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การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มนตรี ดีโนนโพธิ์
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กอนและหลังทดลองใชกิจกรรม
การเรีย นรูแบบเชิงรุก เพื่อ พั ฒ นาทั ก ษะการพูด ภาษาจีน เบื้อ งตน 3) ศึก ษาความพึ งพอใจของ
ผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาทั กษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน
ที่ล งทะเบีย นเรีย นในรายวิชา CHIN1201 การฟ งและการพู ด ภาษาจีน 1 ในภาคเรีย นที่ 2/2561
จํานวนทั้งหมด 30 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการทดลอง 14 สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก 2) รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก ตามแนวคิด ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อ สาร 2W3P
3) แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก ศึก ษาที่มี ตอ
การจั ด กิจกรรมการเรีย นรูแบบเชิงรุก สถิ ติที่ใชในการวิเคราะหขอ มู ล ไดแก คาเฉลี่ย รอ ยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัย พบวา 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อพัฒ นาทักษะการพู ด
ภาษาจีน เบื้ อ งต น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิชาภาษาจี นมี ป ระสิท ธิ ภาพสู งกวาเกณฑ ที่ กํ าหนด คื อ
91.36 : 94.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปที่ 1 กอนทดลอง
และหลังทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตน พบวา
ผลการทดลองหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 27.73 ซึ่งสูงกวากอนเรียนที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.23
และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนมีภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.47,
SD = 0.26)
คําสําคัญ: ทักษะการพูดภาษาจีน ภาษาจีนเบื้องตน กิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
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Development of basic Chinese Speaking Skill using Active Learning
Activities for Chinese Major Students of Chandrakasem Rajabhat University
Montree Denonpho
Chinese Education Faculty of Humanities and Social Sciences Chandrakasem Rajabhat University

Abstract
The objectives of the study were: 1) to develop Active Learning activities to
improve of basic Chinese speaking skills; 2) to study the learning achievement of Chinese
Major students in Chandrakasem Rajabhat University before and after using Active Learning
activities to develop basic Chinese speaking skills; and 3) to study the satisfaction of learners
towards the organization of Active Learning activities to develop basic Chinese speaking skills
of Chinese Major students in Chandrakasem Rajabhat University. Participants of this study
were 30 1st-year Chinese Major students studying in the course CHIN1201 listening and
speaking Chinese I during the second semester of 2018 Academic Year. The instrument used
in the research were: 1) Active Learning lesson plan; 2) 2W3P approach to implement Active
Learning activities in communicative language class; 3) Learning achievement test; and 4)
student satisfaction questionnaires. Statistics used in data analysis were mean, percentage,
standard deviation, and effectiveness index analysis.
The results of this research study showed that 1) the effectiveness of Active
Learning activities to develop basic Chinese speaking skills for the first year students was
found to be greater than the criteria range, at 91.36: 94.67; 2) after using Active Learning
activities to develop basic Chinese speaking skills, students’ learning achievement in posttest scores were found to be higher than that of pre-test result; and 3) the results of student
satisfaction towards the use of active learning to develop basic Chinese speaking skills for
first year students at Chandrakasem Rajabhat University revealed that in overall, the
average satisfaction of students towards organizing Active Learning to develop basic Chinese
speaking skills was ranked the highest (µ = 4.47, SD = 0.26)
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บทนํา
ภาษาจีนเปนภาษาที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาภาษาอังกฤษ และยังเปนภาษาที่สาม
ที่หลาย ๆ ประเทศนิยมเรียน คงจะปฏิเสธไมไดวาในชวงระยะหลายปมานี้ภาษาจีนมีบทบาทสําคัญ
ตอประเทศ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สงผลใหสาธารณะรัฐประชาชนจีน
มีบทบาททั้งตอภูมิภาคเอเชียอาคเนยและตอภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกดวย ความสําคัญดังกลาวจึง
สงผลใหภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศที่มีผูเรียนใหความสําคัญไมนอยกวาภาษาอื่น ๆ ทั้งยังมี
การใชกั นอยางกวางขวางแพรหลาย ป จจุ บั นภาษาจีนจึงเป นภาษาที่มีอิ ท ธิพ ลตอ การดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารทางดานธุรกิจ การคาขาย การศึกษา อีกทั้งยังเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการถายทอดความรูสึกนึกคิดใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน และเปนการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอตลาดแรงงานไทย
ไมวาจะเปนเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การติดตอคาขาย หรือรวมทุนกับนักธุรกิจจีน
ฮองกง ไตหวัน มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน ดังนั้นผูเรียนภาษาจีนจึงควรศึกษาภาษาจีนใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อสามารถนําไปใชในการติดตอสื่อสารและใชในการทํางานในสายงานตาง ๆ ได
เปนอยางดี
สําหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึงความสําคัญ
ของการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยที่กําลังเปนที่นิยมทั้งทางธุรกิจ การคา หรือการทองเที่ยว
จึงทําใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุรายวิชาภาษาจีนเขาไปในหลักสูตร โดยใหจัดรายวิชาภาษาจีน
เขาไปอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนภาษาจีนชายไทยมีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) และใช
ภาษาต า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารได รวมทั้ ง เข า ถึ ง องค ค วามรู ต า ง ๆ ได ง า ยและกว า งขึ้ น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 211) การเรียนภาษาจีนจึงไดกลายเปนภาษาที่ไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไมวาจะเปนภาครัฐและภาคเอกชน
ไดมีการนําภาษาจีนมาบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแตอนุบาล ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ตางก็เปดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกันอยาง
แพรหลาย
ในการจัดการชั้นเรียนทางภาษาภาษาจีนผูเรียนจําเปนตองมีการเรียนรูภาษาจีนทั้ง 4
ทักษะ คือทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน และทักษะการเขียน ซึ่งการพัฒนาภาษา
ทั้ง 4 ทักษะทั้ง 4 ทักษะมีทักษะหนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับการเรียนภาษาตางประเทศและเปนหัวใจ
หลักของการเรียนภาษา คือ ทักษะการพู ด เนื่องจากทักษะการพู ดเปนทักษะที่แสดงใหเห็นวา
ผูเรียนสามารถพูดสื่อสารและมีความรูในภาษาอยางชัดเจน และทักษะการพูดเปนทักษะที่ตอง
ถายทอดออกมาทางความคิด ความเขาใจ และความรูสึกเพื่อใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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หรือติดตอธุรกิจการคากับชาวจีนไดดี นอกจากนี้การที่ผูเรียนใชภาษาจีนไดไมดี อาจเปนเพราะ
ผูเรียนไมไดอยูในสภาพแวดลอมที่มีการใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสารทั้งยังขาดความมั่นใจและ
คลองแคลวในการใชโครงสรางทางภาษารวมถึงขาดความเขาใจการใชในสภาพความเปนจริงทาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
การจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายโดยใหความสําคัญ กับผูเรียน ใหผูเรียนได
เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรีย นการสอนเพื่อ ใหเกิดปฏิสัมพั นธระหวางผูสอนกั บ
ผู เรี ย นและผู เ รี ย นด ว ยกั น เอง เน น การเรี ย นรู จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง และใช ก ารสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูขึ้นไดดวยตนเองและสามารถนําไปใชใน
สถานการณ อื่น ๆ ได โดยผูส อนมีบ ทบาทเปน เพีย งผูอํานวยความสะดวก และเปน ผูวางแผน
ในการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียนเทานั้น
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นความจําเปนในการพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาจีนของนักศึกษา ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาจีน พบวา กิจกรรมทางภาษาจีนเพื่อที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทาง
ภาษาไดอ ยางหลากหลาย และเป นการสรางบรรยากาศการเรีย นรูอั นจะสงผลใหนัก เรียนที่มี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาที่ดีจะสามารถ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
ซึ่งสอดคลองกั บ คํากลาวของ จอหนสั นและมอรโร (Johnson and Morrow, 1987, p. 64) ที่วา
การใหผเู รียนฝกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาเพื่อ การสื่อสารเทานั้นที่จะทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารได
จากเหตุผลขางตน จึงมีความจําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active
Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอนักศึกษายิ่งขึ้น
และจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกพูด ฝกปฏิบัติ และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตจริง
โดยผานการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการพูดภาษาจีนเบื้องตนโดยทดลองกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชั้น ป ที่ 1 ในรายวิชาการฟ งการพู ด ภาษาจีน 1 และเปน การจัด กิจกรรมการเรีย นรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาความสามารถด า นการพู ด สื่ อ สารภาษาจี น
ตลอดจนนั ก ศึก ษาสามารถนําไปประยุ ก ตใชในสถานการณ ที่เกิด ขึ้นจริงในชีวิตประจํ าวันและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น

109

110

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2564
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 27, No. 1, January-June 2021

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจี น เบื้ อ งต น สํ าหรับ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าภาษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 : 80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กอนและหลังทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนเบื้องตน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active
Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน
ทั้งหมด 30 คน
1.2 กลุม ตั ว อย างที่ ใชในการวิจัย ครั้งนี้เป น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาภาษาจี น ชั้น ป ที่ 1 จํ านวนทั้ งหมด 30 คน ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นในวิ ชาเอกบั งคั บ ของ
หลักสูตรฯ ในรายวิชา CHIN1201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561
ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากวิชา CHIN1201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 เปน
วิชาที่มุงเนนการฟงและการพูดภาษาจีนเปนสําคัญ
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิชาการฟ งและการพู ด 1 เพื่ อ พั ฒ นาทัก ษะการพู ด
ภาษาจีนเบื้องตน
2.2 ความพึ ง พอใจต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบเชิ ง รุ ก (Active Learning)
ไดแก ดานอาจารยผูสอน ดานเนื้อหา ดานการวัดและการประเมินผล
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สมมติฐานของการวิจัย
1. การเรีย นด ว ยกิจ กรรมการเรีย นรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การพูดภาษาจีนเบื้องตนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับ 80 : 80
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนอยูในระดับดี
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจยั
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีน โดยการศึกษาคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาการฟงและ
การพูดภาษาจีน 1 รวมถึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก เพื่อ
เปนแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่เนนพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาจีนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นนํา
ผลจากการใหผูเชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรูมาใชในการปรับปรุงแกไข ประยุกต และ
ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) จํ า นวน 3 คน แล ว นํ า มาหาค า ดั ช นี
ความสอดคล อ ง (IOC) โดยคั ด เลื อ กข อ ที่ มี ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งตั้ ง แต .50 ขึ้ น ไป ได ค า
ความสอดคลอ งเท ากั บ 0.82 และนําขอ มู ล ที่ไดจากผูเชี่ย วชาญมาปรับ ปรุงแกไขแผนการจัด
การเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ สุดทายนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อ พัฒ นาทักษะ
การพูดภาษาจีน โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรู ตําราเรียนการฟงและ
การพู ด ภาษาจี น เบื้ อ งต น จํ านวนคํ าศั พ ท รู ป ประโยค บทสนทนา องค ป ระกอบของขั้ น ตอน
กระบวนการจัดการเรียนรูและผลการจัดการเรียนรู หลังจากนั้นไดสรางรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู แ บบเชิ ง รุ ก (Active Learning) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น เบื้ อ งต น สํ า หรั บ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และนําชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา หาคุณ ภาพไดคือ 91.63 : 95.67 ซึ่งเปนคะแนน
คาเฉลี่ยรอยละของการทดสอบที่ไดจากกระบวนการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active
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Learning) (คะแนนเก็ บ ยอ ยระหวางเรีย น) (E 1 ) มีค าเท ากั บ 91.63 และคะแนนค าเฉลี่ ย รอ ยละ
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E 2 ) มีคาเทากับ 91.63 : 95.67
3. แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นเป น แบบทดสอบที่ อ าจารย ผู ส อนสรางขึ้ น
เพื่อใชในการวัดและประเมินความรูกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบชนิด
4 ตัวเลือก (Multiple Choice) ซึ่งผูวิจัยไดออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 60 ขอ นําแบบทดสอบ
ที่ไดไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานภาษาจีน จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล ว นํ า มาหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC) ของข อ คํ า ถามแต ล ะข อ ว า มี
ความสอดคลองหรือไม แลวนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม
โดยคัด เลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .05 ขึ้นไป จาก 60 ขอ ไดมา 45 ขอ จากนั้น
นํ า แบบทดสอบ 45 ข อ ไปทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 ที่ เคยเรี ย นเนื้ อ หานี้ ม าแล ว เพื่ อ
ตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะห
ขอสอบเปนรายขอ โดยใชเกณฑความยากงาย (p) ระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก (r)
ตั้ ง แต .20 ขึ้ น ไป โดยสามารถคั ด เลื อ กแบบทดสอบได จํ า นวน 30 ข อ ที่ มี เ นื้ อ หาตรงกั บ
จุดประสงคที่ตั้งไว เพื่อนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยใช สู ต ร Kr-20 ของ Kuder, Richardson. 1937 : 151) ได ค า ความเชื่ อ มั่ น
เทากับ 0.80 สุดทายนําขอสอบที่ผานขั้นตอนทั้งหมดไปใชทดลองจริง
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนนําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
โดยเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและการประเมินผล กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนหัวขอที่เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตน
ที่สรางขึ้นมีจํานวน 19 ขอ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert). 1967 : 90) คือ (5–1) เปนระดับการประเมิน
และนํ าข อ คํ าถามที่ ส รางเสร็จแล ว ให ผู เชี่ ย วชาญทํ าการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิงเนื้ อ หา
(Content Validity) แล ว นํ ามาหาค า (IOC) ของขอ คํ าถามแต ล ะขอ วามี ค วามสอดคล อ งหรือ ไม
โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา และนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นั ก ศึ ก ษาชั้น ป ที่ 2 จํ านวน 10 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสม ในดานการใชภาษาสุ ด ท าย
นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีป่ รับปรุงแลวไปใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง
การรวบรวมขอมูล
1. ขั้นเตรียมการ
จัดเตรียมสถานที่ที่ใชในการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตน รายวิชาการฟงและการพูดภาษาจีน 1 โดยสถานที่ที่ใช
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คือหอ งเรียนที่ผูวิจัยทําการจัดการเรียนการสอน อาคาร 28 หอง 2840 มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
จันทรเกษม
2. ขั้นดําเนินการทดลอง
2.1 ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค วิธีประเมินผลการเรียนและสรางความเขาใจ เสนอ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก เพื่อสงเสริมทักษะการพูดภาษาจีนใหกับนักศึกษา
2.2 ผูวิจัยดําเนินการประเมินแบบทดสอบกอนเรียน ดวยแบบทดสอบวัดความรู
ทางภาษาจีนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการฟงและการพูดภาษาจีน 1
2.3 ดําเนินกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เชิงรุก (Active Learning) เพื่อฝกทักษะการพูดภาษาจีน และสงเสริมใหมีทักษะการฟงและการพูด
โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูตามที่ไดวางแผน ระยะเวลา 14 สัปดาห ใน 1 ภาคการศึกษา
ปการศึกษา 2561
2.4 ระหวางนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ใน
แตละชวงของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดทําการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการฟง
และพูดภาษาจีนของนักศึกษาและไดทําการจดบันทึก
2.5 เมื่อนักศึกษาไดทํากิจกรรมครบตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) แลวใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรูภาษาจีนและทําการแจกแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2.6 ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบเชิ ง รุ ก (Active Learning) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น เบื้ อ งต น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปที่ 1 หลักจากที่ไดเรียนจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
2.7 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. ผลการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลการวิเคราะหพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะ
การพู ด ภาษาจีน เบื้อ งตน สํ าหรั บ นัก ศึก ษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้น ปที่ 1 ในการทดลองเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมพบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนทดสอบระหวางเรียน (E1)
มีคาเทากับ 91.36 : 94.67 เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด 80 : 80 แลว ปรากฏวา การจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู แ บบเชิ ง รุ ก เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น เบื้ อ งต น ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มานั้ น มี
ประสิทธิภาพสูงมากกวาเกณฑที่กําหนด
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม กอนและหลังทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตน ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
นักศึกษาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ผลคะแนนสอบ
กอนเรียน (E 1 )
(30 คะแนน)
15
18
14
18
15
22
9
16
17
18
15
22
9
16
17
15
19
18
20
21
24
16
15
22
14
19
17
16
19
18
17

หลังเรียน (E 2 )
(30 คะแนน)
27
30
28
22
29
30
24
28
29
22
29
30
24
28
29
29
27
29
26
28
28
29
29
30
29
25
29
28
28
29
27

คะแนนความกาวหนา
(E 1 - E 2 )
+12
+12
+14
+4
+16
+8
+15
+12
+12
+4
+16
+8
+15
+12
+12
+14
+8
+11
+6
+7
+4
+13
+14
+8
+15
+6
+12
+12
+9
+11
+10
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ตารางที่ 1 (ตอ)
นักศึกษาคนที่
26
27
28
29
30
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนนสอบ
กอนเรียน (E 1 )
(30 คะแนน)
17
20
18
15
13
517
17.23

หลังเรียน (E 2 )
(30 คะแนน)
28
28
27
27
25
832
27.73

คะแนนความกาวหนา
(E 1 - E 2 )
+11
+8
+9
+12
+12

ผลการวิเคราะหพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่
เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก จํานวน 30 คน พบวา คะแนนกอนเรียนโดยรวมมี
คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 17.23 และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 27.73
ซึ่งการวั ด ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นมีทั้ งหมด 30 คะแนนเต็ม ดังนั้น เกณฑ ที่ผานการ
ประเมินของคะแนนความกาวหนาจึงเทากับ 9 คะแนน เมื่อพิจารณาจากคะแนนความกาวหนา
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายบุคคล พบวา นักศึกษาไดคะแนนความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุก
คนตั้ งแต +4 ถึ ง +15 โดยมี นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค ะแนนความก า วหน าสู งกว า เกณฑ ป ระเมิ น คื อ 9
คะแนน มีทั้งหมด 19 คน คิดเปนรอยละ 63.33
3. ผลการศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูเรีย นตอ การจัด กิจกรรมการเรีย นรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)
ขอ

รายการประเมิน

ดานอาจารยผสู อน
1.
ครูชี้แจกจุดประสงคและรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบเชิงรุกอยางเขาใจและชัดเจน
2.
อาจารยจดั แบงกลุมผูเรียนโดยคละความรู
ความสามารถของผูเรียนอยางเหมาะสม
3.
อาจารยใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลนักศึกษาอยาง
ทั่วถึง
4.
อาจารยสงเสริมใหนักศึกษามีความกระตือรือรนใน
การเรียนรู
5.
อาจารย ให ก ารเสริ ม แรงโดยคํ าชมเชยทุ ก ครั้ งเมื่ อ
นักศึกษาทํากิจกรรมไดสําเร็จ

µ

SD

การแปลผล

4.44

0.55

มาก

4.01

0.71

มาก

4.82

0.45

มากที่สุด

5.03

0.00

มากที่สุด

4.88

0.45

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ขอ
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1.
เนื้อหาเรียงจากความงายไปหายาก
2.
ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถ
ของผูเรียน
3.
เนื้อหา บทสนทนา ภาษา ตรงกับความสนใจและ
ความตองการของผูเรียน
4.
เนื้อหา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ตรงกับ
จุดประสงคการเรียนรู
5.
การจัดการเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
ดานกิจกรรมการเรียนรู
1.
บทสนทนาภาษาจีน สามารถนํ ามาประยุ ก ต ใช ใน
ชีวิตประจําวันและสามารถการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนของตนเองได
2.
ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
3.
กิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกสงเสริมใหผูเรียนมีการ
แสดงออกทางความคิด ความรูสึก การพูด และการ
แสดงออกทางสีหนา ทาทาง
4.
กิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกทําใหผูเรียนสนุกสนาน
และมีความสุขในการทํากิจกรรม
5.
กิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกทําใหผูเรียนมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนภาษาจีน
ดานการวัดและการประเมินผล
1.
มีประเมินผลทักษะการพูดภาษาจีนของผูเรียนเปน
รายบุคคลและรายกลุม
2.
มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ในการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
เบื้องตน
3.
นักศึกษาทราบผลการเรียนรูแ ละการประเมินทักษะ
การพูดภาษาจีนของตนเอง
4.
การประเมินผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมเนื้อหา รูปแบบ
การกิจกรรม
รวม

µ

SD

การแปลผล

4.41
4.44

0.55
0.55

มาก
มาก

4.22

0.84

มาก

3.82

0.84

มาก

4.24

0.84

มากที่สุด

5.05

0.00

มากที่สุด

4.85

0.45

มากที่สุด

5.07

0.00

มากที่สุด

4.88

0.45

มากที่สุด

4.67

0.55

มากที่สุด

4.67

0.55

มากที่สุด

4.04

0.71

มาก

3.60

0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

4.47

0.26

มากที่สุด

ผลการวิเคราะหพบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู แ บบเชิ ง รุ ก (Active Learning) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น เบื้ อ งต น สํ า หรั บ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวาคาเฉลี่ยความพึง
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พอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
เบื้องตน มีภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ 4.47, SD =0.26 )
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
ทางการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติฝกทักษะการพูดภาษาจีนของนักศึกษาที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาการฟงและการพูดภาษาจีน 1
นั ก ศึ ก ษาชั้น ป ที่ 1 สาขาวิ ชาภาษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี ป ระประสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมและมีป ระสิท ธิภาพสูงกวาเกณฑที่กํ าหนดไว คือ 80 : 80 ซึ่งผูวิจัยอธิป รายผลจาก
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยจากเหตุผลดังตอไปนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ผูวิจัยไดคิดคนและสรางขึ้น
เพื่อพั ฒ นาทักษะการพู ดภาษาจีนเบื้องตนสํ าหรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมในระดับที่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดทําการศึกษาบริบท วิเคราะห
สังเคราะหขอมู ลและเอกสารที่เกี่ย วของ ศึก ษาเกี่ยวกั บ หลั กทฤษฎีก ารเรียนรูแบบเชิงรุก และ
ทฤษฎีการสอนทักษะการพูดภาษาจีน คือ การสอนพูดภาษาจีนจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยากเนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนและผูเรียนไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากกวาการเปนผูรับฝายเดียว
ซึ่งเปนการเรียนรูที่สามารถเปดโอกาสใหไดเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางภาษากับผูสอน และเพื่อน
ในชั้น เรีย นในสถานการณ ที่ แตกต างกัน และคล ายกับ ความเปน จริง เพื่ อ ฝ ก ฝนทั ก ษะการพู ด
ภาษาจีนผานการลงมือปฏิบัติจริงดวยการฝกพูดสนทนา ยังทําใหผูเรียนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดและสะทอนความคิด ใชสื่อการสอนที่หลากหลายและใหกําลังใจโดยการชมเชยเพื่อเปน
การกระตุนใหผูเรียนมีความมั่นใจและเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน
จากการศึกษาพบวา นักวิชาการไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎี ดังกลาวไวเพื่อเปนแนวทาง
ในการสอนทักษะการพูดภาษาที่สอง ดังที่ ลินช (Lynch, 1996, p. 121) ที่ไดกลาวไววาการสอน
ทั กษะการพู ด ครูค วรสอนใหนัก เรียนมีก ารพู ด มีป ฏิสัมพัน ธ ที่มีบ ทบาทในการพู ด ของผูเรีย น
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความคิดริเริ่มไดอ ยางมีขอบเขตที่กวางขึ้น สิ่งสําคัญ คือ ผูเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นจากการที่ไดฝกกลวิธีตาง ๆ ที่นักเรียนจําเปนตองใชในการแกปญหา
ในการสื่อสารในชีวิตจริง โดยการทําวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนตามลําดับ 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm up) ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอสถานการณ (Presentation) ขั้นที่ 3
ขั้นดําเนินกิจกรรม (Practice) ขั้นที่ 4 ขั้นสรางองคความรู (Production) และขั้นที่ 5 ขั้นสรุป (Wrap
Up) ตามแนวคิดของ สัญญา ภัทรากร (2552, น. 21) ที่กลาวไวในขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก
มาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผานกระบวนการศึกษา วิเคราะห
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สังเคราะหอ งคค วามรู ขอมู ล เอกสารที่เกี่ย วขอ งอยางเปนระบบ ไดป ระสิท ธิภาพของรูป แบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งหมด 14 แผน พบวามีประสิทธิภาพในคาเฉลี่ยเทากับ 91.36 : 94.67 ผูวิจัยจึงได
พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกนี้มีประสิทธิภาพสูงกวา 80 : 80 เพราะเหตุผลดังนี้
1.1 กิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) สรางขึ้นตามขั้นตอน โดยนํา
กิ จ กรรมที่ ส ร า งขึ้ น ไปให ผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต อ งหลั งจากนั้ น นํ า ข อ เสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขตามนําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จนกวาจะไดรูปแบบกิจกรรมที่มีคุณภาพเหมาะสม
เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูตอไป
1.2 นํารูปแบบกิจกรรมไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลองยอย โดยใช
รูปแบบกิจกรรมที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมทดลองนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ในการทดลอง และกระบวนการจัด การเรีย นรู บั น ทึก กิจกรรมและขอ สงสัย ที่อ าจเปน ป ญ หา
ในการทํากิจกรรม จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรวบรวมขอมูลนํา
ผลการทดลองที่ไดไปปรับปรุงแกไขตอไป
ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ดั งกล าวแสดงให เห็ น วา รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรูแบบเชิ งรุ ก
(Active Learning) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาจีน เป นวิธีก ารเรีย นที่ชว ยให ผูเรีย นไดล งมื อ
ปฏิบัติจริงผานการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การจับคูพูดสนทนา ซึ่งเปน
การสรางความรูที่ไดปฏิบัติระหวางการทํากิจกรรม โดยมีรูปแบบวิธีการเรียนรูผานทักษะการพูด
การไดทดลองปฏิบัติจริง กาแกไขปญ หา การรวมกันอธิปรายขอบกพรองของเพื่อรวมชั้น และ
รวมถึงการทํางานเปนทีม ซึ่งตางก็เปนพื้นฐานหัวใจสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) ที่ประกอบไปดวย การฟง การพูด การอาน การเขียน การโตตอบความคิดเห็น
ซึ่งเปนการบวนการจัดการเรียนรูที่ลดขั้นตอนการถายทอดเนื้อหาเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) หรือที่แปลเปนไทยวา ครูสอนนอยลงใหเด็กเรียนรู
เองมากขึ้น เปนแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรที่มุงเนนประสิทธิภาพ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ดี ขึ้ น และเป น การเตรี ย มความพร อ มในการใช ชี วิ ต ของผู เรี ย น
สงเสริมใหผู เรีย นมีป ระสิท ธิภาพในการเรียนรูและเกิด ทัก ษะการคิดขั้นสู ง และสอดคลอ งกับ
สัญญา ภัทรากร (2552, น. 13) การจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
มีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพื่อนในชั้นเรียนมีความรวมมือกันระหวางผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อันจะนําไปสูการสรางความรูจากสิ่งที่ปฏิบัติในระหวางการเรียนการสอน
และสอดคลองกับ บุหงา วัฒนะ (2546, น. 22) ไดกลาววา ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบเชิงรุก (Active Learning) คือการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิม ๆ เปนการสอนที่เปดโอกาสให
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ผูเรีย นไดแสดงหาความรูก ระตุน ใหเกิด ความใฝรู รูจักคิด วิเคราะห วิพากษวิจารณ และแกไข
ปญหาไดสงผลใหผูเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลัง
ไดรับการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาการพูดภาษาจีน
เบื้อ งตนสู งกวาเกณฑที่ตั้งไว เห็นไดชัด จากการเปรีย บเทียบผลคะแนนทดสอบกอนเรียนและ
หลั งเรีย น กลาวคื อ มี นั ก ศึ ก ษา จํ านวน 4 คน ที่มี ผ ลคะแนนทดสอบกอ นเรีย นไมผ านเกณฑ
การประเมิน เมื่อไดสอบถามและพูดคุย พบวานักศึกษาทั้ง 4 คน ไมเคยเรียนภาษาจีนมากอน
และไม มี ค วามรู พื้ น ฐานภาษาจี น มากกว า ร อ ยละ 50 จึ ง ส ง ผลให มี ค ะแนนที่ ต่ํ า กว า เกณฑ
หลังจากไดดําเนินกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน นักศึกษา
ไดฝกลงมือปฏิบัติจริงและไดสั่งสมคําศัพทพื้นฐานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นและมีความมั่นใจในการพูด
ภาษาจีนมากขึ้นผานการทํากิจกรรม ภายใตการควบคุมของอาจารยผูสอนและเพื่อรวมชั้นเรียน
ส งผลให ค ะแนนหลั งเรีย นของนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนก า วหน าขึ้ น อยางเห็ น ได ชั ด แสดงวานั ก ศึ ก ษา
มีค วามรูความเขาใจในการดานการเรีย นภาษาจีนสู งขึ้นจากเดิมทุ ก คน ทั้งนี้ส ะทอ นใหเห็นวา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาจีนผานการจัดกิจกรรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) สามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรูค วามสามารถในด านการพู ด ภาษาจี น
เหมาะสมกับการนํามาใชในรายวิชาการฟงและการพู ดภาษาจีน 1 หรือ รายวิชาภาษาจีนอื่น ๆ
ซึ่งเป น การสรางบรรยากาศในชั้นเรีย นใหมี ค วามสนุก สนานมี ชีวิต ชีว าและกระตุน ใหผู เรีย นมี
ความกระตือรือรนอยากเขารวมทํากิจกรรม อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดทํางานเปนทีม
ชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน สอดคลอ งกั บทฤษฎีก ารเรียนรูของจอหน (John, 1859 อางถึง ทิศนา
แขมณี, 2545, น. 4-5) ที่กลาวไววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง และสอดคลองกับ วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต (2556, น. 100) กลาววาการ
เรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถสรางบรรยากาศ
ในการเรีย นให นั ก เรี ย นได มี โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น ไม เครงเครี ย ดในการเรี ย น มี อิ ส ระใน
การตัดสินใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน สงเสริมการเรียนรูที่จะทํางานรวมกันระหวางครู
กับนักเรียน ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีตอการเรียน ไมเบื่อหนาย นักเรียนรูสึกตื่นเตน เปนกิจกรรม
ที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิมที่เคยเรียนมา สามารถเปลี่ยนสถานที่เรียนไดตามความเหมาะสม
และความพอใจของนักเรียน ไมจําเปนตองอยูภายในหองเรียนเทานั้น ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี
และเต็มใจที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และวรรณพรรณ
เลิศวัตรกานต (2556, น. 1) ไดกลาวไววาลัก ษณะของชุด กิจกรรมฝกทัก ษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารคือการฟงเทป ฟงครู การฝกสนทนาประกอบภาพ อานและเขียนเปนขั้นตอนของการฝก
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ทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่อ สาร กิจกรรมเหลานี้สงเสริมใหนัก เรีย นไดฝก ทัก ษะ ฟง พู ด อาน
และเขี ย น และเพิ่ ม ความกล า เนื่ อ งจากกิ จ กรรมเน น การทํ า งานเป น กลุ ม และได ฝ ก อย า ง
สนุกสนาน สอดคลองกับแนวคิดของ วรรณภา สุขสังข (2545, น. 51) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
ทั ก ษะการฟ ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษโดยใช กิ จ กรรมเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 วาการออกแบบกิจกรรมไดสงผลใหผูเรียนมีความสนใจและรูสึกภูมิใจเมื่อ
สามารถรวมกิจกรรมตาง ๆ ไดและประสบผลสําเร็จ
ผูวิจัยพบวาขณะดําเนินการทํากิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบเชิงรุก (Active Learning) ในแตละครั้งบรรยากาศในชั้นเรียนเต็มไปดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูเรียนพยายามที่จะนําความรูในการใชคําศัพท รูปประโยค
มาใชในการสนทนาซึ่ง 1–2 สัปดาหแรกนักศึกษายังขาดทักษะการออกเสียงที่ถูกตอง ทําใหผูสอน
แทรกกิจกรรมการฟงไฟลเสียงคําศัพท บทสนทนาจากเสียงของเจาของภาษาที่ไดมาตรฐานและ
มอบหมายให นั ก ศึ ก ษากลั บ ไปทบทวนและฝ ก ฟ งเสีย งที่ ถู ก ต อ งตามมาตรฐานการออกเสี ย ง
ภาษาจีน ทั้งนี้การทํากิจกรรมยังสงผลใหนักศึกษาไมคุนเคยกับกิจกรรมในลักษณะนี้จึงทําใหมี
การแสดงออกที่นอยกวาปกติ แตเมื่อผานการทํากิจกรรมในแตละและผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติ
พูดสนทนาภาษาจีน ทั้งกับผูสอนและคูสนทนา รวมถึงการแบงกลุมในแตละครั้งจึงทําใหนักศึกษา
คุนกิจกรรมกรรมและกลาแสดงออกมาขึ้น การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ทําใหนักศึกษาไดเกิดการ
สั่ งสมเรีย นรูคํ าศั พ ท จากระดั บ ที่ งายไปสู ระดั บ ที่ ย ากขึ้นเพื่ อ ชวยในการนํ ารู ป ประโยคตาง ๆ
ที่สั่งสมมาสรางเปนบทสนทนา รวมถึงทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกจึงเปนการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
ของนักศึกษาไดดีขึ้น ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ชวยสงเสริมใหบรรยากาศใน
ชั้นเรียนเอื้อตอการเรียนรู ทําใหนักศึกษากลาพูด กลาออกมาแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน
และยอมรับการแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมชั้น รวมทั้งความคิดเห็นของอาจารยผูสอน
3. ผลการศึก ษาความพึงพอใจของผูเรีย นตอ การจัด กิจกรรมการเรีย นรูแบบเชิงรุก
(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเบื้องตนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏจั นทรเกษม พบวาอยูในระดั บ มากที่ สุด ซึ่งผูวิจัย คิด วาอาจเนื่อ งมาจาก
กิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น มีการจัดเรียน
เนื้อหาจากระดับความงายไปสูระดับยาก มีกิจกรรมที่หลากหลายที่ทําใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง
ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูภาษาจีน และมีพัฒนาการการพูดภาษาจีนที่ดีขึ้น และสามารถนํา
ความรูที่ ไ ด ไปใชไ ด จ ริ งในชี วิ ต ประจํ า วัน หรือ การเรีย นในระดั บ ที่ สู งขึ้ น และในกิ จ กรรมยั ง มี
สื่อการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนจึงทําใหการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นาสนใจยิ่งขึ้น
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง
สามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการพูดสนทนาภาษาจีนทุกคน
ส ง เสริ ม การสร า งปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ ผู ส อนและเพื่ อ นร ว มชั้ น เรี ย น แสดงความคิ ด เห็ น ใน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูซึ่ งกั น และกั น ทั้ งในกลุ ม และระหวางอาจารย ผู ส อนกั บ นั ก ศึ ก ษา และ
นักศึกษากับนักศึกษาดวยกัน การใชสื่อนวัตกรรมใหม ๆ เขามามีบทบาทในชั้นเรียน เชน บทเรียน
มัลติมีเดีย สื่อการสอนแบบสําเร็จรูป สื่อการสอนที่จําตองได และไฟลเสียงจากเจาของภาษามี
เป น มาตรฐานการออกเสี ย ง ทํ าให ก ระบวนการจัด การเรีย นการสอนมีป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้ น
สามารถสรางแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน และการสอนแบบชิงรุกเปนการมุงเนน
ใหนักศึกษาไดมีความกลาแสดงออกในการพูดภาษาจีนมากขึ้น
ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยทําใหก ลาวไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก เพื่อ พัฒ นา
ทักษะการพูดภาษาจีนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนนั้น จากผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน
กอนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏวา คะแนนประเมินหลังเรียนสูงกวากอนเรียนตามเกณฑที่ตั้งไว
แสดงวาการจั ด กิจกรรมการเรีย นรูแบบเชิงรุก นั้นสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาจีนได ดี
และจากการวิจัยพบวา หากนํากิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกไปใชกับนักศึกษาในระดับชั้นปอื่น ๆ
ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการแบงกลุมโดยตามความสมัครใจของผูเรียนเพื่อใหกิจกรรมกลุมลุลวงสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค โดยผูสอนควรมีการกําหนดระดับความรูความสามารถทางภาษาจีนของผูเรียน
ซึ่งแตละกลุมจะตองมีสมาชิกในกลุมทีห่ ลากหลาย นอกจากนี้ผูสอนควรมีการชี้แจงเกณฑการประเมิน
ผลการเรียนรูหรือคะแนนสอบใหผูเรียนทราบและมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกในแตละครั้ง ผูสอนควรตองมีค วามยืดหยุน
ในเรื่องเวลา เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาไดฝก ฟงและพูด ภาษาจีน จึงตอ งใชเวลา
ในการฝ ก ฝนนานกวาปกติ เช น เป ด ไฟล เสี ย งบทสนทนาภาษาจี น จากเจ าของภาษา เพื่ อ ให
นักศึกษาไดซึมซับสําเนียงการออกเสียง และใหเวลานักศึกษาในการวิเคราะหบทสนทนาที่ไดฟง
และใชเวลาในการเตรียมนําเสนอความคิดเห็นดวยการพูดภาษาจีนจากที่ไดฟง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาจีนกับนักศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆ เชน ชั้นปที่ 2–4 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา
เป นตน และควรเพิ่มระยะเวลาในการวิจัยมากกวานี้ โดยเฉพาะการพานั ก ศึก ษาไปฝก การใช
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ภาษาในสถานการณจริงนอกสถานที่ โดยศึกษาตอไปวาเมื่อมีการฝกปฏิบัติการใชภาษาจีนจริง
นอกสถานที่ในสถานการณจริง จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาจีนได
คลองแคลวมากนอยเพียงใด ทั้งยังตองมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและ
สามารถยืดหยุนตอกรเรียนรูของนักศึกษา
2. ควรมีการทําการศึกษาคนควาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)
ในรายวิชาการเขียนภาษาจีน และวิชาการอานภาษาจีน หรือเนื้อหาในรายวิชาภาษาจีนอื่นและ
ตางระดับชั้นปที่สนใจศึกษา
3. ควรมีการทําการศึกษาคนควาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไวยากรณจีน ซึ่งเปนรายวิชาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ
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