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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทคัดย่อ

การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาจี น เรื่ อ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) สร้าง
และหาประสิ ทธิภ าพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภ าษาจีน เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 2) ทดลองใช้
และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ภ าษาจี น เรื่ อ ง
อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตามเกณฑ์ 75/75 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
น าไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นดรุ ณ านุ กู ล ลานกระบื อ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา เนื้อหา นาไปทดลองกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 9 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ 75/75 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ สาหรับ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมู ล คือ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่า E1 / E2

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ ชุ ดกิจ กรรมการเรียนรู้ภ าษาจี น เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
อนุบาลภู่ขจร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาจี น เรื่ อ ง อาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
2) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาจี น เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และการทดสอบค่าที t-test แบบ
Dependent
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร อาเภอเมือง จั งหวัดกาแพงเพชร
จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาจี น เรื่ อ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ สาหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 75.62/ 75.81 ตามเกณฑ์ 75/75 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนของนักเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง อาหาร
และเครื่องดื่ม กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ สาหรับ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4
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ABSTRACT

The purpose of this research were 1) To develop and validate effectiveness of
an instructional set for learning Mandarin about Food and Beverages in foreign language
subject for students in Pratomsuksa 4 with 75/75 criteria 2) To try out and compare the
achievement of students by learning activities of Mandarin set about food and beverage
in foreign language subject for students in Pratomsuksa 4. 3) To study satisfaction of
student on learning activities of Mandarin set about food and beverage in foreign
language subject for students at Pratomsuksa 4 which is divided into three stages.
First, Create and validated the efficiency of leaning activities set of Mandarin
about Food and beverage in foreign language subject for students at Pratomsuksa 4 with
75/75 criteria by the specialists of 5 people consider the appropriateness of the activity
sets. Then try out the learning activities of Mandarin set with 3 students at Pratomsuksa 4
at Daruna Nukul Lankrabue school. Kamphaeng Phet province for checking the correct
words then try out with 9 students at Pratomsuksa 4 in Daruna Nukul Lankrabue school.
Kamphaeng Phet province to determine the efficiency of leaning activities of Mandarin
set with 75/75 criteria The instrument of the first stage was a set of activities to learning
Mandarin about Food and beverage in foreign language subject for students at

Pratomsuksa 4 were used to analyze data with an average (  ), standard deviation (SD.)
and the E1/E2.
Second, Try our the leaning activities of Mandarin set about Food and
beverages in foreign language subject for the sample group were 30 Students in
Pratomsuksa 4, 2nd semester, Academic Year 2010 in Pookajorn Kindergarten and
Primary school, Kamphaeng Phet province. The instruments for this step were 1. The
leaning activities of Mandarin set about food and beverage in foreign language subject
for students at Pratomsuksa 4. 2. Achievement test about food and beverage. The
statistics used in the analysis of data mean value (  ), standard deviation (SD.) and
t-test Dependent.
Finally, To study about satisfaction of students with the learning Activities of
mandarin set about Food and beverage foreign language subject for students in
Pratomsuksa4, 2nd semester, Academic Year 2010 in Pookajorn Kindergarten and
Primary school \ Kamphaeng Phet province with 30 samples were used in experiments.
1. Query satisfaction of students with learning activities of Mandarin set about Food and
beverage for students at Pratomsuksa 4 were used to analyze data is an average (  ),
standard deviation (SD.).
The results were 1) The learning activities of Mandarin about food and beverage
in foreign language subject for students at Pratomsuksa 4 was effectively 75.62/75.81
with 75/75 critia. 2) Students who used learning activities of Chinese set about Food and
beverage in foreign language subject for student in Pratomsuksa 4 found the
achievement of students were better than before learning activities of Mandarin set with
significance at the .01 level 3) The students' satisfaction with a set of learning activities in
Mandarin about food and beverage in foreign language subject for students at
Pratomsuksa 4 in good level.

