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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบทักษะการฟั งและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนแบบสนองด้วยท่าทาง (TPR) 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการเรี ยนรู ้ คาศัพท์ภาษาจี นด้วยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จัย คื อ นักเรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ กาลังศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ กษา 2562
โรงเรี ยนสังกัดเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 33 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้
ภาษาจีน จานวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีน และ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ที (t-test แบบ Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีทกั ษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนหลังจากได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นรู้ ค าศัพ ท์ภ าษาจี น โดยใช้วิ ธี ก ารสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.40, S.D. = 0.82)
คาสาคัญ: ทักษะการฟัง, ทักษะการพูด, คาศัพท์ภาษาจีน, การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง

ABSTRACT
This study aims to 1) compare the listening and speaking skills in Chinese vocabulary of Thai grade 4
students before and after learning by using the TPR teaching method and 2) examine their satisfaction towards the
TPR teaching method. Through cluster random sampling, 33 samples who were Thai students from a grade 4 class
in the second semester of the academic year 2019 at a private school in Bangkok were included in the study.
Research instruments comprised 1) three Chinese learning management plan, 2) a test of listening and speaking
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skills in Chinese vocabulary, and 3) a questionnaire on students' satisfaction towards learning through the TPR
teaching method. Statistical analysis consisted of arithmetic mean, standard deviation, and dependent t-test.
Research results revealed that grade 4 Thai students demonstrated better skills in listening and speaking
Chinese vocabulary after the learning by TPR teaching method than before, at a statistical significance level of .05.
Grade 4 Thai students are satisfied with learning Chinese vocabularies by TPR teaching method with a high level of
mean in overall (x = 4.40, S.D. = 0.82).
Keywords: Listening Skills, Speaking Skills, Chinese vocabulary, Total Physical Response Method (TPR)
1. บทนา
ปั จจุบนั ภาษาจีนกลางมีความสาคัญต่อประเทศไทยมากเพราะเป็ นภาษาที่สองของโลกเนื่ องจากประเทศจีน
เป็ นผูน้ าด้านเศรษฐกิจหนึ่งในสองของโลก ดังนั้น การเรี ยนการสอนภาษาจีนจึงสาคัญต่อผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ซึ่ งรัฐบาล
ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาภาษาจี นเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการออกเสี ยงที่ ถูกต้อง โดยเฉพาะประเทศที่อยูใ่ น
ทวีปเอเชียอย่างประเทศไทยมีโอกาสที่จะเรี ยนภาษาจีนกลางนั้นย่อมถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สามารถใช้
ภาษาเพื่อการสื่ อสารทัว่ ไปแล้วยังสามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับประเทศ เช่น การศึกษาความรู ้วิทยาการ การประกอบธุ รกิจการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ประเทศ เป็ นต้น (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) ภาษาจีนกลางเป็ นภาษาที่มีสาเนี ยงการออกเสี ยงหลากหลายแบบ
เนื่ องจากประเทศจีนมีชาติพนั ธุ์มากที่สุดในโลก ซึ่ งตัวอักษรจีนเป็ นตัวอักษรที่มีวิวฒั นาการมาจากอักษรภาพจึงเป็ น
ภาษาที่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารและเป็ นภาษาที่ ใช้กนั มากในระดับต้นๆ ของโลก แม้ว่าใน
ประเทศไทยจะมีชาวจีนอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากแต่ภาษาที่ใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไปนั้นเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกวางตุง้
ภาษาจี นไหหลา ภาษาจี นฮกเกี้ ยนและภาษาจี นแคะ ซึ่ งทั้งหมดถื อเป็ นภาษาท้องถิ่ นของคนจี นในปั จจุ บนั ดังนั้น
ชาวต่างชาติที่ตอ้ งการติดต่อสื่ อสารกับคนจีนเพื่อทาธุ รกิจกับคนจีนหรื อเรี ยนภาษาจีนจะต้องเรี ยนภาษาจีนกลางเป็ น
หลัก ซึ่ งทาให้ยากต่อผูท้ ี่เริ่ มเรี ยนใหม่ จึงทาให้ผสู ้ อนต้องหาวิธีการสอนที่ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ภาษาจีนและทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความพึงพอใจในวิธีการสอนของผูส้ อน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552)
ปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาจี น เช่น ครู ไทยพื้นเมืองในประเทศไทยขาดความสามารถทางการ
สอนภาษาจีนและการใช้ภาษาแม่สอนภาษาจี น ไม่มีประสบการณ์ในการศึกษาที่ประเทศจีน สาหรับอาสาสมัครชาว
จีนมีระดับความรู ้ภาษาไทยต่าและมีผลต่อการสอน จึงทาให้การจัดการห้องเรี ยนลาบากมาก และไม่สามารถควบคุม
นักเรี ยนได้ ครู อาสาสมัครชาวจีนบางคนไม่มีการสอนอย่างจริ งจังและไม่มีความรับผิดชอบ การเปลี่ยนครู ทุกปี ไม่เอื้อ
ต่อการสอน สาหรับโรงเรี ยนไม่ให้ความสาคัญกับภาษาจีน สาหรับนักเรี ยนไม่ใส่ ใจเพื่อพัฒนาการฝึ กทักษะภาษาจีน
ไม่มีการทบทวนหลังเลิกเรี ยน ไม่นาหนังสื อเรี ยนมา ไม่ทาและไม่ส่งการบ้าน รวมถึงไม่ยอมอ่านข้อความและคัดลอก
ตัวอักษรจีนซ้ า ๆ (Li, 2011, p.10-16) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พบปั ญหาดังกล่าวเช่นกัน เนื่ องจากผูว้ ิจยั เป็ นครู สอนภาษาจีนให้แก่
นัก เรี ย นไทยในโรงเรี ย นสั ง กัด เอกชนแห่ ง หนึ่ งในกรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ ผูว้ ิ จัย ยัง พบว่ า นัก เรี ย นระดับ
ประถมศึกษามี ความสนใจกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ผ่านเพลง บัตรภาพ และเกม ที่ ทาให้นักเรี ยนสนุ กสนานไป
พร้ อ มๆ กับ การเรี ย นรู ้ ภาษาจี นโดยการฟั งและการพูด ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ ง มี ความสนใจที่ จะพัฒนาวิธีการสอนเพื่อ
แก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ ภาษาจี น ผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่สร้ างบรรยากาศให้เร้ าใจ ฉายภาพให้นักเรี ยนเห็ น
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ความหวังและมีพลังทางบวก (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552: 9) โดยการนาวิธีการสอนภาษาจีนโดยใช้การตอบสนอง
ด้วยท่าทาง TPR มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response Method: TPR) หมายถึง การใช้ท่าทางใน
การสอนภาษาที่สองให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงความหมายของคาศัพท์ โดยการให้ผเู ้ รี ยนฟั งคาสั่งจากผูส้ อนเพื่อที่ให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจความหมายคาศัพท์แล้วทาตามผูส้ อน โดยที่ผเู ้ รี ยนไม่ตอ้ งออกเสี ยง เป็ นการใช้ประสานกัน โดยการเคลื่อนไหว
ร่ างกายทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เป็ นวิธีการสอนของผูท้ ี่เริ่ มเรี ยนภาษาครั้งแรก เช่น (Clap you hand) ปรบมือ, (Turn
around) หมุนไปรอบ ๆ, (Jump) กระโดด, (Stop) หยุด, (Wave you hand) โบกมือ, (Walk) เดิน, (Run) วิ่งอยูก่ บั ที่,
(Stand up) ยืนขึ้น และ (Sit down) นัง่ ลง ในส่ วนของการเล่นเกม เช่น การจับตามผูส้ อน โดยผูส้ อนจะจับอวัยวะส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกายหรื อจับสิ่ งของต่าง ๆ แล้วให้ผเู ้ รี ยนจับตามผูส้ อน ถ้าจับผิดก็มีการลงโทษโดยการให้เต้น ซึ่ งผูส้ อน
จะเปิ ดเพลงที่เกี่ยวข้องกับคาศัพท์ที่เรี ยนมาในบทเรี ยนให้ฟังไปด้วย (บุญล้อม พันธ์นาค, 2560: 11) การสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทางเป็ นอี กแนวคิ ดที่ อิงความหมายที่ สื่อถึ งภาษาต่างประเทศ ทาได้โดยการปฏิ บตั ิ หรื อใช้กริ ยา
ประกอบ ผูเ้ รี ยนจะจาได้ดีถา้ ได้ปฏิบตั ิหรื อแสดงโต้ตอบด้วย การเรี ยนภาษาควรเรี ยนเป็ นกลุ่มคาที่มีความหมาย ไม่ใช่
การเรี ยนคาโดด ๆ เน้นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฟั งให้เข้าใจก่อนที่จะฝึ กพูด ผูเ้ รี ยนจะเริ่ ม
พูดเมื่อพร้อมที่จะพูด ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู้ภาษาจากการสังเกตการกระทาของผูอ้ ื่นและจากการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง การที่
ผูพ้ ดู รู ้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็ จจากการเรี ยนนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปได้ดียงิ่ ขึ้น โดยสรุ ปแล้ว
หลักการสอนภาษาวิธี (TPR) มาจากการศึกษาขั้นตอนการเรี ยนภาษาโดยธรรมชาติ ประกอบกับหลักจิ ตวิทยาการ
เรี ยนรู้ในการสอนภาษา ซึ่ งมีความสาคัญต่อทักษะการฟั งเป็ นอันดับแรกและใช้ประโยคคาสั่งและการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิ บตั ิเป็ นเครื่ องมื อสาคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนภาษาในขั้นต้นมุ่งไปสู่ ทกั ษะอื่น ๆ ในขณะเดียวกันผูส้ อนต้องรู ้ จกั นา
หลักจิตวิทยามาใช้ในการสอนด้วย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการสอนภาษาจีนดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าวิธีการ
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) จะสามารถพัฒนาทักษะการฟั งและการพูดภาษาจีนได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะ
ศึกษาพัฒนาการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาจี นโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจการเรี ยนภาษาจีนมากขึ้น และทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจภาษาจีนได้ง่ายขึ้น ซึ่ งจะ
ส่ งผลดีต่อการจัดการเรี ยนรู้ภาษาจีนในประเทศไทย และเป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู้ อนภาษาจีนที่เป็ นคนไทยได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการฟั งและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและ
หลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนแบบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาจีนด้วยวิธีการ
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
3. การดาเนินการวิจัย
การพัฒนาทักษะการฟั งและการพูดคาศัพท์ภาษาจี นโดยใช้ วิธี การสอนแบบสนองด้วยท่ าทาง (TPR) ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
โรงเรี ยนสังกัดเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร จานวน 3 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 106 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
โรงเรี ยนสังกัดเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยนจานวน 33 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อหาในวิชาภาษาจีนจากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสู ตรแกนกลาง พ.ศ.2551 สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้หนังสื อ 体验汉语 (สัมผัสภาษาจีน) (สานักงานส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ, 2555) โดยผูว้ ิจยั ได้สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 แผน คือ เรื่ องอวัยวะในร่ างกายมนุษย์ เรื่ อง
คากริ ยา และเรื่ องสัตว์
แบบฝึ กหัดที่ ใช้เพื่อฝึ กทักษะการฟั งและการพูดคาศัพท์ภาษาจี นระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ในงานวิจยั ครั้ งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ปรั บเนื้ อหามาจากเล่มแบบฝึ กหัด 体验汉语 (สัมผัสภาษาจีน) (สานักงานส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ, 2555) ได้แก่ เรื่ องอวัยวะในร่ างกายมนุ ษย์ เรื่ องคากริ ยา และเรื่ องสัตว์ เพื่อให้ตรงกับตารางเวลาการ
จัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน โดยจะเลือกคาศัพท์ที่ตอ้ งการเพื่อทาการสอน
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้ ประกอบด้วย
3.3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ภาษาจีน จานวน 3 แผน แผนละ 2 คาบเรี ยน คาบละเรี ยน 1 ชัว่ โมง โดยมี
3 เรื่ อง คือ เรื่ องอวัยวะในร่ างกายมนุษย์มีคาศัพท์จานวน 10 คา เรื่ องคากริ ยามีคาศัพท์จานวน 10 คา และเรื่ องสัตว์มี
คาศัพท์จานวน 10 คา
3.3.2 แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนก่อนและหลังเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ให้ผเู้ รี ยนฟังแล้วเลือก
ภาพให้ถูกต้องจานวน 10 ข้อ และให้ผเู้ รี ยนดูภาพท่าทางแล้วออกเสี ยงคาให้ถูกต้องจานวน 10 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 20 ข้อ โดย
การออกแบบข้อคาถามในแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกับการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาจีนด้วยวิธีการสอน
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
เครื่ องมือวิจยั 3.3.1-3.3.3 ได้ผ่านการประเมิ นความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity)โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการศึ กษาและภาษาจี น จานวน 3 คน โดยใช้การประเมิ นความสอดคล้องของข้อคาถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าสอดคล้องของแต่ละรายข้ออยูท่ ี่ 1.00 สาหรับเครื่ องมือ
วิจยั 3.3.2 ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.27-0.58 ค่า
อานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.1-0.9 และค่าความเชื่อมัน่ มีค่าเท่ากับ 0.37
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมื อวิจยั 3.3.1-3.3.3 ที่ ผ่านการประเมิ นความเที่ ยงตรงของเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน และการนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้ว นาไปใช้สอนกับนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสังกัดเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
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3.4.2 ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนก่อนเรี ยน จานวน
20 ข้อ เพื่อนาผลไปเปรี ยบเทียบกับหลังเรี ยน
3.4.3 ผูว้ ิจยั จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ท้ งั 3 แผน คือ เรื่ องอวัยวะในร่ างกาย
มนุษย์ เรื่ องคากริ ยา และเรื่ องสัตว์ และสรุ ปเนื้อหาในคาบเรี ยนนั้นๆ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละคาบ และเมื่อเสร็ จ
สิ้ นการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละครั้ง ผูว้ ิจยั ได้มีการบันทึกหลังการสอน ผลการจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอ
แนะทุกครั้งหลังการสอน
3.4.4 ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรี ยน จานวน
20 ข้อ เพื่อนาผลไปเปรี ยบเทียบกับก่อนเรี ยน
3.4.5 ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกับการเรี ยน มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
3.4.6 ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติและเปรี ยบเทียบผลด้วยวิธีทางสถิติ ใน
รู ปแบบตารางประกอบความเรี ยง
4. ผลการวิจัย
4.1 การเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ย ทดสอบวัด ทักษะการฟั งค าศัพท์ภาษาจี นก่ อ นและหลังการเรี ย นของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ี การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทดสอบวัดทักษะการฟั งคาศัพท์ภาษาจีนก่อนและหลังการเรี ยนของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ี การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
กลุ่มทดลอง
N
คะแนนเต็ม
x
S.D.
T
Sig
ก่อนเรี ยน
33
10
3.18
1.59
-9.9996
.00
หลังเรี ยน
33
10
7.55
1.94
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนทักษะการฟั งคาศัพท์ภาษาจี น ก่อนเรี ยนของนักเรี ยนมี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.18
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.59 ส่ วนคะแนนทักษะการฟั งคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรี ยน มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.55 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.94 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย คะแนน
ทักษะการฟังคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
พบว่าคะแนนทักษะการฟังคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.2 การเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ย ทดสอบวัดทักษะการพูดคาศัพท์ภาษาจี นก่ อ นและหลังการเรี ย นของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ี การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) แสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทดสอบวัดทักษะการพูดคาศัพท์ภาษาจีนก่อนและหลังการเรี ยนของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ี การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
กลุ่มทดลอง
N
คะแนนเต็ม
x
S.D.
T
Sig
ก่อนเรี ยน
33
10
1.15
0.57
-12.9799
.00
หลังเรี ยน
33
10
7.36
2.69
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทักษะการพูดคาศัพท์ภาษาจีน ก่อนเรี ยนของนักเรี ยนมี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.15
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57 ส่ วนคะแนนทักษะการพูดคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.36 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.69 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย คะแนน
ทักษะการพูดคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
พบว่าคะแนนทักษะการฟังคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาจีนด้วยวิธีการ
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) แสดงไว้ในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์
ภาษาจีนด้วยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
ข้ อ
รายการประเมิน
x S.D.
แปล
1 การเรี ยนมีความน่าสนใจ เมื่อครู ใช้การสอนด้วยท่าทาง (TPR)
4.58 0.66 มากที่สุด
2 นักเรี ยนรู ้สึกสนุกสนาน เมื่อครู ใช้การสอนด้วยท่าทาง (TPR)
4.64 0.65 มากที่สุด
3 นักเรี ยนชอบเรี ยนภาษาจีนมากขึ้น
4.27 0.80
มาก
4 นักเรี ยนสามารถฟังคาศัพท์ภาษาจีนแล้วมีความเข้าใจ
4.06 0.97
มาก
5 นักเรี ยนสามารถพูดคาศัพท์ภาษาจีนได้จากการใช้ท่าทาง (TPR) ของครู
4.30 0.88
มาก
6 สื่ อที่นามาใช้สอนมีความเข้าใจง่าย
4.33 0.89
มาก
7 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบมีความเหมาะสม
4.52 0.76 มากที่สุด
8 นักเรี ยนมีความมัน่ ใจที่ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาจีน
4.33 0.82
มาก
9 นักเรี ยนสามารถนาความรู้ที่มีไปสื่ อสารในการเรี ยนได้
4.24 0.90
มาก
10 นักเรี ยนเข้าใจความหมายคาศัพท์ภาษาจีน เมื่อครู ใช้การสอนด้วยท่าทาง (TPR) 4.45 0.83
มาก
เฉลีย่ รวม
4.40 0.82
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนคาศัพท์ภาษาจีน โดยใช้
วิธี การสอนแบบตอบสนองด้วยท่ าทาง (TPR) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่ าเฉลี่ ย ที่ 4.40 โดยเฉพาะรายการ
ประเมินที่ 2 นักเรี ยนรู ้สึกสนุ กสนาน เมื่อครู ใช้การสอนด้วยท่าทาง (TPR) มีคะแนนการประเมินสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ย
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เท่ ากับ 4.64 ส่ วนรายการประเมิ นที่ มี ระดับความพึงพอใจน้อยที่ สุด คื อ รายการประเมิ นที่ 4 นักเรี ยนสามารถฟั ง
คาศัพท์ภาษาจีนแล้วมีความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
5. การอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนโดยใช้วธิ ี การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
(TPR) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประเด็นการค้นพบที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
5.1 หลังจากการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะการฟังและการพูดสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยคะแนน
ทักษะการฟั งคาศัพท์ภาษาจีนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.18 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.59
คะแนนทักษะการพูดคาศัพท์ภาษาจี นก่อนเรี ยนของนักเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 1.15 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.57 คะแนนทักษะการฟั งคาศัพท์ภาษาจี นหลังเรี ยน มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.55 และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.94 คะแนนทักษะการพูดคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 2.69 สามารถอภิปรายได้วา่ การใช้วธิ ี การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) โดยจัดการเรี ยนการสอนตามหลัก
วิธีการสอนภาษาด้วยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ที่ สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนฟั งคาสั่งจากครู แล้วผูเ้ รี ยนทาตาม
วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เน้นการฟั งกับการใช้การเคลื่อนไหว
ของร่ างกาย โดยช่วยดึงดูดใจและสร้างความน่ าสนใจให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมในกิจกรรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้คาศัพท์
ภาษาจี น จุ ดเน้นของการสอนคือช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจภาษาจี นและสื่ อสารเป็ นภาษาจี น ซึ่ งสอดคล้องกับ จุฬาลักษณ์
เปรมปรี (2559:33) กล่าวว่าความมหัศจรรย์ของเทคนิคการสอนแบบ TPR คือ ภาษาเป้ าหมายหลักในการเรี ยนรู้ได้ตก
ผลึกผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวทางร่ างกายออกมาเป็ นความรู ้โดยการแสดงท่าทาง หลังจากที่เรี ยนภาษาเป้ าหมายผ่าน
การเคลื่อนไหวทางร่ างกายแล้ว นักเรี ยนจะมีความกระตือรื อร้นในการพูดคาใหม่ๆ มากขึ้น และการเรี ยนการสอนแบบ
ท่าทาง TPR นั้นต้องมีวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อเกิดความสนใจและมีความสนใจการเรี ยน คน
ส่ วนใหญ่แล้วจะมีความรอบรู ้ในภาษาแม่ดีท้ งั เสี ยงและความหมายทางภาษา ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อดิเรก นวล
ศรี (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาจีนด้วยวิธีตอบสนองด้วย ท่าทาง TPR ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดคูยาง สานักงานพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ทักษะ
การสื่ อสารภาษาจีนของนักเรี ยน หลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการ
สอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยน รู้สึกสนุกสนานเมื่อครู ใช้การสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภูเทพ ประภากร
(2560) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาทักษะการฟั งและการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้กิจกรรมส่ งเสริ มความร่ วมมือในชั้นเรี ยน
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน ผลการวิจยั พบว่า ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x= 4.51) แสดงว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรม ส่ งเสริ มความร่ วมมือใน
ชั้นเรี ยนช่วยเสริ มแรงบวกและความภาคภูมิใจ รวมถึงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนกระตือรื อร้น ร่ วมมือกันและรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึนได้อีกด้วย และงานวิจยั ของ อดิเรก นวลศรี (2558) ที่ได้ศึกษา
เรื่ องการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาจีนด้วยวิธีตอบสนองด้วย ท่าทาง TPR ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
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วัดคูยาง สานักงานพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร ด้วยวิธีตอบสนองด้วยท่าทาง TPR โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลงานวิจยั นี้ พบว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คาศัพท์ภาษาจี นโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
(TPR) สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ได้ และนักเรี ยนยังมี
ความพึ งพอใจในระดับมากด้วย ซึ่ งครู ผูส้ อนภาษาจี นทั้งคนไทยและคนจี นสามารถนาวิธีการสอนแบบนี้ ไปใช้ให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับได้ สาหรับงานวิจยั ในอนาคตความให้ความสาคัญในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนที่
สามารถพัฒนาทักษะการสื่ อสารอื่นๆ เช่น ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาจีนได้อย่างเข้าใจและ
มีความสนุกสนานอีกด้วย
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