การพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี*
THE DEVELOPMENT OF CHINESE SKILL LANGUAGE OF JUNIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS IN PATHUMTHANEE PROVINCE
Shengyan Wang, บุษกร วัฒนบุตร, วิโรชน์ หมื่นเทพ
Shengyan Wang, Busakorn Watthanabut, Wirote Mueanthep
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
North Bangkok University
Corresponding Author Email: krittiya.kh@northbkk.ac.th

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับทักษะภาษาจีนของนักเรียนและศึกษา
อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการพัฒนาทักษะภาษาจีน เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้น จานวน 110 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ที่สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ได้จานวน 87 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม พื้นที่วิจัย
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม รวบรวม
จัดส่ง Link ให้กลุ่มตัวอย่างโดยการสแกน QR Code การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชายมีระดับการพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (𝑋̅=4.35, S.D.=0.581) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านย่อย พบว่า นักเรียนชาย มีระดับ
การพัฒนาทักษะภาษาจีนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด
ส าหรั บ นั ก เรี ย นหญิ ง มี ร ะดั บ การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาจี น โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก
(𝑋̅=4.22,S.D.=0.429) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
เพื่อศึกษาอุป สรรค ปั ญหา และข้อเสนอแนะของนัก เรียนชั้ นมัธ ยมต้นในการพัฒ นาทั ก ษะ
ภาษาจีนพบว่าจานวนครูภาษาจีนไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน ทาให้การสอนไม่ทั่วถึง การจัด
เวลาในการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา
คาสาคัญ: การพัฒนา; ทักษะภาษาจีน; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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Abstract
Objectives of this research article were to study the level of Chinese
Language skill of Junior high school students and to study obstacles, problems
and suggestions of the level of Chinese Language skill of Junior high school
students. This research was quantitative research. Population was Junior high
school students totally 110 persons and sampling were selected by Taro Yamane
formula as 87 persons by cluster random sampling. Area research was school in
Pathumthanee Province, research tool was questionnaire that was selected by
Link with QR Code. Data were analyzed by statistical software and statistics used
were Frequency, Percentage, Arithmetic Mean and Standard deviation.
The results of this research were found that the boy students had the level
of Chinese Language skill, by overall at high level (𝑋̅=4.35, S.D.=0.581) while girl
students had the level of Chinese Language skill by overall at high level too
(𝑋̅=4.22,S.D.=0.429). Obstacle, problems, and suggestions for the level of Chinese
Language skill of Junior high school students of school in Pathumthanee Province
were found that teachers were not enough to support student and the
management for class setting were not suitable with time period.
Keywords: Development; Chinese Language skill; Junior high school

บทนา
ปัจจุบันภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สาคัญของทวีปเอเชียมาช้านาน เนื่องจากประเทศจีน
เป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งในการบันทึกความรู้และวิทยาการต่างๆจึงเป็นภาษาจีน ไม่ว่า
จะเป็นความรู้ด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆ ทั้ง
ขนาดของประเทศ จานวนประชากร การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งของเอเชียที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ยิ่งเพิ่ม
ความสาคัญให้กับภาษาจีนกลางเป็นอย่างมาก การที่คนต่างประเทศ อาทิเช่นคนไทยที่มีโอกาสที่
จะ เรียนภาษาจีนกลางแล้วนั้น ย่อมถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สามารถใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารทั่วไปแล้ว เราสามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆทั้งในระดับ
บุคคล และระดับประเทศ เช่น การศึกษาความรู้วิทยาการ การประกอบธุรกิจการลงทุน และ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ แม้ว่าภาษาจีนจะมีความหลากหลายของสาเนียงซึ่ง
แปรเปลี่ยนไปตามภูมิภาคหรือแต่ละท้องถิ่น แต่ภาษาจีนก็มีความเป็นเอกภาพอยู่ในตัวนั่นคือ
ตัวอักษรจีน ตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรภาพหรือถ้ามองอย่างนักศิลปะ
แล้วก็คือหนึ่งตัวอักษรก็คือหนึ่งภาพนั่นเอง เพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศทางรัฐบาลจีนจึง
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ก าหนดให้ ภ าษาจี น กลางหรื อ ที่ ช าวต่ างชาติ เ รี ย กว่ า แมนดาริ นเป็ น ภาษากลาง ที่ ใ ช้ ใ นการ
ติดต่อสื่อสาร (ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ , 2558) แม้ว่าในประเทศไทยจะมีชาวจีนอาศัยอยู่เ ป็น
จ านวนมากแต่ภาษาที่ใช้กัน อยู่ โดยทั่วไปนั้ นเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีน
ไหหล า ภาษาจี น ฮกเกี้ย น ภาษาจี น แคะ ซึ่งทั้งหมดล้ ว นถือเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวจีนใน
ปัจจุบัน ดังนั้นชาวต่างชาติที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับชาวจีนในปัจจุบันหรือนักเรียนที่ต้องการ
เดิน ทางไปเรี ย นต่อที่ ป ระเทศจี น ทาการค้าธุรกิจกับคนจีน (Grellet, 1994; Jones, 1982;
Klein, 1991; Nunan, 2005)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึ ง สนใจทาการศึกษาในประเด็น การสร้างเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของจีนและไทยยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยให้ความสาคัญกับภาษาจีนมาก คนไทยเรียน
ภาษาจี น มากขึ้น เรื่ อยๆ ดังนั้ น การเรี ย นภาษาจีนเป็นที่นิยมมากในประเทศไทย โดยทั่ว ไป
โรงเรียนระดับมัธยมต้นศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยมีวิชาภาษาจีน ในฐานะครูสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย ควรให้นักเรียนไทยเรียนรู้การออกเสียง ข้อความคา และประโยคภาษาจีน ช่วยให้
นักเรียนเชี่ยวชาญการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดของภาษาจีน เวลาสอน สามารถร้องเพลง
เต้นรา เล่นเกม ทางานฝีมือ ฯลฯ กับนักเรียน ทาให้สัมผัสวัฒนธรรมจีน สัมผัสประสบการณ์การ
เดินทางที่มีความสุขในการเรียนภาษาจีน เปิดประตูภาษาจีนโดยดึงศักยภาพขีดความสามารถ
อย่างสูงในการพัฒนาทักษะภาษาของทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการพัฒนา
ทักษะภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ค้นหาความรู้และความจริง โดย
เน้นที่ข้อมูลเชิงตัวเลข การวิจัยเชิงปริมาณจะ พยายามออกแบบวิธีการวิจัยให้มีการควบคุมตัว
แปรที่ ศึ ก ษาต้ อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล ให้ มี คุ ณ ภาพ จั ด กระท าสถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน และใช้ วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และประมวลข้อสรุปเพื่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยที่สุด (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้น จานวน 110 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ม
ตั ว อย่ า งโดยใช้สู ต รทาโร่ ยามาเน่ ได้ จ านวน 87 คน ซึ่ ง ได้ จ ากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster
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random sampling)
เครื่องมือการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย แล้วจึงนาเข้าระบบ
แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาเอกสารวิชาการ
และจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวกับปัจจัย
จูงใจ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ และขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
3. สร้างเครื่องมือจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาในคา
จากัดความของคาศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา แล้วนาเข้าระบบ Google Form
4. เสนอร่ า งเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวิ จั ย แก่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
ที่ตรงกับเรื่องที่ศึกษา พร้อมทั้งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะนา จานวน 3 คน การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาทางผู้วิจัยกระทาโดยการนานิยามเชิง
และข้อคาถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องพิจารณาความสอดคล้อง และกรอกผลการพิจารณา ซึ่ง
ดั ช นี ที่ ใ ช้ แ สดงค่ า ความสอดคล้ อ งเรี ย กว่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling) และจัดส่ง Link ให้กลุ่มตัวอย่างโดยการสแกน QR Code เป็น
จานวนทั้งสิ้น 87 คน มีขั้นตอนดาเนินการ โดยการสร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาในคาจากัด
ความของคาศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา แล้วจึงนาเข้าระบบ Google Form
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการวิจัย
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1. ระดับทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนบุคคล
จานวน (คน)
เพศ
ชาย
39

ระดับชั้นปี

ร้อยละ
44.83

หญิง

48

55.17

รวม

87

100.00

มัธยมศึกษาปีที่ 1

16

18.39

มัธยมศึกษาปีที่ 2

22

25.28

มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

49
87

44.50
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียน เป็นเพศหญิงมากที่สุด จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
55.17 และเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ
44.5
4.2 ความคิด เห็น ของนักเรี ยนที่ มีต่ อ การพั ฒ นาทัก ษะภาษาจี น ของนักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นขอนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม และจาแนกรายด้าน ได้แก่
(1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านครูผู้สอน (3) ด้านวิธีสอนและกิจกรรมในการเรียนการสอน (4) ด้าน
สื่อการเรียนการสอน (5) ด้านการวัดและประเมินผล ตามลาดับรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็ นของนั กเรี ยนที่ มีต่ อ การ
พัฒนาทักษะภาษาจีนภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
พัฒนาทักษะภาษาจีน
(1) ด้านหลักสูตร
(2) ด้านครูผู้สอน
(3) ด้านวิธีสอนและกิจกรรมในการ
เรียนการสอน
(4) ด้านสื่อสารการเรียนการสอน
(5) ด้านการวัดและประเมินผล
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
ชาย (39 คน)
หญิง (48 คน)
S.D. การแปลผล 𝑋̅
S.D. การแปลผล
𝑋̅
4.54 .532 มากที่สุด 4.39 .403
มาก
4.27 .640
มาก
4.15 .495
มาก
4.37
4.34
4.15
4.35

.691
.664
.730
.581

มาก
มาก
มาก
มาก

4.19
4.22
4.08
4.22

.595
.551
.567
.429

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชาย มีระดับการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของโรงเรี ย นในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก
(𝑋̅=4.35,S.D.=0.581) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านย่อย พบว่า นักเรียนชาย มีระดับการพัฒนา
ทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ยกเว้นด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัด ปทุมธานี
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑋̅=4.22,S.D.=0.429) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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4.3 อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
ปัญหาและอุปสรรค
1. จ านวนครู ภ าษาจี น ไม่เพีย งพอกับ จ านวน
นักเรียน ทาให้การสอนไม่ทั่วถึง
2. การจั ด เวลาในการเรี ย นภาษาจี น ของ
โรงเรียนไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา และเวลาใน
การสอน น้ อ ยกว่ า ช่ ว งเวลาปกติ เนื่ อ งจาก
โรงเรี ย นยั ง ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเรี ย น
ภาษาจีน
3. การจัดทาแผนการสอนของครูและหลักสูตร
ไม่ ส อดคล้ อ งกั น เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารประชุ ม
ร่วมกันของทั้ง สองฝ่าย ในการจัดการเรียนการ
สอน
4. สื่อการสอนของครูมีน้อย
5. การพัฒนาสื่อการสอนของครูยังไม่ทันสมัย
เท่าที่ควร
6. ครู ยั ง ไม่ มี เ อกภ าพในการวั ด ผลและ
ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการนาสื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจ
มาสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ให้มากกว่านี้
2. ควรเพิ่มจานวนครู ให้ ม ากขึ้น เพื่อ ให้
เพียงพอกับจานวนนักเรียน
3. ควรเพิ่ ม เวลาเรี ย นภาษาจี น ให้ ม าก
กว่าเดิม
4. ครูควรเข้มงวดมากกว่านี้
5. โรงเรียนควรสนับสนุนสื่อการสอนของ
ครู

อภิปรายผลการวิจัย
ระดั บทักษะภาษาจี น ของนักเรี ยนชั้น มั ธ ยมศึ กษาตอนต้น ของโรงเรียนในจั ง หวั ด
ปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรียนชาย มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 สาหรับนักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
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โรงเรี ย นในจั งหวัดปทุมธานี อยู่ ในระดับ มากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้ องกับ สายฝน วรรณสิ นธพ
(2544) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสีย งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในภาษาจีนกลางของ
นักศึกษาสาขาภาษาจีน และนักศึกษาคณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า จากการ
เปรียบเทียบ คะแนนการอ่านของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในการสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า ค่า คะแนนทางสถิติก่อนทาการทดลองคะแนนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเป็น
12.73 และคะแนนของกลุ่ม ควบคุมมีค่าเฉลี่ยเป็น 10.73 และหลังทาการทดลองคะแนนของ
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเป็น 21.40 และคะแนนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเป็น 17.46 ซึ่งมีความ
แตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปฏิเสธ สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนการ
อ่านสู งกว่ากลุ่ มควบคุม เด็กสามารถเรี ย นการอ่าน ได้ดี และรักการอ่านมากขึ้น บ่งบอกถึง
ประสิทธิผลของเครื่องมือในการใช้ ที่ทาการทดลองเป็นเรื่องที่ เรียงลาดับจากเรื่องง่ายไปเรื่อง
ยากและมีภาพประกอบรวมทั้งแบบฝึกหัดที่เด็กจะสามารถอ่านได้ง่าย และน่าสนใจ เป็นการ
เริ่มต้นให้เด็กฝึกและหัดอ่าน เพราะเด็กสามารถจดจาคาศัพท์ไว้ในหน่วยความจา จึงสามารถ
อ่านจับใจความได้เมื่อมีการทดสอบภายหลัง
อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะของนักเรี ยนชั้น มัธ ยมต้น ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
พบว่า จานวนครูภาษาจีน ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน ทาให้การสอนไม่ทั่วถึง การจัด
เวลาในการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา และเวลาในการสอนน้อยกว่า
ช่วงเวลาปกติ เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาจีน และการพัฒนาสื่อการ
สอนของครูยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร สอดคล้องดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ประเกมของชุมนุมภาษาจีนโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคามผลการวิจัยปรากฏว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาจีนประกอบ
เกมของกิจกรรมชุมนุมมี ประสิทธิภาพเท่ากับ77.65 /75.75 2. ดัชนีประสิทธิผลทักษะการอ่าน
ภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมมีค่า เท่ากับ0.7087 หรือคิดเป็นร้ อยละ
70.87 3. ทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนกลุ่มเรียนกิจกรรมชุมนุมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบเกมมี ค ะแนนหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 4.
นักเรียนมีความพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดย
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาษาจี น ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ (Learner-Centered
Approach) พบว่ากระบวนการเรียนรู้จากการทาโครงงานเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริมทักษะ
การพูดของผู้เรียนภาษาจีน แบบโครงงานเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้ภาษาในทางปฏิบัติ
ด้านการวางแผนปฏิบั ติงานและการประเมินผลอย่างเป็นระบบการเรียนการสอนภาษาจีน
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กิจกรรมโครงงานแบบการบูรณาการสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพียง

องค์ความรู้จากการวิจัย
นั กเรี ย นชายและนั กเรีย นหญิง มีร ะดับการพัฒ นาทักษะภาษาจีนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านย่ อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนอุปสรรค
ปัญหา และข้อเสนอแนะของนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการพัฒนาทักษะภาษาจีน คือ จานวนครู
ภาษาจีนไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน ทาให้การสอนไม่ทั่วถึง การจัดเวลาในการเรียนภาษาจีน
ของโรงเรียนไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการนาสื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจมา
สอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนั กเรี ย นให้ มากกว่ านี้ ควรเพิ่มจานวนครู ให้ มากขึ้น เพื่อ ให้
เพียงพอกับจานวนนักเรียน ควรเพิ่มเวลาเรียนภาษาจีนให้มากกว่าเดิม ครูควรเข้มงวดมากกว่านี้
โรงเรียนควรสนับสนุนสื่อการสอนของครู

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สถานศึกษาควรร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรที่มีการพัฒนาร่วมกัน
2. สถานศึกษาควรนาเอาความรู้ที่ได้รับมาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเรียนการ
สอนต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ควรศึ ก ษาเรื่ อ งบทบาทของคณาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ และเขตพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้น
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