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บทคัดยอ

งานวิจัยมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการจําคําศัพทภาษาจีนกอนและหลังเรียนโดยใชหมวดนํา
ตัวอักษรจีน และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการนํารูปแบบการเรียนการสอนคําศัพท
ภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนพระนารายณ จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
และเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
การเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน และแบบฝกทักษะการเรียนรูคําศัพทดวย
หมวดนําตัวอักษรจีน ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนที่เรียนรู
คําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถ
นําความรูเรื่องหมวดนําตัวอักษรไปใชในการชวยจดจําคําศัพทภาษาจีน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือหมวดนํา
ตัวอักษรจีนสามารถชวยพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนไดถูกตอง แมนยําและเปนระบบ
มากขึ้น ดานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนํา
ตัวอักษรจีน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนํา
ตัวอักษรจนีอยูในระดับมาก 
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Abstract

The objectives of this study are 1) compare the eff ectiveness of the Chinese word recognition 
before and after learning through a Chinese radical, 2) study of students’ satisfaction toward 
the implementation of mandarin Chinese vocabulary teaching styles by Chinese radical. 
The 45 student participants from grade 12 in Mandarin Chinese department. The tool used 
in research and data collection are pre-test and post-test, satisfaction questionnaire after 
learning by Chinese radical. The result of this study showed that the score after students 
learn Chinese by Chinese radical is higher than the pre-test, it indicated that learning through 
this technique could eff ectively and systematically enhance the Chinese word recognition 
of student and retention. For the questionnaire revealed that the students’ satisfaction 
towards the technique was at high level.
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บทนํา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน มุงใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการสื่อสารภาษาจีน ทั้งทักษะ
ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนที่ดี รวมถึงศึกษาเรียนรูตัวอักษรจีน วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวจีนประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดให
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษา
ถึงชั้นมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาดานภาษาจีนใหแกผูเรียน 
 ดวยเหตุนี้ โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงไดเปดสอนภาษาจีนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะเปดสอนหองเรียนแผนภาษาจีนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 45 คน แมวานักเรียนกลุมน้ีจะมีพ้ืนฐานดานภาษาจีนบาง แตขณะสอนยังพบปญหาในดานตาง ๆ 
ซ่ึงปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียนภาษาจีนของนักเรียนมากท่ีสุดคือ ปญหาการจดจําคําศัพทของนักเรียน 
เน่ืองจากในการเรียนบทเรียนหน่ึงจะมีคําศัพทใหมประมาณ 10 - 20 คํา นักเรียนก็จะเลือกใชวิธีการจดจํา
คําศัพทหลากหลายรูปแบบ เชน การใชแผนผังความคิด จําแนกเปนหมวดหมู หรือจําทีละคําโดยคัดคําศัพท
คําน้ันหลาย ๆ รอบ แตไมวาจะใชวิธีการใด นักเรียนกลับไมเลือกนําหมวดนําตัวอักษรจีนมาใช ท้ังท่ีตนเอง
เคยศึกษาเรื่องหมวดนําตัวอักษรจีนมาแลว สาเหตุเพราะนักเรียนคิดวาตัวอักษรจีนแตละตัวจะมีหมวดนํา
ตัวอักษรคอนขางมาก จําเปนตองใชเวลาในการจดจํา ประกอบกับการเขียนตัวอักษรจีนท่ีมีเสนขีดหลายเสน 
รูสึกจดจําไดยาก ซ่ึงลักษณะของนักเรียนไทยน้ัน หากตองจดจําส่ิงใดเปนจํานวนมากก็จะรูสึกทอ ไมใสใจ
หรือลมเลิกความสนใจในการเรียนเรื่องนั้นไปไดงายๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ หฤทัย แซจง (หฤทัย, 
2559) และจุฑารัตน โตแทน (จุฑารัตน, 2558) กลาววาความเชื่อแบบผิด ๆ ของนักเรียนชาวไทย เชน 
คิดวาตัวอักษรจีนมีลักษณะคลายเครื่องหมายวรรคตอน หรือเชื่อวาลําดับขีดตัวอักษรไมสําคัญ จะเขียน
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เสนขีดใดกอนก็ยอมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียนชาวไทยมักจะคิดวาตัวอักษรจีน จํายาก เขียนยาก 
อานยาก และเขาใจยาก สาเหตุหลักมาจากการขาดการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
 เม่ือเปนเชนน้ี เม่ือนักเรียนจดจําคําศัพทไมได ยอมสงผลใหการเรียนในบทเรียนบทตอไป ผลงานวิจัย
จากตางประเทศของ Ma Ning Ning (Ma Ning Ning, 2556) เรื่องวิเคราะหกรณีศึกษาปญหา
การเขียนตัวอักษรจีนของผูเรียนชาวไทยในระดับพ้ืนฐานกลาววา ปญหาหลักของผูเรียนชาวไทยในการเขียน
ตัวอักษรจีนหลักๆ มี 3 ดานคือ 1) ดานการเขียนตามลําดับขีดตัวอักษร 2) ดานสวนประกอบของตัวอักษรจีน 
3) ดานโครงสรางตัวอักษรัวอักษรและการอานตัวอักษรจีน สาเหตุหลักมาจากผูเรียนขาดการฝกฝน 
ขาดแรงจูงใจ และขาดการสังเกตขอแตกตางของตัวอักษรจีนแตละตัว ฝกการเขียนตัวอักษรจีนนอย 
หากอาจารยผูสอนไมส่ังใหคัดคําศัพท รวมถึงการใชหมวดนําตัวอักษรนอยมากในการแยกแยะความหมาย
ของคําศัพทที่พบเห็นในบทเรียน ไมสามารถเรียนรูและเช่ือมโยงความรูเดิมเขากับความรูใหมไดอยางเต็มท่ี 
ซ่ึงจะสงผลตอการส่ือสาร ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนจะไมไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ จากปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองหาวิธีทางแกปญหาใหนักเรียนพัฒนาทักษะการจําคําศัพท
ภาษาจีนท่ีดีใหได ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการนําหมวดนําตัวอักษรจีนเขามาชวย ซ่ึงคาดหวังวางานวิจัยน้ีจะชวยให
นักเรียนเกิดทักษะการจดจําคําศัพทไดดีข้ึน
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทียบผลการจําคําศัพทกอนและหลังใชรูปแบบ
การสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช
รูปแบบการสอนคําศัพทโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน เพื่อนํามาใชในการออกแบบการเรียนการสอนให
สอดคลองกับปญหา รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาจีน เพ่ือใหผูสอน
สามารถวิเคราะหปญหาการจดจําคําศัพทของนักเรียนไดอยางเปนระบบ และหาแนวทางหรือรูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียนตอไป

วัตถุประสงคงานวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช
หมวดนําตัวอักษรจีน
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการนํารูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน
โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน

ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีลักษณะเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงทดลองมุงศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะการจําคําศัพทของนักเรียน
 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ กลุมประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนพระนารายณ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 3 หอง มีนักเรียนทั้งสิ้น 102 คน
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 กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระนารายณ แผนการเรียนภาษาจีน 
จํานวน 45 คน   
 ตัวแปรที่ศึกษา
 ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน
 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการจําคําศัพทของนักเรียน
 เนื้อหาในการวิจัย
 เนื้อหาประกอบการวิจัยนํามาจากคําศัพทในบทเรียนของแบบเรียนรายวิชาภาษาจีนชุด 
Hanyu Jiao cheng (  ) ชุดที่ 1 เลมที่ 2 บทที่ 21 - 25 ผูแตงคือ Yang Ji Zhou (  ) 
ท่ีนักเรียนตองเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ผูวิจัยเลือกคําศัพทในแตละบทเรียนใหสอดคลองกับหมวดนําตัวอักษรจีน 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เรียนรูคําศัพทดวยหมวดนําตัวอักษรจีน 
เพื่อใหนักเรียนไดนําไปในการเรียนการสอน
 ระยะเวลาการวิจัย 
 ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 16 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ซึ่งผูวิจัยจะเลือกคําศัพทในบทเรียน นําไปจัดทําแบบทดสอบและแบบฝกทักษะดานการเขียนตัวอักษรจีน
ใหสอดคลองกัน
 สมมติฐานการวิจัย
 1. การจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนหลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหมวดนํา
ตัวอักษรจีนสูงกวากอนใชรูปแบบการเรียนโดยใชหมวดนําตัวอักษร
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนํา
ตัวอักษรจีนเพ่ือพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพระนารายณ
อยูในระดับมาก
 นิยามศัพทเฉพาะ
 1. หมวดนําตัวอักษร หมายถึง สวนประกอบหลักของตัวอักษรจีนแตละตัว ทําหนาที่บงบอก
ความหมายของตัวอักษรจีนและใชในการคนหาคําศัพทในพจนานุกรม Jiang Li Ping and Zhao Xiu 
Juan (Jiang Li Ping and Zhao Xiu Juan., 2009) ตัวอยางตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หมวดนําตัวอักษร

 ลําดับ ลักษณะ  ชื่อเรียกภาษาไทย  ชื่อเรียกภาษาจีน ความหมาย
 1  หมวดนํ้าแข็ง  นํ้าแข็ง ความเย็น
 2  หมวดภาษา การพูด  ภาษา การพูด
 3  หมวดคน   คน
 4  หมวดมือขาง  การกระทําของมือ

 2. ทักษะการจํา หมายถึง ความสามารถในการจดจําความหมายของคําศัพทคําน้ัน ๆ  ซ่ึงการจําน้ี
เปนระบบการรับ เก็บ จัดการ เปล่ียนแปลงและนําขอมูลท่ีรับรูไปสะทอนออกมา โดยการทํางานของการจําน้ี
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จะคลายเครื่องคอมพิวเตอร กลาวคือ เริ่มจากการใสรหัสขอมูลเขาไป จากนั้นเก็บขอมูลไวในระบบ 
เมื่อตองการขอมูลใดก็จะเรียกออกมาใชเชนเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร
  3. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยใชรูปแบบการนําหมวดนําตัวอักษรจีนเขามาใช ซึ่งความพงึพอใจ
มีทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ สามารถวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 2 ดานคือ
   - ดานความคิดเห็นทั่วไปตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนในปจจุบัน
   - ดานความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนํา
ตัวอักษรจีนเพื่อพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพท
กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
โดยเลือกรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีนเพื่อพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีน 
(One Group Pretest-Posttest Design) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แบบแผนการวิจัย

 
กลุมตัวอยาง

 การทดสอบ รูปแบบการสอนท่ีนําหมวดนํา การทดสอบ
  กอนเรียน ตัวอักษรจีนมาใช หลังเรียน

  T1 X T2

  กําหนดให  X  แทน รูปแบบการสอนท่ีนําหมวดนําตัวอักษรจีนมาใช
      T1  แทน การทดสอบกอนเรียนของกลุมตัวอยาง (Pre Test)
      T2  แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง (Post Test)

ประโยชนที่ไดรับ

 1. นักเรียนสามารถจดจําคําศัพทภาษาจีนไดมากขึ้น
 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาของนักเรียน
 3. ทําใหทราบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนําตัวอักษร

วิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล

 1. คนหา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ และระบุปญหาหรือหัวของานวิจัยที่ตองการทําผูวิจัยศึกษา
งานวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาจีนยอนหลัง 5 ป
 2. ออกแบบเคร่ืองมือ (แบบทดสอบวัดผลกอนเรียนหลังเรียนและแบบสอบถาม) ที่ตองการใช
เก็บรวบรวมขอมูลการจัดทําแบบสอบถาม คํานึงถึงสภาพความเปนจริงของนักเรียนในปจจุบันเขียน
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ขอคําถามท่ีใหชัดเจน รัดกุมและครอบคลุม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยมากท่ีสุด มีรายละเอียด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้         
  2.1  แบบทดสอบวัดทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือ
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนตามข้ันตอนดังนี้
    - ศึกษาเน้ือหาบทเรียนและจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาภาษาจีนท่ีนักเรียน
     เรียนในภาคเรียนนี้
    - กําหนดจุดประสงคการวัดและประเมินผล กําหนดเนื้อหาและคัดเลือกหมวดนํา
     ตัวอักษรในแตละบทเรียน
    - ผูวิจัยเขียนขอสอบตามจุดประสงคท่ีต้ังไว ซ่ึงเขียนจํานวนขอสอบมากกวาท่ีตองการ 20 ขอ 
    เพื่อจะไดมีขอสอบครบถวน เมื่อออกขอสอบเสร็จแลว จึงใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
วิเคราะหคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองดวย (IOC) ความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
     ใหคะแนน  +1  เมื่อแนใจวาแบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา
     ใหคะแนน  0  เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา
     ใหคะแนน  -1  เมื่อแนใจวาแบบทดสอบไมมีความตรงเชิงเนื้อหา
    ขั้นตอนการนําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปใช ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
    - เม่ือไดแบบทดสอบครบถวนสมบูรณแลว ผูวิจัยนํามาทดลองสอบกับกลุมประชากร
     ท่ีเคยเรียนในเน้ือหาน้ีมาแลวจํานวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) 
     และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ 
     โดยใชเกณฑความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) 
     ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดยวิเคราะหระยะเวลาในการทําความเขาใจในโจทยหรือ
     ขอคําถาม ประสิทธิภาพของตัวถูกและตัวลวงประกอบดวย
    - ผูวิจัยนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข จากน้ันนําไปใชในการทดสอบกอนเรียน
     กับกลุมเปาหมาย โดยในคาบเรียนภาษาจีนของกลุมเปาหมาย 
    - หลังดําเนินการสอนเร่ืองการใชหมวดนําตัวอักษรจีนตามแผนการจัดการเรียน
     การสอนแลว ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบหลังเรียนมาทดสอบกับกลุมเปาหมายกลุมเดิม 
     เพื่อประเมินพัฒนาการความกาวหนาของนักเรียน 
    - ผูวิจัยนําผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนนํามาเปรียบเทียบ และวิเคราะห
     ขอมูลโดยการหาสถิติทดสอบที แบบไมเปนอิสระจากกัน (T - test dependent) 
  2.2  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสอนคําศัพทภาษาจีน
โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยเลือกรูปแบบของแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
    - ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาวิชาภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
    - สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน
     โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน
    - นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจความถูกตองเหมาะสมแลวนํามา



วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 91 

     ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีไดรับคําแนะนํา
    - นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมใน
     ดานการใชภาษา
  2.3  แบบฝกหัดเร่ือง เรียนรูคําศัพทจากหมวดนําตัวอักษรจีน ข้ันตอนการออกแบบเคร่ืองมือ ดังน้ี 
    - ศึกษา วิเคราะหปญหาการเรียนรูและปญหาการจําคําศัพทของนักเรียน
    - วิเคราะหเนื้อหาในบทเรียนและรวบรวมคําศัพทที่นักเรียนจําเปนตองทราบ 
     คําศัพทพ้ืนฐาน รวมถึงคําศัพทท่ีนิยมใช โดยยึดตามบทเรียนและคําศัพทท่ีระบุไว 
     ในการสอบวัดระดับความรูภาษาจีนนานาชาติ (HSK)
    - เขียนสาระของแบบฝกหัดใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูเน้ือหาคําศัพทในบทเรียน
    - ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกหัด และจัดทําแบบฝกหัดเพื่อเตรียม
     การนําไปใช
    - กอนจะนําแบบฝกหัดการใชหมวดนําตัวอักษรจีนไปใช ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบ
     กอนเรียนเร่ืองการใชหมวดนําตัวอักษรจีน เพ่ือวัดความสามารถในการจําความหมาย
     ของคําศัพท แบบทดสอบนี้เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ การใช
     แบบฝกหัดเรื่องการใชหมวดนําตัวอักษรจีน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
     จํานวน 7 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที      
    - ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย แจกแบบสอบถามใหกับนักเรียน 
     พรอมทั้งใหเวลาในการกรอกแบบสอบถามที่มากพอ อธิบายวิธีการกรอก และ
     เก็บแบบสอบถาม 
    - ขั้นการวิเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
     หลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน เรื่อง การใชหมวดนําตัวอักษรจีน 
     เพื่อชวยพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพทนําผลสัมฤทธิ์ที่ไดไปจัดกระทํา โดยการหา
     คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
     ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
     ดวยการทดสอบทีแบบไมอิสระ (T - test for Dependent Sample) รวมถึง
     สอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน 
     เพ่ือชวยพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีนโดยใชรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
     (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําขอมูลมาจัดกระทํา
     โดยใชสถิติเบ้ืองตนตรวจสภาพขอมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะหขอมูล แยกประเภทขอมูล

ผลการวิจัย

การเปรียบเทียบผลการจําคําศัพทภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังจัดการเรียนการสอน
คําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายละเอียดดังตารางท่ี 3
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ตารางที่ 3 ผลการจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนํา
  ตัวอักษรจีน เพื่อพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพท โดยการหาความกาวหนา

 การสอบ  S.D. คะแนนความกาวหนา E.I. รอยละ tตาราง tคํานวณ
 กอนเรียน 11.80   2.60   

+ 4.26 0.5203 52.03 2.423 16.11*
 หลังเรียน 16.06   2.74     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

 จากตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ที่เรียนคําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน จํานวน 45 คน พบวา คะแนนกอนเรียนโดยรวม
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 11.80 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.60 และคะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 16.06 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.74 สวนคาสถิติ t มีคาเทากับ 16.11 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และคํานวณคาประสิทธิผลไดเทากับ 0.5203 แสดงวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีนมี
ความกาวหนาในการจดจําคําศัพทภาษาจีนรอยละ 52.03

 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยนําหมวดนําตัวอักษรจีน

ตารางที่ 4 ดานความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยนําหมวดนําตัวอักษรจีน

 ขอ  รายการประเมิน ผลความคิดเห็น แปลความ
     S.D. 
 23 คําศัพทภาษาจีนจดจําและเขียนยาก  4.60 0.49 มากที่สุด
 24 ตัวอักษรจีนจดจําและเขียนยาก 4.51 0.50 มากที่สุด
 25 หมวดนําตัวอักษรจีนสามารถชวยใหผูเรียนจดจําคําศัพท
  ในบทเรียนไดงายขึ้น 

4.44 0.50 มาก 
 26 หมวดนําตัวอักษรจีนมีประโยชนในเร่ืองการชวยเดาความหมาย
  ของคําศัพทภาษาจีนไดงายขึ้น 

4.49 0.50 มาก

 27 หมวดนําตัวอักษรจีนมีประโยชนในการชวยเปดหาคําศัพทใน
  พจนานุกรมภาษาจีนไดงายขึ้น 

4.76 0.43 มากที่สุด

 28 หมวดนําตัวอักษรจีนมีความสําคัญตอการเรียนภาษาจีนทั้งใน
  ปจจุบันและการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 

4.42 0.49 มาก
 

 29 ในชั้นเรียนภาษาจีน หากไดเรียนเรื่องหมวดนําตัวอักษรจีน 
  นักเรียนจะรูสึกสนุก ช่ืนชอบ และทําใหอยากเรียนภาษาจีนตอไป 

4.51 0.50 มากที่สุด

 30 นักเรียนชอบใหครูผูสอนเลาเร่ืองหรือสอนท่ีมาของหมวดนํา
  ตัวอักษรหรอืวิวัฒนาการของตัวอักษรจีน 

4.31 0.46 มาก
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ตารางที่ 4 ดานความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยนําหมวดนําตัวอักษรจีน (ตอ)

 ขอ  รายการประเมิน ผลความคิดเห็น แปลความ
     S.D.

 31 หมวดนําตัวอักษรจีนสามารถชวยใหนักเรียนเรียนรูคําศัพท
  หรือตัวอักษรจีนไดดวยตนเอง 

4.42 0.54 มาก

 32 แบบเรียนที่ใชอยูในปจจุบัน มีการอธิบายและแบบฝกหัดเรื่อง
  หมวดนําตัวอักษรจีนมากพอใหนักเรียนไดเรียนและฝกทํา 

3.44 0.54 ปานกลาง

 33 นักเรียนจะนําความรูเร่ืองหมวดนําตัวอักษรจีนไปใชในการเรียน
  ระดับที่สูงขึ้น  

4.69 0.46 มากที่สุด

 34 การเรียนเร่ืองหมวดนําตัวอักษรจีนมีประโยชนอยางย่ิงตอการเรียน
  ภาษาจีนของนักเรียน 

4.56 0.50 มากที่สุด

 35 โรงเรียนควรจัดหาแบบเรียนหรือแบบฝกทักษะการใชหมวดนํา
  ตัวอักษรจีนเพิ่มเติม 

4.33 0.47 มาก

 23 คําศัพทภาษาจีนจดจําและเขียนยาก  4.60 0.49 มากที่สุด
 36 โรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อการเรียนการสอน
  ที่หลากหลายควบคูไปกับการใชแบบเรียนหรือใบความรูเรื่อง 4.38 0.53 มาก
  หมวดนําตัวอักษรจีน 
 37 การเรียนรูเรื่องหมวดนําตัวอักษรจีนชวยใหนักเรียนเขาใจท่ีมา
  และวิวัฒนาการของตัวอักษรจีนเพิ่มมากข้ึน 

4.27 0.44 มาก

 38 การเรียนรูเรื่องหมวดนําตัวอักษรจีนมีประโยชนตอการสอบ
  ขอสอบภาษาจีนเพื่อเขาเรียนในมหาวิทยาลัย (PAT 7.4)  4.20 0.40 มาก
  และขอสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) 
 39 สื่อการสอน แบบฝกหัดหรือใบความรูเรื่องการใชหมวดนํา
  ตัวอักษรจีนเหมาะสมท้ังในดานเน้ือหา รูปแบบ ความยากงาย 

4.44 0.50 มาก

 40 จากการเรียนภาษาจีน เร่ืองหมวดนําตัวอักษรจีน ทําใหนักเรียน
  มีความรูในเรื่องนี้เพิ่มข้ึน 

4.87 0.34 มากที่สุด

   เฉลี่ย 4.42 0.48 มาก

 จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยนํา
หมวดนําตัวอักษรจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพระนารายณ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยนําหมวดนําตัวอักษรจีนของนักเรียน มีภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (  = 4.42, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาความคิดเห็นท่ัวไปของนักเรียนเปนรายขอ 
เรียงคามากนอยแสดงตามลําดับดังน้ี อันดับ 1 จากการเรียนภาษาจีน เร่ือง หมวดนําตัวอักษรจีน ทําให
นักเรียนมีความรูในเร่ืองนี้เพิ่มข้ึน (  = 4.87, S.D. = 0.34) อันดับ 2 หมวดนําตัวอักษรจีนมีประโยชน



94 การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนโดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน

ในการชวยเปดหาคําศัพทในพจนานุกรมภาษาจีนไดงายขึ้น (  = 4.76, S.D. = 0.43) และอันดับ 3 
นักเรียนจะนําความรูเรื่องหมวดนําตัวอักษรจีนไปใชในการเรียนระดับที่สูงข้ึน (  = 4.69, S.D. = 0.46) 

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยน้ีเปนการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีน เพ่ือพัฒนา
ทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 45 คน โรงเรียนพระนารายณ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
 1. ผลการพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียนท่ีเรียนรูคําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนํา
ตัวอักษรจีนในรายวิชาภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน แสดงวานักเรียนสามารถนําความรูเร่ือง หมวดนําตัวอักษรไปใชในการชวยจดจําคําศัพทภาษาจีน 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ หมวดนําตัวอักษรจีนสามารถชวยพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีนของนักเรียน
ไดถูกตอง แมนยําและเปนระบบมากข้ึน เน่ืองจากความหมายของหมวดนําตัวอักษรจีนในตัวมันเองชวยให
นักเรียนเดาความหมายของคําศัพทไดถูกตองมากข้ึน
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน
คําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีนพบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนการสอนดังกลาวมีภาพรวมอยูในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย

ผูวิจัยเห็นวาการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีน แมวาจะมีรูปแบบอ่ืน ๆ แตการนําหมวดนําตัวอักษรจีนมาใช 
จะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนคําศัพท และพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีนไดดีอยางชัดเจน 
อีกท้ังยังเปนการนําองคความรูเร่ือง ตัวอักษรจีนท่ีมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนานมาชวยสงเสริมการเรียน
คําศัพท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ หฤทัย แซจง (หฤทัย, 2559) ท่ีกลาววาการนําหมวดนําตัวอักษรจีน
มาใชในการเรียนการสอนทําใหครูผูสอนดึงดูดความสนใจของนักเรียนได เนื้อหาที่สอนไมยากจนเกินไป 
นักเรียนสามารถจดจําคําศัพทไดดีมากขึ้น เมื่อระดับความรูภาษาจีนเพิ่มมากข้ึน การเรียนรูความหมาย
จะมีแนวโนมที่เปนระบบมากขึ้นดวย วิธีการใชหมวดนําตัวอักษรจีนมาใช นับวาเปนอีกวิธีที่ไดรับ
การยอมรับกันอยางยาวนาน สอดคลองกับความคิดเห็นของ ภูวกร ฉัตรบํารุงสุข (ภูวกร, 2559) ท่ีกลาววา
การนําเอาตัวอักษรที่มีสวนบอกความหมายเดียวกันและสามารถบอกความหมายโดยตรงเหมือนกัน เชน 

 เปนตน หรือกลุมตัวอักษรที่สวนบอกความหมายเหมือนกันแตอยูในตําแหนงที่
แตกตางกัน เชน  เปนตน นํามาจัดหมวดหมูเพ่ือใหผูเรียนจดจําตัวอักษรจีนเปนกลุม ๆ 
จะชวยใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจความหมายของตัวอักษรจีนไดดีย่ิงข้ึน อีกท้ังยังชวยใหผูเรียนเขาใจกฎเกณฑ 
โครงสรางตัวอักษรจีนไดเปนเปนระบบและเปนรูปธรรมไปพรอม ๆ กันดวย แตจะถูกนํามาใชหรือไมขึ้น
อยูกับครูผูสอน หากนํามาใชนับวาผลดียอมจะเกิดกับตัวผูเรียนเองโดยตรง นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา 
จากการนําเอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ือง เรียนรูคําศัพทภาษาจีน ดวยหมวดนําตัวอักษร ทําให
นักเรียนไดรูจักและเขาใจความหมายของหมวดนําตัวอักษรจีนเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการจัดเรียงลําดับ



วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 95 

เนื้อหาจากงายไปหายาก กิจกรรมแบบฝกหัดที่หลากหลายและเนนการปฏิบัติจริง รวมถึงการจัดการ
องคความรูเร่ือง ตัวอักษรจีนใหกระชับ เขาใจงาย และครบทุกดานท้ังเร่ือง Li Zhu and Jiang Li Ping 
(LiZhu and Jiang LiPing, 2556) กลาววารูปแบบการสอนคําศัพทโดยใชหมวดนําตัวอักษรนี้ ผูสอน
จําเปนตองสอนใหผูุเรียนทราบถึงความหมายท่ีแฝงอยูของหมวดนําตัวอักษรท่ีนิยมใชจํานวน 200 กวาตัวดวย 
เม่ือผูเรียนเขาใจความหมายของหมวดนําตัวอักษรจีนแลว หลังจากน้ันผูสอนจึงออกแบบรูปแบบการสอน
คําศพัทใหเหมาะสมกับบทเรียนและระดับชั้นของผูเรียน วิวัฒนาการ องคประกอบ โครงสรางและสรุป 
เร่ือง หมวดนําตัวอักษรท่ีจําเปนตองทราบ กอใหเกิดการนําความรูไปตอยอดในการเรียนคําศัพทภาษาจีน
ในระดับท่ีสูงข้ึนไปไดงายข้ึน แตทวาจากการสัมภาษณกับนักเรียน พบวานักเรียนตองการใหเพ่ิมแบบทดสอบ 
PAT 7.4 ท่ีเก่ียวของกับหมวดนําตัวอักษรจีน หรือขอสอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK ท่ีเก่ียวของลงไป
ในเอกสารประกอบการเรียนการสอน อีกท้ังยังตองการใหเพ่ิมรูปภาพท่ีมีสีสัน และตัวอยางคําศัพทนอกเหนือ
จากคําศัพทในบทเรียนใหมากข้ึนดวย ซึ่งผูวิจัยจะนําความคิดเห็นไปใชในการพัฒนาตอไป

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
 ผูวิจัยประสบปญหา เร่ือง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง คําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษร สาเหตุมาจากระยะเวลาชวงที่
เก็บรวบรวมขอมูล โรงเรียนมีกิจกรรมตาง ๆ คอนขางมาก ประกอบกับการลดเวลาเรียนลง สงผลให
ผูวิจัยจําเปนตองยืดหยุนและจัดระบบเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน 
และเพื่อไมเรงเก็บขอมูลมากจนทําใหนักเรียนรูสึกไมสนุกกับการเรียน แตก็พยายามใหระยะเวลาในการ
ทําวิจัยในคร้ังนี้ไมคลาดเคล่ือนมากนัก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแลวจึงสามารถเก็บรวบรวมได และนํามา
วิเคราะหขอมูลไดอยางครบถวน สมบูรณ
 จากการทําวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยควรศึกษาตัวแปรแทรกซอนตาง ๆ  ท่ีอาจสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียนตามรูปแบบท่ีตนเองกําหนด เพ่ือปองกันไมใหผลการวิจัยคลาดเคล่ือนจนไมนาเช่ือถือ
 คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมีความสําคัญ จากการดําเนินงานวิจัยผูวิจัยไดรับขอเสนอแนะที่ดี
จากผูเช่ียวชาญท่ีชวยตรวจประเมินคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยคร้ังน้ี แลวยังสามารถนําขอเสนอแนะ
ไปใชในการปรับแกแบบทดสอบ ตลอดจนใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอีกดวย ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกผูเชี่ยวชาญ เพราะมีผลโดยตรงกับความเชื่อมั่นและ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
 ผูสอนควรเลือกหมวดนําตัวอักษรจีนที่ปรากฏในคําศัพทประจําบทเรียนที่ตนสอน เพื่อใหผูเรียน
สามารถจดจําคําศัพทในบทเรียนใหไดกอนในเบื้องตน จากนั้นหากมีเวลาเหลือก็สามารถแนะนําหมวดนํา
ตัวอักษรจีนตัวอื่น ๆ เพื่อไมใหผูเรียนรูสึกวาเน้ือหาที่เรียนมีจํานวนมาก เปนภาระจนรูสึกทอ ขอพึงระวัง
อยางหนึ่งคือ ควรเลอืกใชคําศัพทที่เคยเรียนไปแลวกอน จากนั้นจึงหาคําศัพทใหมใหนักเรียนไดเรียนรู
เพิ่มเติม ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 คําศัพทใหมที่ใชหมวดนําตัวอักษรเดียวกัน

 เนื่องดวยตัวอักษรจีนในปจจุบัน มีลักษณะเปนการนําสวนประกอบ 2 สวนขึ้นไปมาประสมกัน 
โดยท่ีสวนประกอบหน่ึงจะใชบอกความหมาย สวนประกอบอีกสวนหน่ึงมีหนาท่ีบอกเสียงอาน สวนประกอบ
สวนแรกจะหมายถึงหมวดนําตัวอักษรจีนท่ีบงบอกความหมาย สวนประกอบสวนหลังจะใชบงบอกเสียงอาน 
แตเนื่องดวยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนที่ไมหยุดนิ่ง สวนประกอบที่บงบอกเสียงอาน
จึงเปลี่ยนแปลงไปจนไมใกลเคียงเสียงอานดั้งเดิม ทําใหเมื่อเราไปเจอตัวอักษรจีนที่ไมเคยเรียนนักเรียน
จะไมกลาอานออกเสียงแตเมื่อไดเรียนตัวอักษรจีนตัวอื่น ๆ แลวสังเกตสวนประกอบที่เหมือนกัน
หรือจดจําความหมายของหมวดนําตัวอักษรจีนไดแลว ก็จะชวยใหนักเรียนจดจําเสียงอานได เมื่อนักเรียน
ดูตัวอักษรจีนตัวอื่น ๆ ผูสอนจะสามารถใชสวนประกอบของตัวอักษรจีนทั้งที่ใชบอกความหมาย และ
ใชบอกเสียงอานนี้ชวยใหนักเรียนเขาใจและแยกแยะความหมายของคําศัพทไดดียิ่งขึ้น ตัวอยางเชน 
ตัวอยางที่ 1 คําศัพทคําวา “  ” (อานวา ฉาย แปลวา ผัก หรืออาหาร) ผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดดังนี้
 1. ครูใหนักเรียนลองทายความหมายของคําศัพทคํานี้
 2. จากน้ันครูใหนักเรียนดูภาพประกอบท่ีเกี่ยวของกับคําศัพทคํานี้แลวทายความหมาย
 3. ครูแยกสวนประกอบของตัวอักษรจีนคํานี้ออกเปนหมวดนําตัวอักษร “ ” สื่อความหมาย
ถึงตนหญา พืชอีกสวนประกอบหนึ่งคือ “ ” ใชแสดงถึงเสียงอานของคําศัพทคํานี้รวมกันเปน “ ”
 4. จากน้ันนําคําศัพทคํานี้มาแตงประโยคและฝกทําแบบฝกหัด
 5. ครูใหนักเรียนลองนึกคําศัพทท่ีมีสวนประกอบของหมวดนําตัวอักษร “ ” เปนสวนประกอบ 
จากน้ันครูสรุปความหมายของคําศัพทและหมวดนําตัวอักษรอีกครั้ง
 ตัวอยางที่ 2 คําศัพทคําวา “  ” (อานวา เฮอ แปลวา ดื่ม)—— “  ” (อานวา เคอ แปลวา 
กระหายนํ้า)
 ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดังนี้
 1. กอนจะเรียนคําศัพทสองคํานี้ ผูสอนบอกความหมายของคําศัพททั้งสองคําใหนักเรียนทราบ 
แตใหนักเรียนลองทายวา คําใดแปลวาดื่ม คําใดแปลวากระหายนํ้า
 2. จากน้ันผูสอนแนะวิธีทายความหมายของคําศัพท โดยใหนักเรียนสังเกตสวนประกอบของคําวา 
“  ” ซึ่งใชหมวดนําตัวอักษร “  ” หมายถึง ปาก เมื่อเราดื่มนํ้า เราก็ตองใชปาก ดังน้ันคําวา “  ” 
จึงหมายถึง ดื่มสวนคําวา     นั้น เมื่อเรารูสึกกระหายนํ้า จึงตองการหานํ้ามาดื่ม หมวดนําตัวอักษร “  ” 
มีความหมายเกี่ยวของ นํ้า ดังนั้นคําวา  จึงหมายถึง กระหายนํ้า
 อยางไรก็ตาม ผูสอนเองควรออกแบบรูปแบบแบบฝกหัดหรือกิจกรรมกลุมท่ีหลากหลาย เหมาะสม
กับระดับช้ันเรียน ความรู ความสามารถ และคลังคําศัพทของผูเรียน ในเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                                     แม                                                              ปาไม 
                                                                     
    ผูหญงิ พ่ีสาว                          ไม                         ปาไม 

                                        นองสาว                                                          ตึก 
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ท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน เปนเพียงแนวทางในการออกแบบรูปแบบแบบฝกหัดเทาน้ัน รูปแบบยังขาดความหลากหลาย 
และสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดอีกมากมาย รวมถึงจัดหาส่ือมัลติมีเดีย คลิปวิดีโอแนะนําหมวดนําตัวอักษรจีน 
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีควรมีการสงเสริมใหมีการทําวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือ
วางแผนจากคณะครู อาจารยในโรงเรียน หรือระหวางสถานศึกษา เพ่ือรวมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมมากย่ิงขึ้น และเพื่อชวยหาแนวทางรวมกันในการแกปญหาอยางตอเนื่อง 
เปนระบบ ชวยเหลือซ่ึงกันและกนั และสม่ําเสมอ มิใชเพียงแกไขจุดใดจุดหน่ึงเทานั้น
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