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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อ 1) พัฒ นาทักษะการพูดภาษาจีนของ
ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม โดยใช้รูปแบบ 4MAT โดยนักเรียนไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 มี ค ะแนนทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70 2) เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการพูดของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ก่อน
และหลังได้รับการจัด การเรีย นรู้แบบ 4MAT3) ศึก ษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ครั้งนี้
คือ ผู้เรียนที่เรียนวิชาภาษาจีนโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ด าเนิ น การวิจั ย ในช่ วงในช่ ว ง 12 พฤศจิก ายน 2561 ถึง 4 มกราคม 2562
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จานวน 7 สัปดาห์ รวม 14 ชั่วโมง ใน 1 หน่วยการเรียนรู้ คือ “喜欢不喜欢” (ชอบหรือไม่
ชอบ) รวม 5 แผนทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ สถิติพื้นฐาน สถิติทดสอบที และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนจานวน 35 คน มีคะแนนทักษะการพูดภาษาจีนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70
จานวน 32 คน โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 14.69 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 91.42 ซึ่งสามารถผ่ านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 70 ที่กาหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีนของนักเรียน ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนัก เรีย นหลัง การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01)
รองลงมาได้แก่ ด้านผู้สอน (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85) และด้านการวัดและประเมินผล (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75) ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ด้านเนื้อหา (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.14)
ตามลาดับ
คาสาคัญ: วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT การพูดภาษาจีน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

Abstract
The purposes of the research were: 1) to develop Chinese speaking
skills with 70% of students got 70% in Chinese speaking skills,2) to compare
scores of Chinese speaking skills before and after using 4 MAT learning
management of students, 3)to study the satisfaction of students who have
been developed skills from the 4MAT learning management model. Research
sample was 35 students who studied Chinese speaking at Hua-Hin Witthayakhom
by using purposive sampling. This research conducted 7 weeks, 14 hours from
12 November 2018 to 4 January 2019. The learning unit that was “喜欢不喜欢” (Like
or Dislike)” which consisted of 5 lesson plans. Basic statistics, t-test statistics,
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and qualitative data analysis were used to analyze the content.
The result of research showed that:
1. The students had an average score of more than 70 percent of
Chinese speaking skills at 14.69, 91.42 percent, which can pass more than 70
percent of the specified criteria.
2. The result of satisfaction assessment of Grade 11 students, class 2 after
learning by using 4 MAT which analyzed content in each aspect found that the
most satisfying aspect was the teaching and learning activities ( X = 4. 01)
followed by the instructor ( X = 3.85) and measurement and evaluation
( X =3.75), the last is the content ( X = 3.14) respectively
3. The result of comparison the achievement of Chinese speaking
skills before and after using the 4 MAT learning management of grade 11
students, class 2 of 35 students found that the average scores of Chinese speaking
achievement after the 4 MAT learning management was at 1 4 .6 9 out of 2 0
points, the standard deviation was at 4.52. Chinese speaking skills achievement
differences were statistically significant at the 0.0 1 level, indicating that the
students who received 4 MAT learning had a higher level of achievement in
Chinese speaking skills after studying at the 0.01 level of significance.
Keyword: 4MAT learning management cycle, Chinese speaking, Hua-Hin
Witthayakom School

บทนา
จากผลการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในปัจจุบันพบว่า โดยภาพรวมของการเรียนการสอน
ภาษาจีน ยังไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าใดนัก ทั้งนี้เพราะเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลาย
ประการ ได้แก่ การขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การขาดหลักสูตรและนโยบายใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนกลางที่ชัดเจนและดีเพียงพอ และปัจจัยที่เกี่ยวกับความพร้อมของ
ตัวผู้เรียนเอง
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การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีน ควรมีการมุ่งเน้ น การพั ฒ นาทั กษะทั้ง 4 ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การอ่าน การฟัง และการพูด รวมไปถึงการนาทักษะที่มีเบื้องต้นนี้
ไปปรับใช้ต่อไปเรื่องความสามารถด้านการแปล ผู้เรียนต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา
ทั้ง 4 ทักษะนี้ให้มากที่สุด ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ทักษะการพูด เป็นทักษะที่มีความสาคัญรองลงมาจากทักษะการฟัง เมื่อเริ่มเรียนรู้
จากการฟังแล้วก็เริ่มเรียนรู้ในการพูด ปัญหาหลักด้านทักษะการพูด คือ สภาพแวดล้อม ทาง
ภาษา ถ้านอกห้องเรียนไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนในการสนทนา ก็จะทาให้มีโอกาสในการฝึกพูด
กับเจ้าของภาษาน้อยลง และด้วยธรรมชาติของภาษาจีนที่มีเสียงวรรณยุกต์ทั้งหมด 4 เสียง
โดยแต่ละเสียงจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อพูดเสียงผิดก็จะทาให้เกิดการสือ่ สารที่
ผิดไป ในการฝึกพูดในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถพูด ตามแบบสนทนาในบทเรียนได้ดีแต่หลง
หลังจากเรียนแล้วก็มีโอกาสในการฝึกสนทนาภาษาจีนน้อยมากและบางครั้งก็ไม่สามารถนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2542: 32-34) เป้าหมายของการเรียน
ภาษาคือ การนาไปใช้ในการสื่อสาร เมื่อเรียนภาษาแล้วควรที่จะพูดได้สื่อสารได้ ดังนั้ นเมื่อ
พิจารณาจะเห็นได้ว่า ทักษะการพูดมีความสาคัญมากในการสื่อสารภาษาจีน
รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT หรือที่เรียกว่า รูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 MAT’S Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนที่มีการเรียนรู้โดย
จิน ตนาการ (Imaginative learners) การรับ รู้ม โนทั ศ น์ ที่ เป็ น นามธรรม น ากระบวนการ
สังเกตอย่างไตร่ตรอง หรือเรียกว่าผู้เรียนที่ถนัดการวิเคราะห์ (Analytic learners) การรับรู้
มโนทั ศ น์ แ ล้ ว ผ่ า นกระบวนการลงมื อ ท าหรื อ ที่ เรี ย กว่ า ผู้ เรี ย นที่ ถ นั ด การใช้ ส ามั ญ ส านึ ก
(Commonsense learners) และการรับรู้จากประสบการณ์ ที่เป็นรูปธรรม (ศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี ,
2555) ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยที่ได้มีการใช้การเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอน อาทิ
จันทร์นภา สินเภตรา (2558); ธัญมา หลายพัฒน์ (2550); ปยะพงษ วงศขุมเงิน และปริญญ์
ทนันชัยบุตร (2556) ต่างก็พบว่าผลการจัดการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT
ได้ผลอย่างน่าพอใจและประสบผลสาเร็จ
จากการวิเ คราะห์ก ารจัด การเรีย นรู้ข องผู้เ รีย นที่เ รีย นวิช าภาษาจีน โรงเรีย น
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หัว หิน วิท ยาคม พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนภาษาจีน และทั กษะด้านการพู ด ภาษาจี น
ไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นยั งขาดความเชื่ อ มั่ น ในตนเองในพู ด
ภาษาจี น เพราะกลั วว่ าตั วเองจะพู ด ผิ ด ซึ่งแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาจีน นั้ น
จะต้องฝึกฝนบ่อยๆ ในการใช้น้าเสียง ฝึกจังหวะในการพูด ฝึกท่าทาง และสีหน้าประกอบใน
การพู ด โดยครูเป็ น ผู้ ที่ ให้ ความช่ วยเหลื อให้ กั บผู้ เรียน โดยกระบวนการเรี ยนการสอนและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในชั้นเรียน ช่วยเสริมแรง
บวกและความภาคภูมิใจ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ร่วมมือกันและรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตน โดยในการสอนทักษะการพูด ผู้ส อนจะต้อ งมีก ารวางแผนการสอน ผู้เรีย น
ต้องการเรียนอะไร เพื่อที่จะได้วางแผนการสอนและเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม (ฤทัยพัณณ์
พุดลา, 2553 อ้างถึงใน ชุติมา สว่างภพ, 2555: 4)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT มาใช้พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวซึ่ง
การนารูปแบบ 4MAT มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นรูปแบบการเรียนของที่คานึงถึงความสมดุลของสมองทั้งสองซีก
ของผู้เรียนโดยผู้วิจัย หวังว่าจะสามารถช่วยให้ ผู้เรียนพัฒ นาทักษะการพูดภาษาจีนได้อย่าง
คล่องแคล่วขึ้นเกิดความมั่นใจในการพูดโดยการวัดและประเมินในการจัดผลการเรียนรู้เพื่อ
ส่งผลให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทักษะการพูดของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาจีน
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
2. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาจีน โรงเรียน
หัวหินวิทยาคม โดยใช้รูปแบบ 4MAT ทีม่ ีคะแนนทักษะการพูดภาษาจีนเฉลี่ยร้อยละ 70
3. เพื่อ ศึก ษาความพึงพอใจของนัก เรีย นที่ไ ด้รับ การพัฒ นาทัก ษะจากรูป แบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.21 No.2 July-December 2019

15

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการพูด ของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนหัว หิน
วิทยาคม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่าก่อนเรียน
2. คะแนนทัก ษะการพูด ภาษาจีนของผู้เรีย นที่เรีย นรายวิชาภาษาจีน โรงเรีย น
หัวหินวิทยาคม หลังการใช้รูปแบบ 4MAT มีคะแนนสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 70

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายของงานวิ จั ย ในครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 2
โรงเรียนหัวหินวิทยาคมที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน
รวมจานวน 35 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้การพูดภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ 4MAT
ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียน
(2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ 4 MAT
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเบื้องต้น (Pre-experimental design) โดย
แบบศึ ก ษากลุ่ ม เดี ย ววั ด ก่ อ น-หลั งการทดลอง (One-group pretest-posttest design)
(วรรณี แกมเกตุ, 2555) ดังตารางที่ 1
Pretest
O1

Treatment
X

Posttest
O2
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย
O1 แทนการทดสอบก่ อ นเรี ย น โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการพู ด
ภาษาจีน (Pretest)
X แทนการสอนการพูดภาษาจีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
O2 แทนการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน
(Posttest) และแบบประเมิ นความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรียนรู้ การพู ดภาษาจีน โดยใช้
รูปแบบ 4 MAT มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MATสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2ในหน่วยการเรียนรู้ “喜欢不喜欢 ”จานวน 1 หน่วย
รวม 5 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ดังโครงสร้างรายวิชา
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 “喜欢不喜欢”(ชอบหรือไม่ชอบ)
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 水果 ผลไม้
1.2 菜 อาหาร
1.3 饮料 เครื่องดื่ม
1.4 颜色 สี
1.5 天气 ฤดูกาล
แบบทดสอบหลังการเรียน
รวม

จานวนเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
1
2
2
2
2
2
1
12

สัปดาห์
1
1- 2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ
4 MAT จานวน 1 ฉบับ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ในหน่วยการเรียนรู้ “喜欢不喜欢” โดยผู้วิจัย
ได้ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการการเรียนรู้แบบ 4MAT ตามขั้นตอนของ McCarthy ทั้งหมด 8
ขั้นตอน (ดวงหทัย แสงวิริยะ, 2544: 25 - 27)
1.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาจีน และความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
กับองค์ประกอบแต่ละส่วนของหลักสูตร
1.3 จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ “ 喜欢不喜欢” โดยมี
องค์ ป ระกอบของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ดั งนี้ สาระส าคั ญ เป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
(มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้) เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และการวัดประเมินผล พร้อมเอกสารประกอบได้แก่ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ
Likert ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อยที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 ท่าน
แต่ละท่านมีคุณ สมบัติและความเชี่ยวชาญ คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Content) ทาง
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ภาษาจีน 1 ท่าน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1 ท่าน และ
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการเรียนรู้1 ท่าน ซึง่ ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด ( X =4.61)
1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรข้อมูล ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน
โดยแบบทดสอบเป็น แบบอัตนัย เป็น การทดสอบปฏิบัติด้านทัก ษะการพูด จานวน 5 ข้อ
(20 คะแนน) โดยปฏิบัติตามคาสั่ง สนทนาโต้ตอบ ตอบคาถามตามหน่วยการเรียน
2.2 ก าหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น ในการป ระเมิ น
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ คาศัพท์ การออกเสียง ความคล่องในการพูด ไวยากรณ์และเวลา
ผู้วิจัยได้ประยุกต์แบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีนจากงานวิจัยของ รัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
(2545) และประเทือง ใจหาญ (2546)
2.3 น าแบบทดสอบฯ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ ง 3 ท่ าน ตรวจสอบความถูกต้อ ง
ความเหมาะสม และความชัดเจนของคาถาม แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับผลการเรียนรู้ (IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละท่านให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
ให้ ค ะแนน +1 เมื่ อ แน่ ใจว่ า ข้ อ สอบนั้ น สอดคล้ อ งตามผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
ให้ ค ะแนน 0 เมื่ อ ไม่ แ น่ ใจว่ า ข้ อ สอบนั้ น สอดคล้ อ งตามผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการวัดทักษะการพูดมีดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดทักษะการพูด
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เท่ากับ 1.00
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2.4 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน ที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และ
ปรั บปรุ งแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try out) กั บนั กเรี ยนที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มเป้ าหมายที่ เคยเรียนหน่ วยการ
เรียนรู้ 喜欢不喜欢 มาแล้ว คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 จานวน 30 คน
2.5 นาคะแนนที่ได้จากการไปทดลองใช้ (Try out) ครั้งที่ 1 มาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) โดยพิจารณาความยากง่าย (p) ที่มีค่าระหว่าง
0.20- 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ที่มีค่า 0.20 ขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยาก ระหว่าง 0.26- 0.79 และมีค่าอานาจเท่ากับ 0.20-0.80 จานวน 5ข้อ
2.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน จานวน 5 ข้อ ทดลองใช้
(Try out) ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ที่เคยเรียนหน่วยการเรียนรู้ 喜
欢不喜欢 มาแล้วจานวน 20 คน
2.7 นาคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้
สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (วิเชียร เกตุสิงห์,2528: 139-140, อ้างถึงใน พเยาว์ เนตร
ประชา,2555) ได้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.75
2.8 จัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน เตรียมนาไปใช้กับกลุ่มผู้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ
4MAT จานวน 1 ฉบับ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน 20
ข้อ มีขั้ น ตอนการสร้างและการหาประสิ ท ธิภ าพของเครื่ องมื อ โดยเริ่ม จากการวิเคราะห์
ประเด็นความพึงพอใจ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มทดลอง ซึ่งแบ่งเป็น 5
ระดับนาแบบประเมิน ให้ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ท าการตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.71 – 1.00 ทั้ง 20 ข้อ โดยในส่วนเกณฑ์ในการ
แปลความหมาย โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราประมาณ
ค่า มีดังนี้
ระดับ 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ระดับ 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ระดับ 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจและความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยมีการวางแผนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 จานวน 30 คน
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูด
ภาษาจีน ในหน่วยการเรียนรู้ “喜欢不喜欢” จานวน 5 ข้อ (20 คะแนน) โดยปฏิบัติตาม
คาสั่ง สนทนาโต้ตอบ ตอบคาถามตามหน่วยการเรียน
3. ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สอนทั้งหมด 5 แผน
ใช้เวลา 12 ชั่วโมง
4. ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
5. นาผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการพูดภาษาจีน
และ แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมุติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีนก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT โดยใช้
การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample)
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT โดยใช้ค่ าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคาตอบ
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รายข้อ และแปลความหมายของข้อมูลโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาได้ผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีนก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู้แ บบ 4MAT ของนั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 2 จ านวน 35 คน จากนั้ น น า
แบบทดสอบฯ มาตรวจให้คะแนน นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติและใช้การทดสอบที
(t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample) ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม N
S.D.
X
ก่อนเรียน
20
35 8.51 2.60
หลังเรียน
20
35 14.69 4.52

t-test
19.29**

p-value
.00

** p <.01

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 35 คน ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน ก่อนการการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MATเท่ากับ 8.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.60 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน หลังการจัดการเรียนรู้แ บบ 4MAT
เท่ากับ 14.69 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.52 โดยคะแนน
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงสุดและต่าสุดเท่ากับ 19 และ 11 คะแนนตามลาดับ เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 35 คน มีคะแนนทักษะการพูดภาษาจีนเฉลี่ย
สู งกว่ าร้ อ ยละ 70 จ านวน 32 คน โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 14.69 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.42 ซึ่ ง
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สามารถผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ที่กาหนดไว้
3. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนัก เรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 ห้ อง 2 หลั ง
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MATสามารถวิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
องค์ประกอบการเรียนรู้
ด้านผู้สอน
ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล

X

3.85
3.14
4.01
3.75

S.D. ระดับความพึงพอใจ
0.84
มาก
0.60
ปานกลาง
0.71
มาก
0.56
มาก

จากตารางที่ 4 ที่ ไ ด้ ร วบรวมจากการประเมิ น ความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ซึ่งวิเคราะห์เนื้อหาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมาก คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( X =4.01) รองลงมา
คือ ด้านผู้สอน ( X = 3.85) และด้านการวัดและประเมินผล ( X = 3.75) สุดท้ายคือ ด้าน
เนื้อหา ( X =3.14) ตามลาดับ

การอภิปรายผล
1. จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาจีน ก่อนและ
หลังการเรีย นรู้ โดยน าแบบทดสอบท าการทดสอบนั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 2
จานวน 35 คน สามารถพบว่า หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มาแล้ว จะ
มีทักษะการพูดภาษาจีนสูงกว่าก่อนใช้การจัดการเรียนรู้ฯ โดยผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน
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35 คนนี้ มีทักษะการฟังภาษาจีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 32 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
14.69 คิดเป็นร้อยละ 91.42 ซึ่งเทียบกับ คะแนนก่อนเรียนที่มีทักษะการฟั งภาษาจีนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 เพียง 2 คนโดยมีเฉลี่ยอยู่ที่ 8.51 คิดเป็นร้อยละ 5.71 จากผลการวิเคราะห์
ข้อมู ลดั งกล่าว แสดงให้ เห็ นว่า นั กเรียนที่ มีทั ก ษะทางการพู ด ภาษาจีน ได้ ดีจ นผ่ านเกณฑ์
ร้อยละ 70 เป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นรูปแบบการสอนที่มีลาดับขั้นตอน
จากเนื้อ หาและกิจ กรรมอย่า งต่อ เนื่อ ง เมื่อ ผู้ส อนมีก ารจัด กิจ กรรมการพูด ภาษาจีน ที่ มี
ความหลากหลาย ผู้เรียนจะค้นพบความท้าทาย ความสนุกสนานเพลิดเพลินผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้นาเสนอความรู้วิธีการที่หลากหลาย ทาให้ผู้เรียนกล้า
ที่จะพูดภาษาจีนออกมาอย่างไม่เคอะเขินโดยสอดคล้องกับ มานิสา ปราณามาคา (2555) ซึ่ง
กล่าวว่า การสอนแบบ 4MAT เป็นการสอนที่ทาให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองพวกเค้า
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมทาให้การ
เรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาจีน โดยไม่กลัวว่าตนเอง
จะพูดผิดพูดถูก พวกเขาก็สามารถเชื่อมโยงทักษะอื่นๆ เข้ามาใช้ในการพูด อาทิ ทักษะการแปล
มาส่งเสริมให้ตนเองเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางาน
กลุ่ม การอภิปราย และการประยุกต์ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์
2. หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ 4MATแล้ว ผู้วิจัยจึงให้
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างทาการประเมินความพึงพอใจ โดยผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาจีนแบบ 4MAT ในระดับมาก
อาจะเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจัดกิจกรรม หรือออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ซึงนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อนักเรียนสามารถสังเคราะห์จากเนื้อหาการเรียน
ที่ต นเองชอบได้ พวกเขาชอบที่จ ะมีส่ว นร่ว มในการเรีย น ชอบดู วีดีโ อ ภาพที่ช่ว ยเพิ่ม
ความเข้าใจมากขึ้น มีอิสระในการตั้งคาถามและทบทวนคาตอบตลอดเวลานักเรียนได้ให้
ความคิดเห็นว่าอาจารย์และผู้เรียนมีการทากิจกรรมร่วมกัน อาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่าย
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่พอใจกับคะแนนที่ตนเองได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ปิยะพงษ์
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วงศ์ขุมเงิน และปริญญ์ ทนันชัยบุตร, 2556: 54) ได้ทาการวิจัยการพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีนโดยผ่านการเรียนรู้แบบ 4MAT ผลการวิจัยซึ่งได้สอบถามนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาจีนโดยใช้รูปแบบ 4MAT อยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะในส่วนของการได้รับความรู้ใหม่ๆจากเนื้อหาวิชาที่เรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT อาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้มากกว่า
2 ชั่วโมง ผู้สอนควรกาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนให้เหมาะสม
2. ในขณะที่ ผู้เรียนทาการทดสอบทักษะการพูดภาษาจีน ผู้เรียนบางคนมีทักษะ
การพูดภาษาจีนที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวพูด ดังนั้นผู้สอนจึง
ควรกาหนดสถานการณ์ในการพูดให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อผู้เรียนจะได้
มีความพร้อมและกล้าแสดงออกในการพูดมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ไปพั ฒ นาด้านการพูด โดยใช้
การแสดงบทบาทสมมติด้วย จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูดและความเชื่อมั่นในตนเองใน
การแสดงบทบาทสมมติด้วย
4. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ
5. ควรน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ 4MAT ไปต่ อ ยอดโดยการบู ร ณาการกั บ
เนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระอื่น ๆ
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