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บทคัดย่อ
ในกำรวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์ และกำรอ่ำนออกเสี ยง
คำศัพท์ภำษำจีน โดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองของนักเรี ยนระดับชั้นประกำศนี ยบัตร
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ด้วยวิธีกำรประเมินที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจยั ทั้งสิ้ น 1 ภำคเรี ยน
ผลกำรวิจยั พบว่ำ นักเรี ยนมีกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์เพิ่มขึ้น และมีกำรอ่ำนออกเสี ยง
คำศัพท์ภำษำจีนที่ถูกต้องและชัดเจนกว่ำเดิมด้วยวิธีกำรใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง
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วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง : การพัฒนาทักษะการจาคาศัพท์ และการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์
ภาษาจีน โดยใช้ การ์ ดคาศัพท์ ทบทวนด้ วยตัวเอง
บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภำษำจีนเป็ นภำษำสำกลที่มีควำมสำคัญ และใช้กนั อย่ำงกว้ำงขวำง แพร่ หลำย เป็ นภำษำที่มี
อิทธิ พลต่อกำรดำเนิ นชีวติ ประจำวัน ไม่วำ่ จะเป็ นกำรติดต่อสื่ อสำรทำงด้ำนธุ รกิจ กำรค้ำขำย
กำรศึกษำ อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือที่สำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้สึกนึกคิดให้เกิดควำมเข้ำใจอันดี
และเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยนในปี พ.ศ.2558 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรศึกษำ
ในระดับอำชีวศึกษำ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันตลอดจนใช้ในกำรประกอบอำชีพ
ของตนเอง “จุดอ่อนในด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนของแรงงำนทุกระดับ รวมทั้งอำชีวศึกษำในสำยตำของ
ผูป้ ระกอบกำร คือ กำรขำดวินยั ในกำรทำงำน ควำมไม่สำมำรถคิดและพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่ อง
และกำรขำดทักษะในกำรนำควำมรู ้มำใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิบตั ิงำน ทักษะด้ำนที่อ่อน
มำกที่สุดของแรงงำนอำชีวะ คือ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
จุดมุ่งหมำยในกำรเรี ยนภำษำจีน คือ เพื่อกำรสื่ อสำร กำรเรี ยนภำษำทุกภำษำนั้น พื้นฐำน
เบื้องต้นคือกำรออกเสี ยง ถ้ำผูเ้ รี ยนออกเสี ยงไม่ถูก ไม่เพียงแต่ทำให้ผฟู ้ ังไม่เข้ำใจยังส่ งผลต่อกำร
สื่ อสำรด้วย กำรออกเสี ยงจึงเกี่ยวกับกำรฟังและกำรพูด ดังนี้จึงต้องฝึ กกำรฟังและกำรพูดให้
ถูกต้องและชัดเจน อันดับแรกในกำรเรี ยนภำษำจีนนั้นต้องให้ควำมสำคัญในเรื่ องของกำรออกเสี ยง
กำรออกเสี ยงเป็ นปั จจัยสำคัญที่จะส่ งผลต่ออนำคตของผูเ้ รี ยนโดยตรง ถ้ำครู ผสู ้ อนสอนทักษะกำร
ออกเสี ยงได้ดี ก็จะส่ งผลดีต่อผูเ้ รี ยนในอนำคต ทำให้มีทกั ษะที่ดีในกำรสื่ อสำร แต่ถำ้ สอนแล้ว
ผูเ้ รี ยนไม่สำมำรถออกเสี ยงภำษำจีนได้อย่ำงถูกต้องอำจส่ งผลทำให้ผเู ้ รี ยนไม่ชอบภำษำจีนได้
เพรำะฉะนั้น ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนภำษำจีนได้ดีหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั กำรเริ่ มเรี ยนกำรออกเสี ยงขั้นแรก
(Shen Li’na Yu Yanhua, 2009)
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สิ่ งที่ตอ้ งคำนึงถึงเกี่ยวกับกำรออกเสี ยงอีกอย่ำงหนึ่งคือ ผูเ้ รี ยนต้องรู ้ทกั ษะกำรออกเสี ยงที่ดี
จึงจะทำให้สำมำรถสื่ อสำรและฟังผูอ้ ื่นได้อย่ำงเข้ำใจ ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนกำรออกเสี ยงให้ถูกต้องเพื่อจะ
ได้สำมำรถสื่ อสำรในสิ่ งที่ตนเองอยำกสื่ อสำรออกไปให้ผอู ้ ื่นสำมำรถเข้ำใจได้ ตัวอย่ำงเช่น ในกำร
เรี ยนภำษำผูเ้ รี ยนต้องจำคำศัพท์ ถ้ำไม่มีกำรออกเสี ยงเข้ำมำช่วยจะทำให้ไม่สำมำรถจดจำคำศัพท์น้ นั
ได้ หรื อถ้ำจำได้อำจจำได้เพียงสั้นๆ จำกประสบกำรณ์กำรเรี ยนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ ระหว่ำง
กำรเรี ยนภำษำถ้ำผูเ้ รี ยนได้ออกเสี ยงมำกๆ และออกเสี ยงเป็ นประจำสม่ำเสมอจะทำให้จำคำศัพท์
และควำมหมำยได้ดีข้ ึน (Lu Jianji, 2010)
ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ำกำรนำกำร์ ดคำศัพท์มำใช้ในกำรเรี ยนกำรสอนภำษำจีน
ในระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพนั้นจะช่วยเป็ นแรงกระตุน้ เสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนเกิดควำมอยำก
เรี ยนรู ้ ปรับปรุ งกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภำพ ช่วยพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และ
กำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน หลังจำกที่เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนยังสำมำรถนำไป
ทบทวนได้ดว้ ยตนเองที่บำ้ น ส่ งผลให้กำรเรี ยนรู ้ภำษำจีนมีกำรพัฒนำและมีประสิ ทธิ ภำพเพิม่ มำก
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน โดยใช้กำร์ ดคำศัพท์
ทบทวนด้วยตนเอง ของนักเรี ยนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3 วิทยำลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยกำรสัตหีบ
3. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
3.1 ผูเ้ รี ยนมีกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน โดยกำร
ใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองเพิม่ มำกขึ้น
3.2 เป็ นแนวทำงสำหรับผูส้ อนในกำรเลือกวิธีกำรสอนและสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนให้
เหมำะสมกับกำรเรี ยนกำรสอนในปั จจุบนั
4. สมมติฐานของการวิจัย
นักเรี ยนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3 ที่เรี ยนวิชำภำษำจีน โดยใช้
กำร์ดคำศัพท์ มีกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงภำษำจีนเพิ่มมำกขึ้น
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5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ประชากร
นักเรี ยนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ประเภทวิชำพำณิ ชยกรรม สำขำวิชำ
พณิ ชยกำร สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
กำรสัตหีบ
5.2 กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ประเภทวิชำพำณิ ชยกรรม สำขำวิชำ
พณิ ชยกำร สำขำงำนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
กำรสัตหีบ จำนวน 20 คน โดยใช้วธิ ี เลือกจำกผูเ้ รี ยนที่มีปัญหำเรื่ องกำรอ่ำนออกเสี ยงภำษำจีน (สัท
อักษรพินอิน)
5.3 กรอบแนวคิด
วิธีกำรสอนด้วยกำรใช้กำร์ดคำศัพท์
ทบทวนด้วยตัวเอง

กำรพัฒนำทำงด้ำนทักษะกำรจำและ
กำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน

5.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น คือ วิธีกำรสอนโดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ วิชำภำษำจีน
ตัวแปรตาม คือ พัฒนำกำรทำงด้ำนทักษะกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน
5.5 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
กำรจดจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนที่ถูกต้อง
5.6 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรทดลองกำรทำวิจยั เรื่ องกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำร
อ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน สำหรับนักเรี ยนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3
วิทยำลัยเทคโนโลยี-พณิ ชยกำรสัตหีบ โดยใช้กำร์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตนเอง ภำคเรี ยนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2555
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ระยะเวลำในกำรทำวิจยั ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2555 - กุมภำพันธ์ 2556 ( 1 ชัว่ โมง/สัปดำห์ )
กิจกรรมดำเนินกำร/ระยะเวลำ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

1.ศึกษำสภำพปั ญหำ แนวทำงแก้ปัญหำ
2.เขียนโครงงำนวิจยั
3.ศึกษำคำศัพท์ในบทเรี ยนภำษำจีน
4.นักเรี ยนทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน
5.ฝึ กอ่ำนคำศัพท์ภำษำจีนในบทเรี ยน
6.ฝึ กสะกดคำศัพท์ดว้ ยตนเอง
7.เก็บรวบรวมข้อมูล
8.สรุ ปและอภิปรำยผล
9.จัดทำรู ปเล่ม
6. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3 จำนวน 20 คน มีกำรพัฒนำทักษะ
กำรจำคำศัพท์เพิ่มมำกขึ้นและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนที่ถูกต้อง
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ระบบสั ทอักษรพินอิน หมำยถึง ระบบในกำรถ่ำยทอดเสี ยงหรื อกำกับเสี ยงอ่ำนของ
ภำษำจีนที่มำตรฐำนและมีประสิ ทธิภำพด้วยตัวอักษรโรมัน (Romaniazation)
2. พินอิน หมำยถึง กำรรวมเสี ยงเข้ำด้วยกัน
3. องค์ ประกอบของการออกเสี ยง หมำยถึง พยำงค์ พยัญชนะ สระ กำรอ่ำนรวมเป็ น
พยำงค์ พยำงค์ที่ไม่มีเสี ยงพยัญชนะ
4. ทักษะการออกเสี ยงภาษาจีน หมำยถึง กำรที่ผเู้ รี ยนสำมำรถออกเสี ยงคำหรื อพยัญชนะ
และสระต่ำงๆในภำษำจีนได้อย่ำงถูกต้อง
5. การ์ ดคาศัพท์ หมำยถึง บัตรแข็งที่ประกอบด้วยคำ หรื อคำกับรู ปภำพ
6. นักเรียน หมำยถึง นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3 สำขำงำน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชยกำรสัตหีบ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กำรวิจยั ในครั้งนี้ กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐำนของกำรศึกษำ
ในกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน โดยใช้กำร์ ดคำศัพท์
ทบทวนด้วยตัวเอง ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องตำมลำดับหัวข้อต่อไปนี้
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พนั ธ์ (2545, หน้ำ 20) และสรี ยำ ทับทัน (2549, หน้ำ 90) กล่ำวว่ำ กำร
เรี ยนภำษำไทยสำหรับชำวต่ำงชำติ ควรใช้สัทอักษรมำช่วยในกำรเรี ยนกำรสอน เพรำะว่ำสัทอักษร
จะช่วยบอกลักษณะของแต่ละหน่วยเสี ยงได้ เมื่อศึกษำและจดจำสัทอักษรได้ทุกตัว เป็ นประโยชน์
สำหรับผูเ้ รี ยนที่จะช่วยทบทวนและฝึ กหัดออกเสี ยงได้อย่ำงถูกต้อง
อุไรวัลย์ วินทะไชย (2550) กำรใช้ทฤษฎีแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง
ควำมถนัด และควำมสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ เป็ นกำรจัดประสบกำรณ์เรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน ด้วยกำร
ให้ผเู ้ รี ยนได้สร้ำงองค์ควำมรู ้ดว้ ยตนเองจำกสื่ อกำรเรี ยนแบบต่ำงๆ ซึ่ งได้จดั สร้ำงขึ้นให้เหมำะสม
กับเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์ตำมหน่วยกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ ซึ่ งช่วยในกำรเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนมำกขึ้น
เมชฌ สอดส่ องกฤษ (2552, หน้ำ 8-30) ได้สรุ ปเรื่ องระบบเสี ยงในภำษำจีนว่ำมี
ส่ วนประกอบสำคัญ 3 ส่ วน คือ เสี ยงพยัญชนะต้น เสี ยงสระ และเสี ยงวรรณยุกต์ ดังนั้นระบบสัท
อักษรจีนจึงประกอบด้วยสัญลักษณ์ 3 ส่ วน คือ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยอักษรที่นำมำใช้
จะกำหนดแทนเสี ยงที่แน่นอนว่ำอักษรใดออกเสี ยงอย่ำงไร ซึ่ งบำงครั้งไม่ใช่เสี ยงเดียวกันกับเสี ยง
อักษรโรมัน
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
Lu Sheng (2007, หน้ำ 88) ได้ศึกษำระบบเสี ยงภำษำไทยกับภำษำจีนทั้งสองภำษำ พบว่ำ
ถึงแม้วำ่ ระบบเสี ยงภำษำไทยกับระบบเสี ยงภำษำจีนทั้งสองภำษำต่ำงกันมำก ถ้ำนักศึกษำมีควำมรู ้
พื้นฐำนเกี่ยวกับสัทศำสตร์ จะมีส่วนช่วยในกำรออกเสี ยงภำษำไทยได้ถูกต้อง ทำงคณะภำษำและ
วัฒนธรรมเอเชียอำคเนย์ มหำวิทยำลัยชนชำติยนู นำน ได้เปิ ดสอนวิชำภำษำศำสตร์ ให้กบั นักศึกษำ
ตั้งแต่ปีที่ 1 เพื่อให้นกั ศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับสัทศำสตร์ ซึ่ งจะมีส่วนช่วยในกำรออกเสี ยง
ภำษำต่ำงประเทศ

6

Yang Lizhou (2007, หน้ำ 92) ได้ศึกษำวิธีกำรสอนกำรออกเสี ยงภำษำไทยสำหรับนักศึกษำ
จีน พบว่ำ กำรสอนกำรออกสี ยงมีควำมสำคัญมำก สำหรับกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ ถ้ำออกเสี ยง
ไม่ถูกต้องหรื อเพี้ยนไป จะมีผลกระทบต่อกำรเรี ยนคำศัพท์และไวยำกรณ์ดว้ ย กำรฝึ กอ่ำนออกเสี ยง
ไม่ใช่แค่ฝึกในระยะแรกที่เริ่ มเรี ยนภำษำ ต้องแก้ออกเสี ยงผิดของนักศึกษำทุกครั้งที่ผิดตลอดระยะ 4
ปี
กำรวิจยั เรื่ องกำรเรี ยนเสี ยงวรรณยุกต์ภำษำจีน สำหรับนักเรี ยนมัธยมที่ประเทศไทย วิจยั นี้
ได้ผลออกมำว่ำ สำหรับนักเรี ยนไทยที่เรี ยนเสี ยงวรรณยุกต์ภำษำจีน เสี ยงที่ยำกที่สุดเป็ นเสี ยงที่สอง
ต่อจำกนั้นเป็ นเสี ยงที่สำม เสี ยงที่สี่และเสี ยงที่หนึ่งตำมลำดับ หลังจำกที่ผวู ้ จิ ยั ได้วิเครำะห์ปัญหำ
เหล่ำนี้แล้ว ได้ให้ขอ้ แนะนำว่ำ อันดับแรกในกำรฝึ กออกเสี ยงวรรณยุกต์ตอ้ งใช้เวลำให้มำกเป็ น
พิเศษในกำรฝึ กกำรออกเสี ยง ต่อมำคือกำรหำวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมำเพิ่มเติม (Xue Dongmei,
2008)
กำรวิจยั เรื่ อง กำรศึกษำกำรเรี ยนกำรสอนกำรออกเสี ยงภำษำจีนสำหรับนักเรี ยนไทย วิจยั
เรื่ องนี้มีผลจำกกำรศึกษำว่ำ อย่ำงแรกคือกำรออกเสี ยงมีควำมยำกโดยในกำรออกเสี ยงพยัญชนะ
และเสี ยงสระบำงตัวที่ในภำษำไทยมีแต่ภำษำจีนไม่มี หรื อในบำงทีที่ภำษำจีนมีแต่ภำษำไทยไม่มี
กำรออกเสี ยงวรรณยุกต์ที่มีปัญหำคือกำรนำเสี ยงวรรณยุกต์ท้ งั 5เสี ยงมำเทียบเคียงในกำรออกเสี ยง
ภำษำจีน ลำดับต่อมำจำกผลกำรวิจยั ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปควำมยำกในกำรออกเสี ยงวรรณยุกต์ของนักเรี ยน
ไทยมำเป็ นลำดับ
( m ,f, t, n, l, g ) < ( b, d < p, s < r, k ) < (h, j < x ) < ( zh, sh, < z < q ) < ( ch < c )
ควำมยำกในกำรออกเสี ยงสระของนักเรี ยนไทยมำเป็ นลำดับ a, o, i ,u < ü < e (Liu Shanglin, 2008)
กำรวิจยั เรื่ องกำรใช้สัทอักษรภำษำจีน ( 拼 音 ) ในกำรเรี ยนภำษำจีนของนักเรี ยน
ชำวต่ำงชำติ กำรใช้สัทอักษรภำษำจีน ( 拼 音 ) นักเรี ยนที่ใช้สัทอักษรภำษำจีน ( 拼 音 ) มำ
ออกเสี ยงจะออกเสี ยงคำนั้นได้ แต่ถำ้ ให้แยกหรื อระบุสระ พยัญชนะ รวมไปถึงวรรณยุกต์ซ่ ึ งมีควำม
ยำกที่สุด จะไม่สำมำรถแยกคำเหล่ำนั้นออกจำกกันได้ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำควำมถนัดในกำร
ใช้สัทอักษรภำษำจีน ( 拼 音 ) จะเกี่ยวกับสัญชำติของนักเรี ยนด้วย โดยนักเรี ยนที่ใช้ภำษำลำติน
ในกำรออกเสี ยงเป็ นพื้นฐำนอยูแ่ ล้วจะสำมำรถออกเสี ยงได้ดีกว่ำนักเรี ยนที่ไม่ได้ใช้ภำษำลำติน
(Zuo Shan, 2008)
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
กำรวิจยั ในครั้งนี้เป็ นกำรวิจยั ชั้นเรี ยนเชิงปฏิบตั ิกำร เพื่อพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำร
อ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนโดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองของนักเรี ยนในระดับชั้น
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปี ที่ 2 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชยกำรสัตหี บ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลังใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง โดยมีวธิ ี ดำเนิ นกำรดังนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 สำขำ
งำนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 ของวิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชยกำรสัตหีบ
อำเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรศึกษำเอกชน สำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง
3 ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 ของวิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชยกำรสัตหีบ อำเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรศึกษำเอกชน จำนวน 20 คน โดยใช้วธิ ีเลือกจำก
นักเรี ยนที่มีปัญหำทำงด้ำนกำรออกเสี ยงภำษำจีน (สัทอักษรพินอิน)
2. แบบแผนในการวิจัย
แบบแผนกำรทดลองในกำรวิจยั ครั้งนี้คือ กำรทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
T1
เมื่อ

X

T2

T1
X

คือ กำรทดสอบก่อนเรี ยน
คือ กำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์

T2

คือ กำรทดสอบหลังเรี ยน

ภำษำจีน
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3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ข้อสอบ Pre-Test
2. บัตรคำศัพท์ภำษำจีน จำนวนคนละ 20 ใบ ๆ ละ 5 คำ
3. ข้อสอบ Post-Test
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการดาเนินการ
ในกำรดำเนินกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้มีกำรดำเนินกำรและรำยละเอียดเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 กำหนดปั ญหำในกำรวิจยั และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
1.2 เขียนโครงกำรวิจยั
1.3 ศึกษำคำศัพท์ภำษำจีนในบทเรี ยน
2. ขั้นออกแบบ
ขั้นออกแบบ แบบทดสอบ และแบบฝึ กหัดมีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) จำนวน 20 ข้อ ตำมหมวดหมู่คำศัพท์ที่
กำหนดไว้โดยเป็ นแบบข้อเขียน (อัตนัย) โดยมีโจทย์เป็ นคำแปลภำษำไทย และให้เขียนเป็ นพินอิน
2.2 แบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-Test) จำนวน 20 ข้อ ตำมหมวดหมู่คำศัพท์ที่
กำหนดไว้โดยเป็ นแบบข้อเขียน (อัตนัย) โดยเป็ นข้อสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. ขั้นดาเนินการ
1.ทดสอบด้วยกำรให้ผเู ้ รี ยนทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2.ให้ผเู้ รี ยนทำบัตรคำคนละ 20 ใบ ๆ ละ 5 คำ โดยด้ำนหน้ำเป็ นคำศัพท์ภำษำจีน
ด้ำนหลังเป็ นคำแปลภำษำไทย โดยผูส้ อนเป็ นคนกำหนดคำศัพท์ให้
3.ให้ผเู ้ รี ยนท่องคำศัพท์ให้ครบ 100 คำ ในบัตรคำศัพท์จะมีช่องให้ประเมินว่ำผ่ำน
ไม่ผำ่ น ถ้ำไม่ผำ่ นต้องกลับมำท่องคำศัพท์อีกครั้ง
4.ทดสอบด้วยกำรให้ผเู้ รี ยนทำแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเทียบคะแนนที่นกั เรี ยนได้จำกกำรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
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5. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้ผรู ้ ำยงำนได้ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและได้ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลดังนี้
1. ค่ำคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรดังนี้
x
คะแนนเฉลี่ย = 
N

เมื่อ

 x แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัว
N

แทน จำนวนนักเรี ยนที่นำมำวิเครำะห์

2. ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ใช้สูตรดังนี้
N  X 2  ( X ) 2

S.D. =
เมื่อ

S.D.

x
x

2

N

N ( N  1)

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลรวมของคะแนนทุกตัว
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง
จำนวนนักเรี ยนที่นำมำวิเครำะห์

3. วิเครำะห์ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงของคะแนนที่ได้
จำกกำรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
t

=

D

n D 2  (  D) 2

เมื่อ df = n-1

n 1

เมื่อ

t

D
D
n

2

แทน ค่ำสถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบกับค่ำวิกฤต เพื่อทรำบควำมมี
นัยสำคัญ
แทน ผลรวมของผลต่ำงระหว่ำงคู่คะแนน
แทน ผลรวมของผลต่ำงระหว่ำงคู่คะแนนแต่ละคู่ยกกำลังสอง
แทน จำนวนนักเรี ยน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในกำรวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำคะแนนจำกข้อสอบที่ได้จำกแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ องกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน
โดยใช้กำร์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ของนักเรี ยนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง
3 ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชยกำรสัตหีบ จำนวน 20 ข้อ ได้ผลกำร
วิเครำะห์ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรจำและกำรอ่ำนคำศัพท์
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-นำมสกุล
นำยยุทธชัย
นำยกฤดินนั ทร์
นำยกิตติภพ
นำยชิดชัย
นำยนัทธพงศ์
นำยนำวิน
นำยวัฒนำ
นำงสำวชุติมำ
นำงสำวนุชนำถ
นำงสำวปัทติมำ
นำงสำวรดำมณี

เพ็ญแจ่ม
ณ พัทลุง
พันธ์ผลิ
สุ ขนำรถ
รำญรอน
นีซงั
แสงมณี
เดชรัศมี
ชมชื่น
เจียมใจ
อั้นใจใหญ่

คะแนนก่อนเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน ผลต่ำงของคะแนน
3
3
2
4
2
2
5
6
5
7
7

10
9
5
12
6
5
13
12
12
14
15

7
6
3
8
4
3
8
6
7
7
8

11

12
นำงสำวรัตนสุ ดำ สำรำญสม
5
10
5
13
นำงสำววรรณิ ดำ พยุดรัมย์
4
9
5
14
นำงสำวศิรประภำ สมบูรณ์
4
10
6
15
นำงสำวศิริรัตน์ บุญอินทร์
3
8
5
16
นำงสำวสุ จินดำ
อินสิ งห์
5
9
4
17
นำงสำวอรัญญำ สมคล่อง
8
15
7
18
นำงสำวพรชิตรำ ศำลำคำ
6
10
4
19
นำงสำวภำรดี
แก้วกัลยำ
4
9
5
20
นำยกีรติ
กุลยุทธ
3
6
3
ตารางที่ 2 กำรเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงทำงด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรจำและกำรอ่ำนคำศัพท์
ภำษำจีนโดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จานวนคน
20
20

คะแนนเต็ม
20
20

X

4.4
9.95

S.D.
1.75
3.05

t-test
14.60

จำกตำรำงที่ 1 และ 2 พบว่ำ พัฒนำกำรทำงด้ำนกำรจำและกำรอ่ำนคำศัพท์ภำษำจีน โดยใช้
กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองของนักเรี ยนระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3
ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555 ก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.4 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 1.75 ส่ วนหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.95 และค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ
3.05 แสดงว่ำพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยนโดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง และเมื่อทดสอบสมมติฐำนกำร
วิจยั พบว่ำค่ำ t ที่ได้จำกกำรคำนวณมำกกว่ำค่ำ t วิกฤต
(14.60 > 1.833 ) หมำยควำมว่ำ กำรพัฒนำทักษะกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน โดย
ใช้กำร์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองหลังเรี ยน สู งกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ 0.05
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กำรวิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ องกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์
ภำษำจีน โดยใช้กำร์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง มีขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผล
ผลกำรวิจยั พบว่ำ คะแนนจำกกำรทดสอบด้วยแบบทดสอบกำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์
และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วำ่
กำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีน โดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวน
ด้วยตัวเองหลังเรี ยนสู งขึ้น
2. อภิปรายผล
จำกกำรวิเครำะห์คะแนนที่ได้จำกกำรทดสอบก่อนเรี ยนนั้นแสดงให้เห็นว่ำผูเ้ รี ยนบำงคนยัง
ไม่มีพ้นื ฐำนควำมรู ้เกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำจีน หรื อมีพ้นื ฐำนควำมรู ้มำบ้ำงแต่ยงั ไม่มำกพอ แต่
หลังจำกที่ผเู ้ รี ยนได้ท่องคำศัพท์ตำมกำร์ ดคำศัพท์ที่นำไปทบทวนด้วยตัวเองแล้วระยะหนึ่ง เมื่อมำ
ทำกำรทดสอบอีกครั้ง ผลปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกำรจำคำศัพท์เพิ่มมำกขึ้นและมีกำรอ่ำนออกเสี ยง
คำศัพท์ภำษำจีนที่ถูกต้อง สำมำรถทำแบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแม้วำ่ จะมีผเู ้ รี ยน
บำงคนมีค่ำคะแนนจำกกำรทดสอบต่ำ อำจเป็ นเพรำะว่ำผูเ้ รี ยนยังขำดควำมต่อเนื่องในกำรทำควำม
เข้ำใจ และในบำงครั้งมีกิจกรรมต่ำงๆของทำงโรงเรี ยน ทำให้กำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนขำดควำม
ต่อเนื่อง กำรทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีระยะเวลำห่ำงกันเพียง 2 สัปดำห์ ทำให้ผเู้ รี ยนยังจำ
คำศัพท์ได้ไม่มำก และอีกหนึ่งสำเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรเรี ยนรู ้และกำรพัฒนำทักษะกำร
จำคำศัพท์ภำษำจีนคือผูเ้ รี ยนไม่ได้กลับไปทบทวนและทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติมนอกห้องเรี ยน
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จำกผลกำรวิจยั ในครั้งนี้ กำรพัฒนำทักษะกำรจำคำศัพท์และกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์
ภำษำจีนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ของนักเรี ยนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 3 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิ ชยกำรสัตหี บ มีควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีกำรพัฒนำทักษะกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์
ภำษำจีนหลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยน แสดงให้เห็นว่ำ กำรใช้กำร์ ดคำศัพท์เป็ นสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน
สำหรับใช้ในกำรเรี ยนกำรสอน และใช้ในกำรพัฒนำทักษะกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์
ภำษำจีน ได้ผลในระดับที่น่ำพอใจ
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมีกำรทำงำนร่ วมกันกับเพื่อนครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน เพื่อร่ วมกันจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
กำรเรี ยนรู ้ หรื อกิจกรรมที่พฒั นำทักษะทำงด้ำนอื่นๆ
2. ควรทำกำรวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนโดยใช้นวัตกรรมอื่น เช่น เพลง
วีดิโอ เกม เป็ นต้น เพื่อให้ได้แนวทำงแก้ปัญหำที่เหมำะสมและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในกำรศึกษำและวิจยั ควรมีเวลำที่ชดั เจนและแน่นอน ควรออกแบบและวำงแผนให้ดีก่อน
จะดำเนินกำรทดลอง เพื่อให้ได้งำนวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ดีและมีประสิ ทธิ ภำพ
2. ระยะเวลำในกำรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ควรมีระยะห่ำงกันพอสมควร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเวลำเตรี ยมตัวในกำรท่องจำคำศัพท์
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ภาคผนวก

บันทึกผลหลังการเรี ยนรู้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ คะแนนทีไ่ ด้ จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน
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บ
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3
10
7
หลังจำกที่ผเู้ รี ยนได้ท่องคำศัพท์ตำมกำร์ดคำศัพท์ที่นำไปทบทวนด้วยตัวเองปรำกฏว่ำ ผูเ้ รี ยนมี
ผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบหลังเรี ยนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมี กำรกลับไปทบทวนด้วย
ตนเองพร้อมกับมีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ที่บำ้ น ทำให้สำมำรถทำแบบทดสอบหลัง
เรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเรี ยน กำรใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองทำให้ผเู้ รี ยนจำ
คำศัพท์ได้มำกขึ้นและอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนได้ถูกต้องกว่ำเดิม
3
9
6
จำกกำรทดสอบก่ อนเรี ยน แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผูเ้ รี ยนมี พ้ื น ฐำนควำมรู ้ ม ำบ้ำงแต่ ย งั ไม่ ม ำกพอ
หลังจำกที่ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนสำมำรถทำแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมีกำรกลับไปทบทวนและทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติ ม
นอกห้องเรี ยน
2
5
3
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ที่ ไ ด้จ ำกกำรทดสอบก่ อนเรี ย นนั้น และแสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผู ้เ รี ย นมี พ้ื นฐำน
ทำงด้ำนทักษะกำรจำหรื อมีพ้นื ฐำนทำงด้ำนทักษะกำรจำหรื อมีพ้ืนฐำนควำมรู ้ บำ้ งแต่ยงั ไม่มำก
พอ หลังจำกที่ ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ ดค ำศัพท์และกำรอ่ ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจี น แล้วระยะหนึ่ ง
จำกนั้นท ำกำรทดสอบอี กครั้ งผลปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนได้คะแนนเพิ่ มขึ้ น แต่ เป็ นค่ ำคะแนนที่ ต่ ำ
เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนขำดควำมต่อเนื่ องในกำรทบทวนและไม่มีกำรทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติม
4
12
8
ผูเ้ รี ยนไม่มีควำมพร้ อมในกำรทดสอบก่อนเรี ยน มีพ้ืนฐำนควำมรู ้ บำ้ งแต่ไม่มำกพอ หลังจำกที่
ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองเพื่อพัฒนำทักษะกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์
ภำษำจีน ตลอดจนมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและมีกำรฝึ กฝนตลอดเวลำ ทำให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นำกำร
อย่ำงชัดเจน ได้คะแนนทดสอบหลังเรี ยนเพิ่มสู งขึ้น
2
6
4
ผูเ้ รี ยนมีผลต่ำงของคะแนนระหว่ำงก่อนทดสอบและหลังทดสอบโดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวน
ด้วยตัวเองยังต่ำอยู่ เนื่องจำกขำดควำมต่อเนื่ องในกำรเข้ำเรี ยนเมื่อกลับไปบ้ำนไม่มีกำรทบทวน
คำศัพท์ ไม่มีกำรทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติมนอกห้องเรี ยนตลอดจนไม่มีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยง
ให้ถูกต้อง
2
5
3
ผูเ้ รี ยนมีค่ำควำมต่ำงของผลคะแนนระหว่ำงก่อนทดสอบและหลังทดสอบต่ำเนื่ องจำกขำดกำร
ทบทวนคำศัพท์ ไม่มีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยงและไม่มีกำรเตรี ยมควำมพร้อมก่อนกำรสอบ
5
13
8
ผูเ้ รี ยนไม่มีควำมพร้ อมในกำรทดสอบก่อนเรี ยน มีพ้ืนฐำนควำมรู ้ บำ้ งแต่ไม่มำกพอ หลังจำกที่
ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองเพื่อพัฒนำทักษะกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์
ภำษำจีน ตลอดจนมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและมีกำรฝึ กฝนตลอดเวลำ ทำให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นำกำร
อย่ำงชัดเจน ได้คะแนนทดสอบหลังเรี ยนเพิม่ สู งขึ้น
6
12
6
หลังจำกที่ผเู้ รี ยนได้ท่องคำศัพท์ตำมกำร์ดคำศัพท์ที่นำไปทบทวนด้วยตัวเองปรำกฏว่ำ ผูเ้ รี ยนมี
ผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบหลังเรี ยนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมี กำรกลับไปทบทวนด้วย
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นำงสำวปัทติมำ
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นำงสำววรรณิ ดำ
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นำงสำวศิรประภำ
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นำงสำวศิริรัตน์
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นำงสำวสุจินดำ
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ตนเองพร้อมกับมีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ที่บำ้ น ทำให้สำมำรถทำแบบทดสอบหลัง
เรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเรี ยน กำรใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองทำให้ผเู้ รี ยนจำ
คำศัพท์ได้มำกขึ้นและอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนได้ถูกต้องกว่ำเดิม
หลังจำกที่ผเู้ รี ยนได้ท่องคำศัพท์ตำมกำร์ดคำศัพท์ที่นำไปทบทวนด้วยตัวเองปรำกฏว่ำ ผูเ้ รี ยนมี
ผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบหลังเรี ยนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมี กำรกลับไปทบทวนด้วย
ตนเองพร้อมกับมีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ที่บำ้ น ทำให้สำมำรถทำแบบทดสอบหลัง
เรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเรี ยน กำรใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองทำให้ผเู้ รี ยนจำ
คำศัพท์ได้มำกขึ้นและอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนได้ถูกต้องกว่ำเดิม
หลังจำกที่ผเู้ รี ยนได้ท่องคำศัพท์ตำมกำร์ดคำศัพท์ที่นำไปทบทวนด้วยตัวเองปรำกฏว่ำ ผูเ้ รี ยนมี
ผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบหลังเรี ยนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมี กำรกลับไปทบทวนด้วย
ตนเองพร้อมกับมีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ที่บำ้ น ทำให้สำมำรถทำแบบทดสอบหลัง
เรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเรี ยน กำรใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองทำให้ผเู้ รี ยนจำ
คำศัพท์ได้มำกขึ้นและอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนได้ถูกต้องกว่ำเดิม
ผูเ้ รี ยนไม่มีควำมพร้ อมในกำรทดสอบก่อนเรี ยน มีพ้ืนฐำนควำมรู ้ บำ้ งแต่ไม่มำกพอ หลังจำกที่
ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองเพื่อพัฒนำทักษะกำรจำและกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์
ภำษำจีน ตลอดจนมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและมีกำรฝึ กฝนตลอดเวลำ ทำให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นำกำร
อย่ำงชัดเจน ได้คะแนนทดสอบหลังเรี ยนเพิ่มสู งขึ้น
จำกกำรทดสอบก่ อนเรี ยน แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผูเ้ รี ยนมี พ้ื น ฐำนควำมรู ้ ม ำบ้ำงแต่ ย งั ไม่ ม ำกพอ
หลังจำกที่ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนสำมำรถทำแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมีกำรกลับไปทบทวนและทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติม
นอกห้องเรี ยน
จำกกำรทดสอบก่ อนเรี ยน แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผูเ้ รี ยนมี พ้ื น ฐำนควำมรู ้ ม ำบ้ำงแต่ ย งั ไม่ ม ำกพอ
หลังจำกที่ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนสำมำรถทำแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมีกำรกลับไปทบทวนและทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติม
นอกห้องเรี ยน
จำกกำรทดสอบก่ อนเรี ยน แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผูเ้ รี ยนมี พ้ื น ฐำนควำมรู ้ ม ำบ้ำงแต่ ย งั ไม่ ม ำกพอ
หลังจำกที่ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนสำมำรถทำแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมีกำรกลับไปทบทวนและทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติม
นอกห้องเรี ยน
จำกกำรทดสอบก่ อนเรี ยน แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผูเ้ รี ยนมี พ้ื น ฐำนควำมรู ้ ม ำบ้ำงแต่ ย งั ไม่ ม ำกพอ
หลังจำกที่ผูเ้ รี ยนใช้ก ำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนสำมำรถทำแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมีกำรกลับไปทบทวนและทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติม
นอกห้องเรี ยน
ผูเ้ รี ยนมีผลต่ำงของคะแนนระหว่ำงก่อนทดสอบและหลังทดสอบโดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวน
ด้วยตัวเองยังต่ำอยู่ เนื่องจำกขำดควำมต่อเนื่ องในกำรเข้ำเรี ยนเมื่อกลับไปบ้ำนไม่มีกำรทบทวน
คำศัพท์ ไม่มีกำรทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติมนอกห้องเรี ยนตลอดจนไม่มีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยง
ให้ถูกต้อง
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หลังจำกที่ผเู้ รี ยนได้ท่องคำศัพท์ตำมกำร์ดคำศัพท์ที่นำไปทบทวนด้วยตัวเองปรำกฏว่ำ ผูเ้ รี ยนมี
ผลคะแนนหลังทำแบบทดสอบหลังเรี ยนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมี กำรกลับไปทบทวนด้วย
ตนเองพร้อมกับมีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ที่บำ้ น ทำให้สำมำรถทำแบบทดสอบหลัง
เรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเรี ยน กำรใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองทำให้ผเู้ รี ยนจำ
คำศัพท์ได้มำกขึ้นและอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจีนได้ถูกต้องกว่ำเดิม
ผูเ้ รี ยนมีผลต่ำงของคะแนนระหว่ำงก่อนทดสอบและหลังทดสอบโดยใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวน
ด้วยตัวเองยังต่ำอยู่ เนื่องจำกขำดควำมต่อเนื่ องในกำรเข้ำเรี ยนเมื่อกลับไปบ้ำนไม่มีกำรทบทวน
คำศัพท์ ไม่มีกำรทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติมนอกห้องเรี ยนตลอดจนไม่มีกำรฝึ กฝนกำรอ่ำนออกเสี ยง
ให้ถูกต้อง
จำกกำรทดสอบก่ อนเรี ยน แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผูเ้ รี ยนมี พ้ื น ฐำนควำมรู ้ ม ำบ้ำงแต่ ย งั ไม่ ม ำกพอ
หลังจำกที่ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง ปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนสำมำรถทำแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้คะแนนเพิ่มขึ้ น เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนมีกำรกลับไปทบทวนและทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติม
นอกห้องเรี ยน
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ที่ ไ ด้จ ำกกำรทดสอบก่ อนเรี ย นนั้น และแสดงให้ เ ห็ น ว่ ำผู ้เ รี ย นมี พ้ื นฐำน
ทำงด้ำนทักษะกำรจำหรื อมีพ้นื ฐำนทำงด้ำนทักษะกำรจำหรื อมีพ้ืนฐำนควำมรู ้ บำ้ งแต่ยงั ไม่มำก
พอ หลังจำกที่ ผูเ้ รี ยนใช้กำร์ ดคำศัพท์แ ละกำรอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์ภำษำจี น และระยะหนึ่ ง
จำกนั้นท ำกำรทดสอบอี กครั้ งผลปรำกฏว่ำผูเ้ รี ยนได้คะแนนเพิ่ มขึ้ น แต่ เป็ นค่ ำคะแนนที่ ต่ ำ
เนื่ องจำกผูเ้ รี ยนขำดควำมต่อเนื่ องในกำรทบทวนและไม่มีกำรทำควำมเข้ำใจเพิ่มเติม

1. ค่ าคะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลี่ยก่อนทดสอบ

=
=

คะแนนเฉลี่ยหลังทดสอบ

=

=

X
N
88
 4.4
20

X
N

199
 9.95
20

2. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N  X 2   X 

2

ค่ำ S.D ก่อนทดสอบ

=

N N  1

=

20  446  88
2019

=

8920  7744
19

=

1176
380

=

3.09

=

2

1.75

N  X 2   X 

2

ค่ำ S.D หลังทดสอบ

=

N N  1

=

20  2157  199 
2019

=

43140  39601
2019 

=

3539
380

2

=

9.31

=

3.05

3. วิเคราะห์ ความก้ าวหน้ าในการเรียนรู้ ของผู้เรียน
ค่ำ t
t

=

D
n D   D 

2

2

n 1

=

111
20  671  111
19

2

=

111
20  671  12321
19

=

111
1099
19

=

111
57.84

=

111
7.60

=

14.60

แบบทดสอบก่อนเรียน
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女主角

听音乐

恐怖片

nǚjǔjué

tīngyīnyuè

kǒngbùpiàn

小卖部

看书

下棋

xiǎomàibù

kànshū

xiàqí

动作片

洗手间

上网

dòngzuòpiàn

xíshǒujiān

shàngwàng

摄影

电影票

珍珠奶茶

shèyǐng

diànyǐngpiào

zhēnzhūnǎichá

唱歌

种花

男主角

chànggē

zhònghuā

nánzhǔjué

伊妹儿

麻将

yīmeìr

májiàng
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