอวัง นนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 

 

 



ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ตัวแปรตาม .ความยึดมนัผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาจีนของนักเรียน

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  

2.ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี4  

3.ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีท ี4 

4.ความพึงพอใจของผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ต่อการเรียน
ภาษาจีนโดยใช้กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ขอบเขตด้านเนือหา 
เนือหาทใีช้ในการศึกษาค้นคว้าพิจารณาจากคาํศัพทท์เีกยีวข้องกบัเนือหาในหน่วยการเรียนรู้

ในจากหนังสอืเรียนภาษาจีน   หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ  ชัวโมง รวมเวลา  ชัวโมง 

ดังนี 1) บทท ี  (The Central Heating Has Not Been Fixed Yet) )บท

ท ี   Fast food Can Be Delivered Home) )บทท ี  

 (I Put The bag on The Table) 

ระยะเวลาในการวิจัย 

ระยะเวลาทใีช้ทดลองในภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  ดาํเนินการสอนทงัสนิจาํนวน 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ  ชัวโมง รวมเป็นระยะเวลา  ชัวโมง 
เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

2. แบบประเมินความยึดมันผูกพันของผู้เรียน 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท ์

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียนวิชาภาษาจีน  
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที ทมีีต่อกจิกรรมเชิง

สร้างสรรค์ 

 

 

 



การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวังนนทบุรี โดยได้ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขันตอนดังต่อไปนี 

1. อธิบายและชีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชา
ภาษาจีนให้นักเรียนเข้าใจ 

2. ดาํเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ  ชัวโมง 
รวมเวลา  ชัวโมง หลังจากทาํการสอนจบหน่วยการเรียนรู้  และ  ผู้วิจัยทาํการ
ทดสอบวัดความสามารถด้านคําศัพท์ คะแนนเตม็  คะแนน โดยใช้แบบแบบวัด
ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท ์ 

3. หลังจัดการเรียนรู้ครบทงั  หน่วยการเรียนรู้ นักเรียนได้ทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย จาํนวน  ข้อ 

4. หลังจัดการเรียนรู้ครบทงั  หน่วยการเรียนรู้ได้มีการประเมินความยึดมันผูกพันโดยให้
นักเรียนประเมินความยึดมันผูกพันของผู้เรียน และผู้สอนประเมินความยึดมันผูกพัน
ของผู้เรียน  

5. นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  
6. นาํข้อมูลทรีวบรวมได้ทงัหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธกีารทางสถิติ  

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลดังนี 

1. วิเคราะห์ความยึดมันผูกพันของผู้เรียนต่อกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ ค่าเฉลีย ( ) 

และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. วิเคราะห์ผลการวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท ์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  

3. วิเคราะห์ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีน โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลีย( ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

5. สรุปและอภิปรายผล  
สรุปผลการวิจยั 

ตอนที  ผลการศึกษาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนทมีีต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี  ผ่านการใช้กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  

1) เมือพิจารณาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความยึดมันผูกพันของผู้เรียน ทมีี
ต่อการเรียนภาษาจีนโดยใช้กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี 4 ของนักเรียน



จาํนวน 19 คน พบว่า ภาพรวมมีความยึดมนัผูกพันของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (  = 4.16, S.D. = 

0.77) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ (  
= 4.31, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรม (  = 4.02, S.D. = 0.85) อยู่ในระดับมาก
ตามลาํดับ  

 

แผนภมู ิ  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลความยึดมนัผูกพันของผู้เรียน นักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี  ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  

2) เมือพิจารณาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความยึดมันผูกพันของผู้เรียน ทมีี
ต่อการเรียนภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยการประเมินโดยผู้สอน พบว่า นักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี4 โดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนจาํนวน 19 คน ภาพรวมความยึดมันผูกพัน
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.63) เมอืพิจารณาเป็นรายด้านคือ ด้านพฤติกรรม (
 = 4.19, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมากทสีดุ และด้านอารมณ์ความรู้สกึ (  = 4.18, S.D. = 0.63) 

อยู่ในระดับมากตามลาํดับ 



 

แผนภมูิ  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลความยึดมันผูกพันของผู้เรียนโดยผู้สอน
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  

 

3) เมอืพิจารณาค่าเฉลียความยึดมันผูกพันจากผู้เรียนและผู้สอน (  = 4.18, S.D = 0.11) 

ความยึดมันผูกพันอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลียความยึดมันผูกพันด้าน
พฤติกรรม (  = 4.10,S.D = 0.13) อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลียความยึดมันผูกพันด้านอารมณ์
ความรู้สกึ (  = 4.25,S.D = 0.09) อยู่ในระดับมากทสีดุ 

 

แผนภมูิ  แสดงการเปรียบเทยีบค่าเฉลียของผลความยึดมันผูกพันของผู้เรียนโดยผู้เรียนและโดย
ผู้สอนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 

 



ตอนที  ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  
ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  

ความสามารถในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ผ่าน
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนจาํนวน 19 คน พบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์
ภาษาจีนครังท ี1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.36 การวัดความสามารถใน
การเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนครังท ี2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.47 และ
เมือพิจารณาคะแนนเฉลียพบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนครังท ี1 นักเรียน
มีคะแนนเฉลีย 16.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ .  การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์
ภาษาจีนครังท ี2 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 18.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ .   

 

แผนภมูิ 3 แสดงผลความสามารถในการเรียนเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี
ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  
 

ตอนที 3 การศึกษาผลสัมฤทธทิางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ผ่าน
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  

 

แผนภูมิ 4 แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  
ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 



เมือพิจารณาผลสัมฤทธิทางการเรียนคะแนนเฉลียเท่ากับ 35.05 คิดเป็นร้อยละ 87.63 
เมือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ80 ของคะแนนเตม็ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนมีคะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ 80 จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และ
นักเรียนทมีีคะแนนไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  

 

แผนภมู ิ 5 แสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนทผ่ีานและไม่ผ่านเกณฑผ์ลสมัฤทธเิป็นของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี  ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  
 

ตอนที  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  

เมือพิจารณาผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียน ชัน
มัธยมศึกษาปีท ี  ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนจาํนวน  คน พบว่าโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด (  = 4.46, S.D. = . ) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือด้านสือการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทสีุด (  = 4.45, 

S.D. = 0.66) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และ ด้านประโยชน์ทีได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คือ (  = 4.44, S.D. = 0.41)และ( = 4.38, S.D. = 0.6) ตามลาํดับ  



 

แผนภมูิ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 

อภิปรายผล  
จากการการวิจัยเรืองการพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนและความสามารถในการ

เรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี 

ตอนท1ี ผลการศึกษาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี4 ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่าความยึดมันผูกพันเฉลียในภาพรวม (  = 4.18 
,S.D = 0.11) ความยึดมันผูกพันอยู่ในระดับมาก ทงันีเนืองจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมทมีีองค์ประกอบ 4 ส่วน หรือ 4 Ps คือ 1) Project คือ การ
สร้างผลงานหรือชินงาน 2) Peers คือ การทาํกิจกรรมร่วมกับเพือน 3)Passion คือ แรงปรารถนาใน
การสิงทีรักให้สาํเร็จ และ 4) Play คือ การเล่นซึงเป็นกิจกรรมทีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนมีความยึดมันผูกพันสูงขึน  องค์ประกอบ 4 Ps นี ถือว่าเป็นเครืองมือสาํคัญ
เสริมสร้างความยึดมนัผูกพันของผู้เรียน ดังทBีarkley (2010)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของความ
ยึดมันผูกพันของผู้เรียนประกอบ 2 ส่วน คือ แรงจูงใจ (Motivation) และการเรียนรู้เชิงรุก(Active 

Learning)เมือมีองค์ประกอบครบทังสองอ ย่า ง  จะเกิดการ เ รียน รู้ เ พือการ เป ลียนแปลง 
(Transformative Learning) ทาํให้พฤติกรรมของนักเรียน มีการเปลียนแปลงไป และสอดคล้องกับ 
Skinner & Belmont(1993) ทไีด้อภิปรายพืนฐานของการเรียนรู้โดยมีความผูกพันไว้ว่า หากผู้เรียนมี
ความยึดมันผูกพันการเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจอันส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้จะดาํเนินไปอย่าง
รวดเรว็และประสบความสาํเรจ็ 

ตอนที  ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี  ผ่านกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนจาํนวน  คน พบว่า การวัดความสามารถ



ในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนครังท ี1 มีนักเรียนผ่านเกณฑจ์าํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63 การวัด
ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนครังท ี2 มีนักเรียนผ่านเกณฑจ์าํนวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 94.47 เมือพิจารณาคะแนนเฉลียพบว่า การวัดความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพทภ์าษาจีนครังท ี
1 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 16.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ .  การวัดความสามารถในการเรียนรู้
คาํศัพทภ์าษาจีนครังท ี2 นักเรียนมีคะแนนเฉลีย 18.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ .   

ผลการศึกษานีสามารถอภิปรายได้ว่า จากการทนัีกเรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ทมีีองศ์ประกอบ 4 Ps ทาํให้ผู้เรียนจดจาํสิงทเีรียนได้มากขนึ อนัส่งผลให้ผลคะแนนสูงขึน 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ Hidayat ( )ทใีช้เกมอันถือว่าเป็นกจิกรรมทมีีลักษณะ  Ps เช่นกนั ที
พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความสามารถทางคาํศัพท์สูงขึนอย่างมีนัยสาํคัญ  นอกจากนีงานวิจัยของ 
Letrud (2012) ยังได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบการทาํกิจกรรมแบบปฏิบัติเอง
(Practice doing) ว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจาํสิงทเีรียนโดยเฉพาะคาํศัพท ์และไวยากรณ์ได้ถึงร้อย
ละ  ของสงิทไีด้เรียนรู้  

ตอนที  ผลศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  
โดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่าจาํนวนนักเรียนทีผ่านเกณฑ์มีถึง  คน คิดเป็นร้อยละ .  
อันแสดงถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สามารถพัฒนาสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขีนFredricks et 

al ( ) ได้เสนอว่าความยึดมันผูกพันทางพฤติกรรม Behavioral Engagement เป็นตัวทาํนาย
ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดีทีสุด และถือว่าเป็นตัวบ่งชีความสําเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
Lee(2014) ผู้เสนอนโยบายทางการศึกษาได้แนะนําว่า นักการศึกษา นักวิจัยชุมชน ควรให้
ความสาํคัญและมุ่งเสร้างเสริมความยึดมันผูกพันของผู้เรียนให้เกิดขึนในชันเรียน เพราะความยึดมัน
ผูกพันของนักเรียนเป็นตัวทาํนายสาํคัญต่อผลสมัฤทธทิางการเรียน  

ตอนท ี  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โดยใช้กจิกรรมเชิง
สร้างสรรค์พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทสีุด (  = 4.46, S.D. = 0.65)อัน
เนืองมาจาก กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทีมีองศ์ประกอบ Ps ได้แก่ ) Project การสร้าง
ผลงานหรือชินงาน ) Peers การทาํกิจกรรมร่วมกับเพือน ) Passion การสร้างให้ผู้เรียนมีแรง
ปรารถนาอันแรงกล้าในทาํสิงทรัีกให้ประสบความสาํเรจ็ และ ) Play การเล่นเป็นการได้ทาํกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน Liu, E et al (2012) การได้คิด ได้ทดลองสิงใหม่ๆ นอกกรอบเดิมๆ อัน
ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ความสนุก และเกิดแรงจูงใจทีจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดังที 
เสกสรร ธรรมวงศ์ ( ) กล่าวถึงความพึงพอใจว่าว่า การทบุีคคลจะเรียนรู้หรือมีพัฒนาการและ
ความเจริญงอกงามนันบุคคลจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจ สุขใจ เป็นเบืองต้น นันคือ บุคคลจะต้อง
ได้รับการจูงใจทงั ในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม ทงันียังสอดคล้องกับความยึดมันผูกพันกบัความ



พึงพอใจในการเรียน Cheonh & Ong (2016)กล่าวคือ หากนักเรียนมีความยึดมนัผูกพันมากขึนจะมี
ความพึงพอใจในการเรียนสงูขนึ  

 

ขอ้คน้พบในการวิจยั 

การศึกษาการพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียน  และความสามารถในการเรียนรู้
คําศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นัน กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์เป็นการเรียนรู้ททีาํให้ผู้เรียนเกิดความยึดมันผูกพันในการเรียนรู้ ทาํให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
คาํศัพท์ภาษาจีนได้ดียิงขึน ทังนีทาํให้ทราบว่าความยึดมันผูกพันของผู้เรียนมีความสาํคัญอย่างยิง 
เพราะความยึดมันผูกพันทีผู้เรียนมีนันเป็นตัวบ่งชีทาํนายถึงอนาคตของการเรียนรู้ ซึงความยึดมัน
ผูกพันจะเกิดขึนได้นันต้องประกอบด้วยสองส่วนคือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึงในการ
วิจัยครังนีผู้วิจัยเลือกใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และส่วนทสีองคือแรงจูงใจ ซึงเกิดจากการใช้กิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ทงันีนอกจาก สองส่วนนีแล้วกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ยังช่วยส่งเสริมให้เกิด Passion อัน
เป็นเป็นความปรารถนาในการทาํสิงทีรักให้ประสบความสาํเรจ็ และเมือพิจารณาความยึดมันผูกพัน
ด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียนกพ็บว่า นักเรียนมีความใคร่รู้ในวิชานี(Curiosity)มีความยึดมัน
ผูกพันอยู่ในระดับมาก Dindari & Bayrakci ( ) กล่าวว่า ความอยากรู้อยากเหน็ หรือความใคร่รู้
ในการเรียนรู้ นี ถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  

 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพือการนาํไปใช้ 

1.ถึงแม้รูปแบบ 4Ps สามารถนาํมาใช้ในกิจกรรมการเชิงสร้างสรรค์ได้ดี แต่อาจต้องคาํนึง
ปัจจัยด้านหัวข้อ และธรรมชาติของเนือหาด้วย เพือให้การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 

2.กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นันทนีาํมาใช้ควรเลือกสรรตามความเหมาะสมกับวัยและความรู้
ของผู้เรียน เพือให้เกดิประสทิธภิาพในการเรียนรู้สงูสดุ 

3.เวลาในการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละครังควรมีเวลาประมาณ 2 ชัวโมง เพือให้ผู้เรียนมีเวลา
เรียนรู้ควบคู่ไปกบัการปฏบัิติ และกจิกรรมได้อย่างเตม็ท ี

4.กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสมกับ
นักเรียนทุกคน เนืองจากนักเรียนแต่ละคนนันมีรูปแบบแตกต่างกันไป ( Individual Differences) 

ดังนันการทาํแบบสาํรวจความคิดเหน็ของผู้เรียนรายบุคคล และการสังเกตการณ์จากครูผู้สอนจึงมี
ความสาํคัญต่อการจัดกจิกรรม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป  



1.การศึกษาการพัฒนาความยึดมันผูกพันของผู้เรียนในระยะยาว (Longitude research) 

อย่างน้อยหนึงภาคเรียน 

2.การศึกษาและวิจัยระยะยาวทีเกียวกับปัจจัยการเสริมสร้างความใคร่รู้ (Curiosity) ทีมี
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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