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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง (true-

experimental research) เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบท
ของทองถ่ินกับนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  

สมมติฐานการวิจัยมีดังนี้ ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่พัฒนาขึ้น                
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของ
ทองถ่ินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และคะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวย
ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร ท่ีกําลังเรียนวิชาภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 70 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน และแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีน วิธีดําเนินการ
ทดลองโดยทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด
เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาจีน และทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง วิเคราะหขอมูลโดยหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน คาความยาก คาอํานาจจําแนก คาความเที่ยง 
คาความตรง การประเมินชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน หาคาประสิทธิภาพของ
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ชุดการเรียนรูภาษาจีน โดยใชสูตร E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
และหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test) สรุปผลไดดังนี้  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สรุปไดวา 

5.1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมีคาเทากับ 
81.20/81.71 (E1/ E2) ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 

5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยชุด          
การเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกับนักศึกษากลุมควบคุมที่เรียนดวยชุดการเรียนรู
ภาษาจีนเดิม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนวิชาภาษาจีนสูงกวากลุมควบคุม ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 

5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยชุด          
การเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนสูงกวา
กอนการทดลอง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 

5.1.4 คะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยชุด  
การเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองนักศึกษามีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาจีนสูงกวากอน  
การทดลอง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 4 

 

5.2 อภิปรายผล 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู
ภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียน
ดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกับนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีน
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เดิม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรู
ภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
เจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของ
ทองถ่ินระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จากผลการศึกษาคนควาดังกลาวสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

5.2.1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมีคาเทากับ 
81.20/81.71 (E1/ E2) ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสมพิศ กอบจิตติ (2548,  หนา 159-160)  ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวันโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง กฎหมายนารูใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 
83.85/87.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย นอกจากนี้พบวานักเรียนและผูที่เกี่ยวของเห็นวา
รูปแบบของชุดการเรียนรู ควรใชภาษาที่เขาใจงายชัดเจน มีการตูน รูปภาพประกอบ รูปเลม
กะทัดรัด สีสันสวยงามและมีเนื้อหาที่ใหความรู ดานเนื้อหาเร่ืองกฎหมายควรเปนกฎหมายที่
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน เปนกฎหมายที่ใกลตัวนักเรียน ดานขอมูลทองถ่ินที่
นํามาใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู ควรเปนเหตุการณหรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในทองถ่ินซึ่งสัมพันธ
กับเนื้อหาของกฎหมาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ มาลัย จงเจริญมั่นคง (2546,  
หนา 78) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูเร่ืองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 91.87/92.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 
ที่ตั้งไวและนักเรียนรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้น จึงกลาวไดวา ชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากผลการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีคาเทากับ 
81.20/81.71 (E1/ E2) ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 

1) ชุดการเรียนรูภาษาจีนที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีขั้นตอนในการสรางที่เปนระบบ โดย
ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหาวิชากับบริบทของทองถ่ิน จุดประสงค         
การเรียนรู คาบเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร ศึกษาทฤษฎี หลักการ เทคนิค
และวิธีสรางชุดการเรียนรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
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ตางประเทศ เพื่อกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาในแตละหนวย   
การเรียนรู จํานวนคาบเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารโดยเนนกิจกรรมและการแสดงบทบาทสมมติ ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบท
ของทองถ่ินประกอบดวย คํานํา จุดประสงคการเรียนรู การแนะนําการใชชุดการเรียนรูภาษาจีน
สําหรับครู แผนการจัดการเรียนรูของชุดการเรียนรูภาษาจีน ใบความรู รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผล นอกจากนี้ชุดการเรียนรูไดผานการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมดาน
ตางๆ จากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ โดยผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา หลักสูตรและแผน         
การจัดการเรียนรู ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาจีน ไดประเมินชุดการเรียนรูภาษาจีนใน
ภาพรวมอยูในระดับดี รวมทั้งไดผานการทดลองกับนักศึกษาเปนรายบุคคลและกลุมเล็ก เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แลวไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองจนมีความสมบูรณและชัดเจนยิ่งขึ้นจึงนําไปใชในการทดลอง 
ดังนั้นชุดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้จึงเปนชุดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมจะนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนได 

2) ชุดการเรียนรูภาษาจีนที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนสื่อที่เชื่อมตอระหวาง
เนื้อหาในบทเรียนกับวิถีชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอมของทองถ่ินเพื่อกระตุนใหนักศึกษาได
ใชภาษาที่เรียนในบริบทของทองถ่ิน โดยจัดกิจกรรมทางภาษาที่เนนการใชภาษาจีนในสถานการณ
ที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงของผูเรียนมากที่สุด ในแตละหนวยการเรียนรูผูวิจัยจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เนนให
ผู เรียนมีการฝกทักษะทางดานการพูดและการฟงโดยใหลงมือปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ เชน ผูวิจัยจะใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ เลนเกม แสดงละคร และ        
การเรียนรูในสถานที่จริง เปนตน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีความรู    
ความเขาใจ มีทักษะในการแสวงหาความรูหรือเร่ืองราวในทองถ่ินมากขึ้นและสามารถนําความรู    
ที่ไดไปใชในสถานการณจริง  

5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยชุด          
การเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน กับนักศึกษากลุมควบคุมที่เรียนดวยชุดการเรียนรู
ภาษาจีนเดิม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนวิชาภาษาจีนสูงกวากลุมควบคุม ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพชนก 
พันธแจม (2549,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารและสมบัติของสาร          
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของกองเกียรติ ขอบเวศน (2548,  หนา 138-139) ซ่ึงพบวา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชีวิตกับส่ิงแวดลอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมทดลองที่
จัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูเร่ืองชีวิตกับส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย
ใชแหลงการเรียนรูในชุมชน ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กับกลุมควบคุมที่จัด         
การเรียนรูในโรงเรียนตามปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชีวิตกับส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมควบคุม งานวิจัยของธีระพจน แสงแกว 
(2546,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา นักเรียนกลุมที่ฝกโดยใชแหลงเรียนรูเปนสื่อ ไดคะแนนดานการอานจับ
ใจความและเขียนเรียงความมากกวานักเรียนกลุมที่ฝกตามแผนการสอนปกติ และงานวิจัยของ   
โศรยา ทองวาวศรี (2544,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนกับการสอนปกติแตกตางกัน โดยกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม จากผลงานวิจัยดังกลาวที่มีผลการวิจัย
สอดคลองกันแสดงใหเห็นวาชุดการเรียนรูมีสวนชวยสงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู
ของผูเรียนกลุมทดลองไดเปนอยางดี 

5.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยชุด          
การเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนสูงกวา
กอนการทดลอง ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา คชมาศ (2550,  หนา 53)    
ซ่ึงพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใชคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 ดวยโปรแกรม    
power point ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน
อยางมีระดับนัยสําคัญ .01 งานวิจัยของนุชนาถ สอนสง (2549,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา ผลการเรียนรู 
เร่ืองบรรยากาศของนักเรียนกอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .01 โดยหลังการใชชุดการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู งานวิจัยของรัศมี 
ขวัญบุรี (2548,  หนา 61) ซ่ึงพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนรูแบบบูรณาการกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 งานวิจัยของสมพิศ กอบจิตติ (2548,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวานักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถ่ิน กอนและหลัง
การใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรู
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู งานวิจัยของมณชนา เปอโลด 
(2547,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังการใชชุดการจัดการเรียนรู
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
งานวิจัยของ กุหลาบ หงสทอง (2546,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนหลังใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนการใช งานวิจัยของ ตงหัว ใช (2009,  
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษาจีนโดยใชเนื้อหาในทองถ่ิน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงเวินโจว มณฑลเจอเจียง ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนภาษาจีนที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนสูงขึ้น นักเรียนมีความรู
ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับทองถ่ินมากขึ้น ทําใหนักเรียนรักทองถ่ินมากขึ้นและมีแรงจูงใจใน  
การเรียนวิชาภาษาจีนสูงขึ้น จากงานวิจัยของสิ้ว เจิ้ง (2009,  บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาจีนที่สรางโดยขอมูลในทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 6 โรงเรียนหายอัน มณฑลเจียงซู ผลการศึกษาพบวา บทเรียนภาษาจีนที่สรางโดยขอมูลใน
ทองถ่ิน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหกับนักเรียน และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
ทองถ่ินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนเดิม เพราะวาบทเรียนที่สราง
โดยขอมูลในทองถ่ินเปนบทเรียนที่ใกลตัวกับนักเรียน นักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลอยาง
ใกลชิด และสามารถศึกษาคนควาความรูจากแหลงการเรียนรูจริงดวยตนเอง ทําใหนักเรียน             
มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนสูงขึ้น 

จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนตามวัตถุประสงคขอ 
2 และ 3 ดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบท
ของทอง ถ่ิน  สํ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ                     
ราชนครินทร ที่สรางขึ้นไดเนนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ชุดการเรียนรูดังกลาวเปนชุดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในทักษะการฟงและ  
การพูด จากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูในทองถ่ินของตนเอง ทั้งที่เปนแหลงการเรียนรูที่เปน
ธรรมชาติ ไดแก แมน้ําบางปะกงและเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน แหลงการเรียนรูที่เปน
สถานที่ ไดแก วัดโสธรวรารามวรวิหารและอนุสาวรีย พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
การจัดกิจกรรมโดยใชชุดการเรียนรูดังกลาวเปนวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถ
นําไปพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี ทําใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติในการศึกษาคนควา
และแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดรับประสบการณโดยตรงจากแหลงการเรียนรูในทองถ่ินของ
ตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งใกลตัวของผูเรียน การที่ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ประกอบกับ
กิจกรรมการเรียนรู แหลงการเรียนรูและส่ือการเรียนรูที่หลากหลายชวยใหผูเรียนมีความรูและมี  
เจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตจริง ทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจใฝรูในการเรียนรูและมีความสุขในการเรียนรู เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูซ่ึงสงผลให
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ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีและมีประสิทธิภาพดีขึ้นได จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดี
ขึ้นดวย  

5.2.4 คะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยชุด 
การเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองนักศึกษามีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาจีนสูงกวากอน   
การทดลอง ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของนุศรา เอ่ียมนวรัตน (2542,  บทคัดยอ)     
ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอส่ิงแวดลอมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปน
ผูสอน พบวา เจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
แบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกัน งานวิจัยของดวงหทัย แสงวิริยะ (2544,  
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องผลการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียน ความรับผิดชอบและเจตคติตอการเรียน ในหนวยการเรียน เรื่องประชากรศึกษาและ     
การทํามาหากิน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT กับที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนตามแนว
การสอนของกรมวิชาการแตกตางกัน งานวิจัยของสาธิต เงินกอง (2548,  หนา 120) ซ่ึงพบวา 
นักเรียนสวนใหญมี   เจตคติที่ดีตอการสืบสารวัฒนธรรมทองถ่ินของชาวตําบลบานแหลม อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี กอนการใชยุทธศาสตรอยูในระดับปานกลาง-มาก หลังจากการใช
ยุทธศาสตร อยูในระดับมาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ         
กองเกียรติ ขอบเวศน (2548,  บทคัดยอ) ซ่ึงพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดการเรียนรูเร่ืองชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน ตําบลพรุใน 
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มี  เจตคติที่เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องชีวิตกับส่ิงแวดลอม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของเตือนใจ ทองดี (2549,  บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน (e-learning) กับการเรียนรูแบบ
ปกติ พบวา คะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรม  
การเรียนรูแบบออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  

จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษากลุม
ทดลอง พบวา นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
เนื่องมาจากชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินมีเนื้อหาท่ีดึงดูดความสนใจของผูเรียน
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เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัว มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยากทําใหผูเรียนรูสึกวาการเรียนวิชา
ภาษาจีนไมไดยากอยางที่คิด มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน ทําใหผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตจริง จึงสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน
สูงขึ้น 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

การพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูวิจัยมีแนวคิดและขอเสนอแนะได 
ดังตอไปนี้ 

 
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1) การนําชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินไปใชในการจัด           
การเรียนรู ครูผูสอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู คําแนะนําการใชชุดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับ
ครูใหชัดเจนและจัดเตรียมส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรูในทองถ่ินไวลวงหนา 

2) บรรยากาศในชั้นเรียนระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียนควร
สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เพื่อใหผูเรียนกลาพูด กลาแสดงออกและกลาเสนอความคิดเหน็ 

3) ครูผูสอนควรมีการยืดหยุนในเรื่องเวลาของการนําเสนอเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถในการใชภาษาจีนของผูเรียนและจํานวนผูเรียนในชั้นเรียน 

4) ในขณะที่ผูเรียนกําลังปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนไม
ควรตําหนิหรือแกไขขอผิดพลาดในเรื่องเล็กนอย หากมีความจําเปนที่ตองแกไขควรรอใหผูเรียน
เสร็จสิ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมเสียกอนเพื่อไมทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจในขณะที่ทํากิจกรรม 
 

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 
1) ควรมีการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ เชน VCD, 

DVD คอมพิวเตอรชวยสอน และบทเรียนออนไลน 
2) ควรมีการสรางชุดการเรียนรูในเนื้อหาเฉพาะดานที่สอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ิน เชน ภาษาจีนสําหรับการทองเที่ยว ภาษาจีนสําหรับการเผยแพรวัฒนธรรม ภาษาจีน
สําหรับการเกษตร เปนตน 
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3) ควรมีการสรางและการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน
ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาในทองถ่ินอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของ
ทองถ่ินนั้น 


