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การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ พั ฒ นาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิช าไวยากรณ์
ภาษาจีนกลาง สาหรับผู้เรียนชาวไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนและ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 กลุ่ มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิช าภาษาจีน คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี จานวน 28 คนที่ ได้ ม าจากการเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ
81.25 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 78.50 ซึ่งยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80 ผลดัชนีประสิทธิผลของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีค่าดัชนีเท่ากับ
0.6345 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางโดยใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
นี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.45
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางโดยใช้ชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดย
ภาพรวมในด้านการออกแบบและเตรียมชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหา
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ด้านรูปเล่ม การจัดพิมพ์ และ
ด้านการวัดและการประเมินผล อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน, ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,
ความพึงพอใจ
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ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
พันธกิจและบทบาทของสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีคือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาจีน รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพที่บัณฑิตมี ด้วยเหตุนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตรที่ผู้เรียนเข้าศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การคัดเลือกและจัด
รายวิชาจึงเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางเป็ น หนึ่งในวิช าบั งคับ ที่ผู้เรียนทุกคนต้องศึกษาและต้องใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้เป็น
พื้นฐานไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษารายวิชาอื่นต่อไป ดังนั้นความสาคัญในการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนขึ้นมาเพื่อเปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและพื้น
ฐานความรู้ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
จากการเปิดสอนรายวิช าไวยากรณ์ภ าษาจีนกลาง 1 และวิชาไวยากรณ์ ภาษาจีนกลาง 2 ในช่วงปี
การศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนหรือแบบเรียนที่นามาใช้ประกอบมีระดับ
ความยากที่ค่อนข้างสูงมีการใช้ภาษาเฉพาะทางหรือคาศัพท์ทางไวยากรณ์จานวนมาก ประกอบกับการพัฒนา
ชุดเอกสารประกอบการสอนในรายวิชานี้ไม่มีความต่อเนื่ อง และไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขาดการ
สารวจและทดลองใช้ประกอบการวิจัยเพื่อพัฒนา รวมถึงขาดการสอบถามทัศนคติความพึงพอใจของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบรายวิชานี้ จึงตระหนักถึงความสาคัญและปัญหาของการใช้
ชุดเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภ าษาจีนกลางที่ผ่ านมา เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ส อดคล้องกับบริบทและความต้องการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ด้ ว ยความส าคั ญ และที่ ม าของปั ญ หาที่ ก ล่ า วมา ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนรายวิช าไวยากรณ์ ภ าษาจีน กลางโดยใช้ กระบวนการวิจั ยเพื่ อ พั ฒ นาชุด เอกสาร
ประกอบการเรีย นการสอนรายวิช าไวยากรณ์ ภ าษาจีนกลาง สาหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิช าไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง สาหรับผู้เรียน
ชาวไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง สาหรับผู้เรียนชาวไทยให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนของนักศึกษาโดยใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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3. นักศึกษาที่ใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ประจาภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางหมายถึง สื่อประกอบการ
เรีย นการสอนในรายวิช าไวยากรณ์ ภ าษาจีน กลาง 1 ที่มีเนื้อหาเรื่องลั กษณะของไวยากรณ์ ภ าษาจีน กลาง
ปัจจุบัน ชนิดของคาในภาษาจีนกลางและแก้ปัญหาทางการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย โดยชุด
เอกสารประกอบการเรีย นการสอนนี้ จ ะประกอบด้วยส่ วนเนื้อหา ส่ว นแบบฝึ กหั ดท้ายบท และส่ วนที่เป็ น
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้ชุดเอกสาร
ประกอบนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนและหลักการสอนภาษาจีนสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติในฐานะภาษาที่สองของYang Huiyuan 杨惠元
(2007) , Mao Yue 毛悦 (2010) และชุติมา สัจจานันท์ (2542) แล้วจึงได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรต้น

ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาไวยากรณ์
ภาษาจีนกลางของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน

นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาชุดเอกสาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินงานวิจัย
1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 28 คน
2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบในการวิจัยครั้งนี้เป็นชุดเอกสารที่มีการจัดทาขึ้น
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน 1 ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดทาและเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและบริบทของผู้เรียน กระบวนการในการจัดทาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้มีการปรับปรุง
และพัฒนาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและ
การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของกฎเกณฑ์ การใช้ภาษา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาโดยอาจารย์ประจาสาขา
แล้วนาผลการวิเคราะห์และความคิดเห็นมาใช้ประกอบการเรียบเรียงชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้
เนื้อหาในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจะประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้
1. ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางปัจจุบัน ลักษณะเด่นและองค์ประกอบ
2. ชนิดของคาในภาษาจีนกลาง และกฎเกณฑ์การใช้
3. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปัญหาทางการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางสาหรับผู้เรียนชาวไทย
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบแบบผสม กล่าวคือมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย จานวน
ทั้ งสิ้ น 30 ข้ อ เนื้ อ หาในแบบทดสอบจะครอบคลุ ม เนื้ อ หาในชุด เอกสารประกอบการเรีย นการสอน เพื่ อ
วิเคราะห์ความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ครบทุกด้าน และประเมินผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรีย นการสอน
นี้ได้อย่างแท้จริง
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
เนื้อหาในแบบสอบถามนี้จะแบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการออกแบบและเตรียมชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 2) ด้านเนื้อหาและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) ด้านรูปเล่ม การจัดพิมพ์ และ 4) ด้านการวัดและการประเมินผล
แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบที่อยู่ในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ลักษณะของแบบสอบถามจะ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ โดยการให้คะแนนตามหลักการของ
ลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย ในระดับน้อยที่สุด
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สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยการ
ให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้
4.51 –5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วย / พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3 ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
2. ความพึ งพอใจของนั ก ศึ กษากลุ่ ม ตั ว อย่างที่ มี ต่ อ การใช้ ชุ ด เอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
4 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
วิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย สร้างชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยกาหนดเนื้อหาให้ ส อดคล้ องกั บ
คาอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายของวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน โดยแบ่งเนื้อหาตามระยะเวลาการสอน ดังนี้
สัปดาห์ที่
หน่วย บท และหัวข้อ
จานวนชัว่ โมง
1
ทดสอบก่อนเรียนและลักษณะเด่นของไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
3
องค์ประกอบของไวยากรณ์ภาษาจีน ชนิดของคา : 1. คานาม
2
3
ชนิดของคาในภาษาจีน : คาสรรพนาม
3
3
4 - 5 ชนิดของคาในภาษาจีน : คากริยา
6
ชนิดของคาในภาษาจีน : คาคุณศัพท์
6
3
ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาทางการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย
7
3
ชนิดของคาในภาษาจีน : คาบอกจานวน คาลักษณนาม
9
3
10 - 11 ชนิดของคาในภาษาจีน : คาวิเศษณ์
6
ชนิดของคาในภาษาจีน : คาบุพบท
12
3
ชนิดของคาในภาษาจีน : คาสันธาน
13
3
ชนิดของคาในภาษาจีน : คาเสริม
14
3
ชนิดของคาในภาษาจีน : คาอุทานและคาเสริมนาเสียง ทดสอบหลังเรียน
15
3
รวมทั้งหมด
42
5 การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ ข้อ มูล การทดลองประสิ ท ธิภ าพของชุด เอกสารประกอบการเรีย นการสอนรายวิช า
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยนาคะแนนจากการทาแบบฝึก หัดในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
5

จากการทาแบบฝึก หัด หลังการใช้ คานวณค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ นาไปวิเคราะห์ห าประสิทธิภ าพของชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
โดย 80 ตั ว แรก เป็ น ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเกิ ด จากการน าคะแนนที่ ส อบได้ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ (ระหว่างเรียนหรือระหว่างการทดลอง) มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อ ยละซึ่งต้องได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และ80 ตัวหลังเป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิดจากการวัดโดยรวมเมื่อสิ้ นสุดการสอนหรือ
สิ้นสุดการทดลอง นามาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละซึ่งต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
5.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยนาคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน มาคานวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 แบบวัด ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
การวิเคราะห์เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยการรวมคะแนนที่
ได้จากแบบสอบถามเจตคติ ของผู้นักศึกษาโดยนาไปวิเคราะห์ข้อมูล นามาคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ ภ าษาจีน
กลาง หลังจากที่ผู้วิจัยได้นาชุดเอกสารดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยนาเสนอเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยใช้วีการ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดเอกสาร โดยใช้สูตร E1/E2 ในตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดประสิทธิภาพของ
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางที่ 1ผลการหาประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
̅
X
คะแนนเต็ม
รายการ
n
S.D.
ร้อยละ
คะแนนจากแบบฝึกหัด(E1)
28
40
32.50
0.72
81.25
คะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียน (E2)

28

30

23.55

0.61

78.50

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน
กลางจากการนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจานวน 28 คน ประสิทธิภ าพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ
81.25 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 78.50 ซึ่งยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80
2. การเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เรียนวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ด้วยชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
หลังจากดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
โดยใช้ชุดเอกสารตลอดทั้งภาคการศึกษา แล้วดาเนินการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นาผลมาเปรียบเทียบ
เพื่อหาความก้าวหน้าหรือการพัฒนาด้านความรู้ของนักศึกษา รายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ด้วย
ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
การทดสอบ

n

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน
28
30
หลังเรียน
28
30
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

̅
X

S.D.

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

t*

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.)

12.35
23.55

2.00
3.60

11.20

21.72

0.6345

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางแล้ว ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ
12.35 และคะแนนเฉลี่ ย หลั งเรี ย นเท่ ากับ 23.55 เมื่อคานวณโดยใช้สู ตรดัช นี ประสิ ทธิผ ล (E.I.) ได้เท่ ากั บ
0.6345 แสดงให้เห็นว่าชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนสามารถช่วยทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางรายละเอียดของผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
̅
𝐗
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
ด้านที่ 1การออกแบบและเตรียมชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
1 อาจารย์ผู้สอนเลือกเนื้อหาได้เหมาะสมกับ รายวิชา
และเนื้อหาที่เรียน
2 การจัดลาดับเนื้ อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่องกัน ทาให้
เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น
3 อาจารย์ ผู้ส อนมีก ารชี้ แจงวัต ถุป ระสงค์ การใช้ ชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนและขอบเขตของ
เนื้อหาในแต่ละบทเรียนก่อนดาเนินการสอนเสมอ

4.25

0.63

มาก

3.96

0.82

มาก

4.14

0.74

มาก

4.14

0.64

มาก

4.14

0.69

มาก

ตารางที่ 3 (ต่อ)
4 อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
กับการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนและเนื้อหาเพิ่มเติมที่ช่วย
ให้ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องมากขึ้น
5 อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงชุดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน และติดตามผลการใช้ชุดเอกสารในวิชา
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ 2 เนื้อหาและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
6 ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา
4.25
0.51
มาก
7 เนื้อหาในชุดเอกสารครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของ
รายวิชาได้ครบถ้วน
8 การจัดลาดับเนื้อหาความยากง่าย
9 ความถูกต้องในการใช้ภาษา
10 เนื้อหาสามารถนาไปใช้สื่อสารและนาไปใช้กับการ
เรียนวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

4.11

0.77

มาก

3.93
4.25

0.84
0.69

มาก
มาก

4.32

0.66

มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ด้านที่ 3 รูปเล่ม การจัดพิมพ์
11 รูปแบบในการเขียนการยกตัวอย่าง การใช้ตาราง
รูปภาพประกอบมีความเหมาะสมช่วยสรุปเนื้อหาให้
เข้าใจง่ายมากขึ้น
12 การศึ ก ษาค้ น คว้าเอกสารประกอบการสอนหรื อ
เอกสารคาสอนอื่นๆ ประกอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง
รวมถึงรูปแบบการจัดพิมพ์ ขนาดตัวอักษร การอ้างอิง

4.14

0.64

มาก

4.04

0.63

มาก

13 แบบฝึกหัดมีความหลากหลายและช่วยทบทวน
บทเรียนได้
14 แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละบทเรียนมีความยาก
ง่ายที่เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละบทได้ดี
15 แบบฝึ ก หั ด หรื อ แบบทดสอบช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางได้ถูกต้องมากขึ้น

4.00

0.71

มาก

4.07

0.75

มาก

4.18

0.66

มาก

ผลการประเมินเฉลี่ย

4.13

0.69

มาก

ด้านที่ 4 การวัดและการประเมินผล

จากตารางที่ 3ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนพบว่า ในภาพรมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.13, S.D. = 0.69)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
หลังจากนาไปใช้ประกอบเป็นสื่อการสอนกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในรายวิชาไวยากรณ์ภ าษาจีนกลาง 1
จ านวน 28 คน ในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 พบว่า ชุ ด เอกสารดั งกล่ าวมี ป ระสิ ท ธิภ าพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.25 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการทดสอบหลังเรียน (E2) คิดเป็น
ร้อยละ 78.50ซึ่งยังไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่
เรียนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางด้วยชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง พบว่า ผล
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย
มีค่ าเท่ ากับ 23.55 และคะแนนทดสอบก่ อนเรีย นเฉลี่ ยมี ค่ าเท่ ากับ 12.35 ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่า ชุด เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่จัดทาขึ้นและนาไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถช่วยให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้นได้ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนไวยากรณ์ ภาษาจีนกลาง โดยภาพรวมพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69 ซึ่งถือว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หากพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทุกด้านจะมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน และหากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเนื้อหาใน
ชุดเอกสารนี้สามารถนาไปใช้สื่อสารและนาไปใช้กับการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดลาดับเนื้อหาความยากง่ายในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพ
ของชุดเอกสารดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะแบบทดสอบหลังเรียน
มีระดับความยากมากกว่าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จึงส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพ (E2) ต่ากว่าเกณฑ์ 80 แม้ว่า
เผชิญ กิจระการ (2544) ระบุว่าในด้านการวิจัยทางการศึกษา จะยอมให้มีความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ได้ไม่
เกินร้อยละ 5 (.05) จากช่วงต่าไปสูง หรือมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5ซึง่ ผู้วิจัยจะนาผลการวิจัยครั้งนี้ไป
ปรับปรุง พัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนต่อไป ถึงอย่างไรก็ตาม ชุดเอกสารประกอบการเรียน
การสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางนี้ สามารถทาให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนได้เป็น
อย่างดี เห็นได้ชัดจากค่าประสิทธิภาพ (E1) ที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุดเอกสารนี้สามารถนาไป
พัฒนา ต่อยอดได้ และมีประสิทธิภาพในขั้นต้น ซึ่งชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ ผู้วิจัยได้ผ่านการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสอบถามและสารวจ ประเมินผลการใช้จากนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
นักศึกษาได้ให้ ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพั ฒ นาปรับปรุงชุดเอกสารนี้ ผู้วิจัยมีการ
ส ารวจปั ญ หาที่ พ บจากการใช้ ชุ ด เอกสารและมี ก ารวางแผนด้ า นการคั ด เลื อ กเนื้ อ หา แบบฝึ ก หั ด และ
แบบทดสอบหลังเรียน พิจารณาความสัมพันธ์กับคาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงพิจารณา
จากแนวคิดและหลั กการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับขั้นตอนตามที่ชุติมา สั จ
จานันท์ (2542) ได้กล่าวว่ากระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอนนั้นจะประกอบด้วยการศึกษาหลักสูตร
อย่างละเอียด การศึกษาคาอธิบายรายวิชา การตั้งชื่อเรื่อง และการจัดทาโครงเรื่อง เนื้อหา วิธการนาเสนอ
และการทดลองน าไปใช้ Yang Huiyuan 杨惠元 (2007 : 184 - 185) ได้ ก ล่ า วว่ า หลั ก การในการสอน
ไวยากรณ์ภาษาจีนสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาตินั้น ผู้สอนควรคานึงถึงการจัดลาดับเนื้อหาที่สอดคล้อง สัมพันธ์
กัน หลี กเลี่ ย งการใช้ศัพท์เฉพาะทางหรือศัพ ท์เชิงวิช าการมากเกินไป เพื่อป้องกัน การสับ สนและลดความ
กระตือรือ ร้น ความน่ าสนใจของรายวิช าไป เนื้อหาที่ ใช้ส อนต้องนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งนี้อาจน า
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้จากการศึกษาไวยากรณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งมา
ใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนลดการใช้ภาษาแม่ให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้ชุดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้ ยังพบปัญหาที่สามารถพัฒ นาปรับ ปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชุดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนนี้สมบูรณ์มากขึ้น อาทิ การจัดลาดับเนื้อหา ความยากง่ายของแบบทดสอบ ความหลากหลาย
ของแบบฝึกหัด และการนาเสนอเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ชุดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางจากการใช้ชุด
เอกสารประกอบการเรีย นการสอนนี้ จากการเปรียบเที ยบผลการทดสอบก่อ นเรียนและหลั งเรียนพบว่า
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาและเรียนรู้
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรี ยน
การสอนในแต่ละครั้งและนาเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กับชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนดังกล่าว อีกทั้ง
คานึงถึงความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียน รูปแบบเนื้อหา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เนื้ อ หาในชุ ด เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ นอกจากนี้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของชุ ด เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6345 แสดงว่าการเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
ด้วยชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ
63.45 สะท้อนให้เห็นว่าการจัดทาชุดเอกสารการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนชาว
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ไทยเป็นสิ่งที่จาเป็น ประกอบกับแบบเรียนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่รวบรวมข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนของชาวไทยในปัจจุบันยังมีน้อยมาก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ทราบข้อผิดพลาดของตนเอง และไม่เรียนรู้ที่จะ
แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างเป็นระบบตามหลักการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้อง ลอดคล้องกับแนวคิดของ Mao Yue
毛悦 (2010:162-165) ที่ ร ะบุ ว่ า การแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาดในด้ า นการใช้ ภ าษาจี น ของผู้ เรี ย นชาวต่ า งชาติ นั้ น
จาเป็นต้องคานึงถึงข้อผิดพลาดอันเกิดจาดอิทธิพลของภาษาแม่ และเรียนรู้ ฝึกฝนวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
ตนเองได้นับว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทา ผู้สอนมีหน้าที่เพียงชี้แนะ ผู้เรียนต่างหากที่มีหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาดของ
ตนเอง ดั งนั้ น การเรี ย บเรี ย งเอกสารหรื อ ต าราวิช าไวยากรณ์ นั้ น ผู้ ส อนจาเป็ น ต้ อ งน าสิ่ งที่ ผู้ เรีย นมั ก เกิ ด
ข้อผิดพลาดนามาเขียนใส่ด้วยเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองได้
3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียน
การสอนไวยากรณ์ภาษาจีนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก แม้ว่าผู้เรียนจะมีความพึงพอใจในระดับดังกล่าว แต่ทว่า ผู้เรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจัดลาดับ
เนื้อหาในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ให้ เหมาะสม และคานึงถึงระดับความยากง่ายของเนื้อหา
รวมถึ งควรมีพิ น อิน หรือ เสี ย งอ่า นตั วอั กษรจีนบางตั วไว้ด้ว ย โดยเฉพาะคาศัพ ท์ เฉพาะทางด้านไวยากรณ์
เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้ต้องอาศัยการจดจากฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ต่างๆ และต้องวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ฝึกการนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้เรียนเห็นว่าแบบฝึกหัดในชุดเอกสารนี้มีความหลากหลายด้านรูปแบบ
น้อย ซึ่งผู้วิจัยจะนาข้อเสนอแนะนี้ไปพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนต่อไป
นภาลั กษณ์ ตั้งอรุณ ศิล ป์ (2559) และวรภร ฉิมมี (2559) ได้ให้ ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒ นาชุด
เอกสารหรือชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนไว้ว่า ผู้สอนควรบันทึกปัญหาและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ
แม้ว่าจะมีการปรับปรุงมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดหรือพัฒนาชุดเอกสารให้ดีขึ้นได้ อีกทั้งควร
ติดตามผลการใช้ เพื่อจะได้น าข้อมูล เหล่านี้ไปปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงชุดเอกสารนี้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ยังไม่ถือว่าเป็น
ชุดเอกสารที่ดีที่สุด จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอย่ างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้สอนควรชี้แจงขั้นตอนการใช้ชุด
เอกสารประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบ และจัดลาดับเนื้อหาในชุดเอกสารนี้ให้สอดคล้องกับลักษณะ
พฤติกรรม ช่วงวัย ระดับชั้นเรียนและเนื้อหาในรายวิชานั้นด้วย แม้ว่าชุดเอกสารที่นามาประกอบการวิจัยนี้จะ
สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้จริง แต่ทว่ายังต้องมีการพัฒนาในอีกหลาย
ด้าน ซึ่งในอนาคตผู้วิจัยอาจทาชุดเอกสารในส่วนที่เป็นเนื้อหาแยกกับส่วนที่แบบฝึกหัดและแบบทดสอบออก
จากกัน เพื่อสะดวกในการใช้มากขึ้น
1.2 จากผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อ ชุ ด เอกสารประกอบการเรีย นการสอน
ไวยากรณ์ภาษาจีนนี้ จะพบว่าผู้เรียนให้ความสาคัญกับการจัดลาดับเนื้อหาและความยากง่ายของแบบฝึกหัด
ดังนั้นผู้สอนหรือผู้จัดทาชุดเอกสารพึงตระหนักถึงการพัฒนาอยู่เสมอ เนื้อหาในแต่ละบทเรียน ต้องคานึงถึง
ความจาเป็นในการใช้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยหรือระดับการศึกษาของผู้เรียน อาทิ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัยนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ผู้เรียนกลุ่มนี้
จาเป็ น ต้องศึกษาลั กษณะไวยากรณ์ ภาษาจีนกลางเรื่องชนิดของคาและกฎเกณฑ์การใช้ไวยากรณ์ เบื้องต้น
ดังนั้นเนื้อหาที่ปรากฏในชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้จึงเน้นเรื่องชนิดของคาในภาษาจีนมากกว่า
เรื่องอื่น ส่ ว นเนื้ อหาเรื่ องส่ ว นประกอบของประโยคและรายะเอียดอื่น ๆ จะยังไม่นามาเรียบเรียงไว้ในชุ ด
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เอกสารนี้ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกท้อ หรือเห็นว่าเนื้อหามีจานวนมากเกินไป อีกทั้งผู้สอนควรคานึงถึงระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
3. การทาวิจัย เกี่ย วกับการพัฒ นาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ผู้วิจัยควรเป็นผู้สอนหรือ
ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ รวมถึงเป็นผู้เรียบเรียงหรือมีส่วนช่วยในการเรียบเรียงเอกสาร ตารา แบบเรียนใน
รายวิชานั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เก็บข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
แล้วนามาปรับปรุงได้ทันที นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ควรนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่จะพัฒนา
นาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย แล้วใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการหาประสิทธิภาพของชุดเอกสาร
เพื่อจะได้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณค่าทั้งในด้านการเรียนการสอน และด้านวิชาการด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การทาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับปรุง พัฒนาชุดเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาเป็นตารา แบบเรียนที่สามารถใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางให้กับผู้เรียนชาวไทยได้อย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ผู้วิจัยจะศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางออนไลน์เพิ่มเติม
เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจ และสามรถเพิ่มช่องทางการเผยแพร่สู่ภายนอกได้มากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดทาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางกับ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแล้วนาไปทดลองใช้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของชุดเอกสารว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
เอกสารอ้างอิง
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