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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มี ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� พััฒนาและศึึกษาประสิิทธิิผลของรููปแบบการสอนตามหลัักภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา
ในการพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายในจัังหวััดลำำ�ปาง โดยแบ่่ง
กลุ่่�มตััวอย่่างออกเป็็ น 2 กลุ่่�ม คืือ 1) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ศึกึ ษาบริิบทและสภาพปัั ญหาการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีน
ในระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาตอนปลายแผนการเรีียนศิิลป์์ ภาษาจีีน โดยการสัังเกตครููสอนภาษาจีีนจำำ�นวน 12 คน และสััมภาษณ์์
นััก เรีียนจำำ�นวน 358 คน และ 2) กลุ่่�มตััวอย่่า งที่่�ท ดลองใช้้รููป แบบการสอนที่่�พั ฒ
ั นาขึ้้�น โดยเป็็ น ครููส อนภาษาจีีน
ระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 5 จำำ�นวน 5 คน และนัักเรีียนจำำ�นวน 158 คน ผลการวิิจัยั พบว่่า รููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น�
ประกอบด้้วยกระบวนการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� 5 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ ขั้้�นสร้้างเป้้ าหมาย ขั้้�นการเรีียนรู้้� ขั้้�นฝึึกการเชื่่อ� มโยง
ขั้้�นแสดงผลการเรีียนรู้้� และ ขั้้�นประเมิินความสามารถ โดยความรู้้�และความเข้้าใจในการเลืือกใช้้คำ�ำ และประโยคของนัักเรีียน
กลุ่่�มเก่่ง ปานกลาง และ อ่่อนหลัังการทดลองเรีียนสููงกว่่าก่่อนการทดลองเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .01
และระหว่่างเรีียนนัักเรีียนทุุกกลุ่่�มเรีียนมีีความสามารถทางการพููดภาษาจีีนที่่�ดีีขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .01
ในทุุกช่่วงเวลาของการประเมิิน
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. การสอนภาษาจีีน 2. ภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา 3. ทัักษะการพููดภาษาจีีน
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Abstract
The objectives of this research were to develop an instructional model based on neuro-linguistics programming
for the development of Chinese speaking ability among upper secondary school students and to study its
effectiveness. The samples were divided into 2 groups. The first one was a sample group that was used to study
the context and the condition of problems of Chinese language teaching and learning among upper secondary
school students who were studying in Language-Arts Program (Chinese language). The sample group were 12
Chinese language teachers and their 358 students. The participants’ teaching behaviors were observed and their
students were interviewed. The second group consisted of 5 Chinese language teachers of Mathayom 5 and 158
students. This group was experimented with the developed teaching model. The results of the research revealed
that an instructional model comprises a five-step process of learning activities, namely goal-building stage, learning
stage, training for linking stage, showing results of the learning stage, and assessing ability stage. After the
experiment, it was found that students’ knowledge and comprehension of word and sentence selection were
significantly higher at the .05 level, and, when using an instructional models, the students in all group had
improvements in their Chinese speaking skill after the experiment. They have significantly higher results at the
.01 level.
Keywords: 1. Teaching chinese language 2. Neuro-linguistics programming 3. Chinese speaking skills
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การพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายในจัังหวััดลำำ�ปาง

บััณศิิกาญจ ตั้ง้ � ภากรณ์์

จำำ�เป็็ นต้อ้ งเข้้าใจถึึงสถานการณ์์ และเลืือกใช้้ภาษาให้้เหมาะสม
ตามกาลเทศะและเป็็ นที่่ย� อมรัับกันั ในสัังคมอีีกด้้วย ดัังนั้้�น
ในการจััด การเรีียนการสอนภาษาจีีน ครููส อนภาษาจีีน
ควรมุ่่�งพััฒ นาทััก ษะทางการพููด ของนััก เรีียนเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั
เพื่่� อ ให้้ นัั ก เรีียนสามารถนำำ� ภาษาจีีนไปใช้้ สื่�่ อ สารใน
ชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้ตามสถานการณ์์จริิง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การศึึกษาในระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาที่่�นัักเรีียนจำำ�เป็็ นต้อ้ งได้้
รัับการพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีน เพื่่�อนำำ�
ภาษาจีีนไปใช้้ใ นการสื่่�อ สาร แลกเปลี่่�ย นเรีียนรู้้� พร้้อ ม
นำำ� เสนอข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารต่่ า ง ๆ ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม
กัับสถานการณ์์ และเป็็ นการเตรีียมความพร้้อมสู่่�การศึึกษา
ต่่ อ ในระดัับที่่�สููง ขึ้้�น ทั้้�ง นี้้� ก็็เ พื่่�อ ให้้บ รรลุุ จุุ ด มุ่่�งหมายของ
การเรีียนการสอนภาษาจีีนตามตััวชี้วั�้ ดั และสาระการเรีียนรู้้�
ภาษาจีีนของหลััก สูู ต รแกนกลางการศึึก ษาขั้้�นพื้้�น ฐาน
พ.ศ. 2551
แม้้ว่่าหลัักสููตรแกนกลางจะให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพููด
เพื่่� อ สื่่�อ สารเป็็ นสำำ�คั ัญ ก็็ ต าม แต่่ ใ นทางปฏิิ บั ัติิ พบว่่ า
ในปัั จ จุุ บั ัน มีีนัั ก เรีียนจำำ�นวน ไม่่ น้้ อ ยที่่�ป ระสบปัั ญ หาใน
การใช้้ภาษาจีีนเพื่่อ� การสื่่อ� สารหรืือสนทนากัับเจ้้าของภาษา
(Khanti, Intasing, & Konthieng, 2019) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
นัักเรีียนในระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาตอนปลายที่่�ตั้ง้ � เป้้ าหมาย
ในการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาสาขาวิิชาภาษาจีีน ซึ่�่ง
ควรต้้องมีีทัักษะการพููดภาษาจีีนขั้้�นพื้้�นฐานอยู่่�ในระดัับดีี
เพื่่�อ เป็็ นพื้้� น ฐานของการพััฒ นาทััก ษะทางการสื่่�อ สาร
ภาษาจีีนในด้้านต่่าง ๆ ต่่อไป แต่่จากการศึึกษางานวิิจัยั ของ
Wisedjinda, & Chitradub (2018) และ Rodjanapaitoon, &
Sumettikoon (2015) พบว่่า นัักเรีียนระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษา
ตอนปลายมีีปัั ญ หาเกี่่�ย วกัับทั กั ษะการพููด ภาษาจีีนเพื่่�อ
การสื่่� อ สารในระดัั บที่่� สูู ง กล่่ า วคืือ นัั ก เรีียนระดัั บ
ชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลายมีกี ารใช้้ภาษาจีีนในการสื่่�อสาร
ที่่� ไ ม่่ เ หมาะสมตรงตามความต้้ อ งการและกฎเกณฑ์์
การใช้้ภาษาของผู้้�ใช้้ภาษาจีีนจึึงส่่งผลให้้เกิิดความผิิดพลาด
ในการติิดต่่อสื่่อ� สาร ตลอดจนนัักเรีียนไม่่สามารถใช้้ภาษาจีีน
เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นองค์์ความรู้้�หรืือถ่่ายทอดความรู้้�ทางวััฒนธรรม
ที่่�จะเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ตนเองและสัังคมได้้ นอกจากนี้้� รายงาน
การวิิจัยั เกี่่�ยวกัับสภาพการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีน
ในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายพบว่่า ปัั ญหาในภาพรวม
ที่่�ไม่่สามารถพััฒนา ส่่งเสริิม และสนัับสนุุ นให้้นักั เรีียนเกิิด
ทัักษะการพููดภาษาจีีนขั้้�นพื้้�นฐานได้้อย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพนั้้�น
เกี่่�ยวข้้องกัับรูปู แบบและเทคนิิควิิธีีการสอนที่่�ไม่่สอดคล้้อง

บทนำำ�
สถานการณ์์ ของโลกในยุุคปัั จ จุุบันที่่
ั �เ ป็็ นโลกของยุุค
ข้้อมููลข่่าวสาร (information age) ส่่งผลให้้การติิดต่่อสื่่อ� สาร
ระหว่่ า งประเทศมี ีค วามสำำ�คั ัญ มากยิ่่�ง ขึ้้�น เพื่่�อ ให้้ เ กิิด
การแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในด้้านต่่าง ๆ
การเรีียนรู้้�ภาษาต่่ า งประเทศจึึง เป็็ นเรื่่�อ งที่่�จำ�ำ เป็็ นและ
สำำ�คั ัญ อย่่ า งยิ่่�ง เพราะภาษาถืือเป็็ นเครื่่�อ งมืือที่่� สำ�คั
ำ ัญ
ในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ในการพััฒนาตนให้้ก้้าวทัันโลก
เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มขีีดความสามารถในแข่่งขัันของประเทศ
โดยปัั จจุุบันั ภาษาต่่างประเทศที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั และมีีผู้้�ใช้้มาก
เป็็ นลำำ�ดั ั บ สองรองจากภาษาอัั ง กฤษ คืือ ภาษาจีีน
ซึ่่�ง กระทรวงศึึก ษาธิิก ารได้้ต ระหนััก ถึึง ความสำำ�คั ญ
ั ของ
การพััฒ นาการเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย
โดยกำำ�หนดนโยบายการปฏิิรูปู การเรีียนการสอนภาษาจีีน
ในระดัับ การศึึ ก ษาขั้้�นพื้้�น ฐานให้้ มี ีค วามเข้้ ม แข็็ง และ
มีีคุุณภาพได้้มาตรฐานสากล ซึ่่�งจุุดมุ่่�งหมายที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของ
การเรีียนการสอนภาษาจีีน คืือ การสร้้างศัักยภาพนัักเรีียน
ในการใช้้ ภ าษาจีีนเพื่่� อ สื่่� อ สารกัั บ เจ้้ า ของภาษาหรืือ
ผู้้�ที่่�ใช้้ภาษาจีีนได้้ (Bureau of Academic Affairs and
Education Standards, 2013)
ตามจุุ ด มุ่่�งหมายของการเรีียนการสอนภาษาจีีนจะ
เห็็นได้้ว่า่ ครููควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�เน้้นรูปู แบบการฝึึกทัักษะที่่�ให้้นักั เรีียนสามารถนำำ�ภาษาจีีน
ที่่�เรีียนไปใช้้สื่�อ่ ความหมายกัับผู้้�อื่�น่ ได้้จริิงโดยผ่่านทัักษะ
การส่่งสาร (productive skills) ด้้วยการพููดเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั
Ungwattanakul (1997) ได้้ ก ล่่ า วสนัั บ สนุุ น เกี่่� ย วกัับ
ความสำำ�คั ัญ และความสััมพั ันธ์์ ข องทััก ษะการใช้้ภ าษา
โดยผ่่านการพููดว่่า การพููดเป็็ นทักั ษะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และจำำ�เป็็ นมาก
ในการสื่่อ� สาร เพราะผู้้�ที่่สื่� อ�่ สารด้้วยการพููดที่่�ดีีย่อ่ มสััมพันธ์
ั ์
กัับการมีีทัักษะทางการฟัั งที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพโดยสามารถ
ฟัังผู้้�อื่่น� ได้้อย่่างเข้้าใจ ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะทางการอ่่าน
และการเขีียนต่่ อ ไป โดยในการพููด เพื่่�อ การสื่่�อ สารมิิไ ด้้
หมายความถึึง การใช้้รููป แบบตามโครงสร้้า งทางภาษา
ที่่� ถูู ก ต้้ อ งเพีียงอย่่ า งเดีียวเท่่ า นั้้�น แต่่ จ ะต้้ อ งมีีค วามรู้้�
ความเข้้า ใจถึึง สถานการณ์์ แ ละบริิบ ทของการใช้้ภ าษา
ตามกฎเกณฑ์์ของสัังคมนั้้�น ๆ (Hymes, 1972; Pattison,
1987) ซึ่่�งสััมพันธ์
ั ์กับั Donkaewbua (1995) ที่่�กล่่าวว่่า
การอาศััยความรู้้�ความเข้้าใจในเนื้้�อหาของภาษา กฎเกณฑ์์
ทางไวยากรณ์์ รวมถึึงการมีคี ลัังคำำ�ศัพท์
ั ์ก็็ยังั ไม่่เพีียงพอ
ต่่อการใช้้ภาษาเพื่่อ� การสื่่อ� สารได้้อย่่างแท้้จริิง แต่่นักั เรีียน
55
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กัับ การพััฒ นาทััก ษะการพููด และไม่่เ หมาะสมกัับ ระดัับ
ช่่วงวััยของนัักเรีียน รวมถึึงสาระของเนื้้�อหาและสื่่อ� การสอน
ที่่�ขาดความเชื่่อ� มโยงและความทัันสมััย (The Secretariat of
the Education Council, 2016) สอดคล้้องกัับข้อ้ มููลที่่�ผู้้�วิจัิ ยั
ได้้สั ัง เกตพฤติิก รรมการสอนภาษาจีีนของครูู ใ นระดัับ
ชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลายในจัังหวััดลำำ�ปาง พบว่่า ครููมี ี
การจััดกิิจกรรมการสอนภาษาจีีนที่่�เน้้ นวิิธีีการสอนแบบ
ไวยากรณ์์ -การแปล และการสอนแบบฟัั ง-พููด กล่่าวคืือ
ในการจััดการเรีียนการสอนได้้เริ่่ม� จากการอ่่านคำำ�ศัพท์
ั ์ประโยคแล้้ วบ อกความหมาย จากนั้้�น ให้้ นัั ก เรีียนฟัั ง
บทสนทนาภาษาจีีนโดยครููเป็็ นผู้้�อ่า่ นหรืือฟัั งจากไฟล์์บันทึ
ั กึ
เสีียง หรืือครููให้้นัักเรีียนอ่่านบทสนทนาด้้วยตนเองและ
สอนโครงสร้้า งทางภาษาด้้ว ยการอธิิบ ายกฎไวยากรณ์์
ให้้นักั เรีียนทราบ โดยครููใช้้ภาษาไทยเป็็ นหลัักในการอธิิบาย
พร้้อมทั้้�งยกตััวอย่่างประกอบให้้นักั เรีียนทำำ�แบบฝึึกหััด และ
ให้้นักั เรีียนพููดซ้ำำ�� ๆ โดยการอ่่านตามบทสนทนาที่่�ปรากฎ
ในหนัังสืือเรีียนกัับเพื่่อ� น ๆ ทั้้�งแบบกลุ่่�มใหญ่่ กลุ่่�มเล็็ก และ
ทีีละคู่่� ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่ารููปแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนดัังกล่่าว มีีลัักษณะเป็็ นการสื่่�อสารแบบทางเดีียว
จากครููสู่่�นักั เรีียน ประกอบกัับนักั เรีียนเรีียนรู้้�ภาษาจีีนหรืือ
ทำำ� ความเข้้า ใจโครงสร้้า งทางภาษาจีีนผ่่ า นภาษาไทย
เป็็ นหลััก ซึ่ง�่ มีคี วามเป็็ นไปได้้ที่่นั� กั เรีียนจะใช้้ภาษาจีีนสื่่อ� สาร
โดยต้้องผ่่านการถอดความหมายจากภาษาไทยเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั
นอกจากนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ใช้้ภาษาจีีนในการสััมภาษณ์์นักั เรีียน พบว่่า
นัักเรีียนส่่วนใหญ่่มีคี วามรู้้�พื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับโครงสร้้างประโยค
ภาษาจีีน แต่่ ยั งั ไม่่ส ามารถใช้้ภ าษาจีีนพููด สนทนาหรืือ
สื่่�อ ความหมายในการแลกเปลี่่�ย นความรู้้� ความคิิด เห็็น
ตามความต้้ อ งการของตนเองได้้ อ ย่่ า งเหมาะสมกัั บ
สถานการณ์์ และสำำ�หรัับนักั เรีียนที่่�สามารถสื่่อ� สารภาษาจีีน
ได้้บ้้า งมีีลััก ษณะการใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั ์แ ละประโยคเป็็ น ไปตาม
กฎเกณฑ์์การใช้้ภาษาของผู้้�ใช้้ภาษาไทย ซึ่ง�่ ลัักษณะการใช้้
ภาษาดัังกล่่าวไม่่ถูกู ต้้องตรงตามบริิบทและกฎเกณฑ์์การใช้้
ภาษาของผู้้�ใช้้ภาษาจีีน แสดงให้้ทราบถึึงการได้้รับอิ
ั ทิ ธิิพล
จากภาษาแม่่ ประกอบกัับนักั เรีียนใช้้หลัักการแปลความแบบ
ตรงตััวจากภาษาไทยช่่วยในการสื่่อ� สาร
จากการสัังเกตและการสััมภาษณ์์ข้า้ งต้้น แสดงให้้ทราบถึึง
สภาพการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนในปัั จจุุบันที่่
ั ส่� ง่ ผล
เป็็ นปัั ญ หาให้้นััก เรีียนไม่่ส ามารถใช้้ภ าษาจีีนสื่่�อ สารได้้
อย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพ ซึ่ง�่ Asher, & Adamski (1982) ได้้กล่่าวว่่า
การที่่�นัั ก เรีียนไม่่ ส ามารถประสบผลสำำ� เร็็จ ในการเรีียน

ภาษาต่่างประเทศ สาเหตุุประการหนึ่่�งเกิิดจากพฤติิกรรมและ
กระบวนการจััดการเรีียนการสอนของครููเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั ด้้วย
เหตุุ นี้�้ ผู้้� วิิ จั ัย จึึ ง สนใจที่่� จ ะพััฒ นารูู ป แบบการสอนที่่� จ ะ
ช่่วยแก้้ไขปัั ญหาทัักษะทางการพููดภาษาจีีน ซึ่่ง� Revell, &
Norman (1999) ได้้เสนอแนะว่่าการจััดกิิจกรรมการเรีียน
การสอนภาษาต่่างประเทศ ครููควรจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ที่่�ให้้นักั เรีียนได้้ใช้้ประสาทสััมผัสั ด้้านต่่าง ๆ ที่่�นอกเหนืือจาก
การใช้้ตาดููและการใช้้หููฟััง มาเป็็ นการเรีียนรู้้�ภาษาผ่่าน
การใช้้อารมณ์์ความรู้้�สึึกจากการสััมผัสั การชิิมรส การดมกลิ่่�น
เพื่่อ� ช่่วยสร้้างความเข้้าใจในการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศนั้้�น ๆ
ได้้อย่่างท่่องแท้้ และยัังสามารถช่่วยลดปัั ญหาการเรีียนรู้้�
ภาษาต่่ า งประเทศที่่�ไ ด้้รั บอิ
ั ิท ธิิพ ลจากภาษาแม่่ ผู้้�วิิจั ัย
จึึง ได้้ ทำ�ำ การศึึก ษาและค้้ น คว้้ า หลััก การเรีียนการสอน
ที่่�สอดคล้้องกัับข้อ้ เสนอแนะดัังกล่่าว โดยพบว่่าวิิธีีการสอน
แบบภาษาศาสตร์์เ ชิิง ประสาทวิิท ยา (neuro-linguistic
programming) เป็็ นระเบีียบวิิธีีสอนภาษาตามหลัักวิิชา
ภาษาศาสตร์์ ที่่� มุ่่� งเน้้ น การพััฒ นาทััก ษะการสื่่� อ สาร
ที่่�เกิิดจากกระบวนการทำำ�งานของสมองที่่�ถููกกระตุ้้�นจาก
การรัับรู้้�ข้อ้ มููลผ่่านประสาทสััมผัสั ต่่าง ๆ เช่่น ตาดูู หููฟััง จมููก
ดมกลิ่่�น ปากชิิมรสชาติิ และกายสััมผัสั หรืือเคลื่่�อนไหว
เป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั ซึ่ง�่ Bandler, & Grinder (1976, as cited in
Potcharapanpong, 2005) เชื่่อ� ว่่ากลไกการทำำ�งานของสมอง
สำำ� หรัับ การเรีียนรู้้�ภาษาของมนุุ ษ ย์์เ กิิด จากเซลล์์ส มอง
ถููกกระตุ้้�นจากการผ่่านประสาทสััมผัสั ต่่าง ๆ ที่่�เชื่่�อมโยง
ในการรัับรู้้�กับั กระบวนการใช้้ภาษาเพื่่อ� สื่่อ� สาร นอกจากนี้้�
วิิ ธีี ก า ร ส อ นดัั ง ก ล่่ า วยัั ง ไ ด้้ ใ ห้้ ค ว า มสำำ�คั ั ญ กัั บ ก า ร
สร้้างสััมพันธ
ั ภาพระหว่่างครููกับนั
ั กั เรีียน เพื่่อ� ให้้ครููได้้เข้้าใจ
ความต้้องการ ความรู้้�สึึกของนัักเรีียน ซึ่่ง� เป็็ นอีีกส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�สำ�คั
ำ ัญ ในการช่่ ว ยกระตุ้้�นพััฒ นาการการเรีียนรู้้�ภาษา
ของนัักเรีียนให้้บรรลุุตามเป้้ าหมายของการเรีียนรู้้�ที่่�คาดหวััง
ดััง นั้้�น ผู้้�วิิจั ัย จึึง สนใจนำำ� หลััก การของวิิธีีการสอนแบบ
ภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยามาพััฒนารููปแบบการสอน
ทัักษะการพููดภาษาจีีน เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการนำำ�ไปใช้้
จััดการเรีียนการสอนสำำ�หรัับพัฒั นาความสามารถทางการพููด
ภาษาจีีนของนัักเรีียนระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาตอนปลายให้้มี ี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้น�
วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่�อพััฒนารููปแบบการสอนทัักษะการพููดภาษาจีีน
ตามหลัักวิิธีีการสอนภาษาแบบภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา
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การพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายในจัังหวััดลำำ�ปาง

2. เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิผลของรููปแบบการสอนทัักษะ
การพููดภาษาจีีนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น�

บััณศิิกาญจ ตั้ง้ � ภากรณ์์

linguistic programming) ซึ่่ง� เป็็ นวิิธีีการสอนที่่�เน้้นการใช้้
ประสาทสััมผัสั หลายด้้าน (sensory acuity) ได้้แก่่ การใช้้สายตา
(visual) การฟัั ง (auditory) และความรู้้�สึึก (feel) ผ่่าน
การสััมผั สั การเคลื่่�อ นไหว การดมกลิ่่�น และการชิิมรส
โดยผสมผสานและเชื่่�อมโยงเพื่่อ� นำำ�อารมณ์์ ความรู้้�สึึกของ
นัั ก เรีียนสู่่�กระบวนการเรีียนรู้้�ทางภาษาทั้้�ง วััจ นภาษา
(verbal language) และอวััจนภาษา (nonverbal language)
ตลอดจนให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างสััมพันธ
ั ภาพระหว่่างครูู
กัับนักั เรีียนที่่�เน้้นการสื่่อ� สารแบบ 2 ทางเพื่่อ� ลดปัั ญหาและ
ความวิิตกกัังวลในการใช้้ภาษาเพื่่อ� การสื่่อ� สาร ซึ่ง�่ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้
สรุุปเป็็ นกรอบแนวคิิดการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�ดังั แสดงในภาพที่่� 1

กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
โดยผู้้�วิจัิ ยั ได้้เริ่่ม� จากการนำำ�ผลการสัังเกตบริิบทการจััด
การเรีียนการสอนภาษาจีีนและการสััมภาษณ์์นักั เรีียนระดัับ
ชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนปลายมาวิิเคราะห์์ถึงึ สาเหตุุของปัั ญหา
ในการพููดสื่่�อสารภาษาจีีน พร้้อมทั้้�งได้้สังั เคราะห์์แนวคิิด
ของ Dilts, & Delozier (2000); Revell, & Norman (1999);
Rayati (2021) และ Kengpenkhae (2015) เกี่่ย� วกัับระเบีียบ
วิิธีีการสอนแบบภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา (neuro-

ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดของการวิิจัยั
วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
การวิิจั ัย ครั้้�ง นี้้� เ ป็็ นลััก ษณะของการวิิจั ัย และพััฒ นา
(research and development) แบ่่งการดำำ�เนิินการวิิจัยั ออก
เป็็ น 2 ระยะ ดัังนี้้�

ระยะที่่� 1 การพััฒนารููปแบบการสอนและเครื่่อ� งมืือวััด
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดการดำำ�เนิิ นการ ดัังนี้้�
1. ศึึกษาบริิบทการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนของ
ครููสอนภาษาจีีน จำำ�นวน 12 คน ที่่�ได้้มาโดยการเลืือก
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แบบเจาะจง ซึ่ง�่ เป็็ นครููสอนภาษาจีีนในแผนการเรีียนศิิลป์์
ภาษาจีีนของโรงเรีียนที่่�สังั กััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา
มััธยมศึึกษาในจัังหวััดลำำ�ปางจำำ�นวน 9 แห่่ง โดยผู้้�วิจัิ ยั
ได้้ใช้้แบบบัันทึกึ พฤติิกรรมการสอนตามแนวทางการสัังเกต
แบบระบบการนัับ (counting systems) ของ Flander (1970,
as cited in Potcharapanpong, 2005) คืือ สัังเกตตาม
กรอบที่่�กำ�ำ หนดโดยการนัั บช่่ ว งเวลาทุุ ก 30 วิิน าทีีใน
เวลา 9 นาทีีต่่อรอบ เพื่่อ� วิิเคราะห์์ลักั ษณะการจััดการเรีียน
การสอน พร้้อมสัังเกตร่่วมกับั เอกสารและสื่่อ� ที่่�ใช้้ประกอบ
การเรีียนการสอน
2. ศึึกษาสภาพปัั ญหาทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียน
ระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาตอนปลาย
ผู้้�วิจัิ ยั กำำ�หนดประชากรเป็็ นนักั เรีียนระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษา
ตอนปลายแผนการเรีียนศิิล ป์์ ภาษาจีีนที่่�กำ�ลั
ำ ัง ศึึก ษาใน
ปีีการศึึกษา 2563 จากโรงเรีียนที่่�เปิิ ดการสอนแผนการเรีียน
ศิิลป์์ ภาษาจีีนที่่�สังั กััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษา
จััง หวััด ลำำ� ปางจำำ�นวน 9 แห่่ ง จำำ�นวน 883 คน ซึ่่� ง
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็ นนัักเรีียนระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาตอนปลาย
แผนการเรีียนศิิลป์์ ภาษาจีีน จำำ�นวน 358 คน ได้้มา ด้้วยวิิธีีการ
คััดเลืือกแบบกำำ�หนดสััดส่่วน (quota sampling) ที่่�จำ�ำ แนกตาม
ระดัับชั้้นปีี
� คืือมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 : มััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 :
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 เป็็ น ร้้อยละ 50 : ร้้อยละ 40 : ร้้อยละ 30
ของจำำ�นวนนัั ก เรีียนในแผนการเรีียนศิิ ล ป์์ ภาษาจีีน
ของโรงเรีียนแต่่ ล ะแห่่ ง ผู้้�วิิ จั ั ย ได้้ ใ ช้้ แ บบสััม ภาษณ์์
แบบมีีโครงสร้้าง (structured interview) สััมภาษณ์์เกี่่�ยวกัับ
สภาพและปัั ญ หาในการเรีียนภาษาจีีน ซึ่�่ง ลััก ษณะของ
การสััมภาษณ์์เป็็ นแบบเจาะลึึกรายบุุคคล (individual depth
interview) และแบบสนทนากลุ่่�ม (focus group interview)
โดยแบบสััมภาษณ์์ได้้ผ่า่ นการพิิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิิง เนื้้� อ หาจากผู้้�เชี่่�ย วชาญด้้ า นหลััก สูู ต รและการสอน
ด้้านการสอนวิิชาภาษาจีีน และด้้านการวััดและประเมิินผล
จำำ�นวน 5 ท่่ า น ซึ่�่ง มีีค่่ า ดััชนีี ความสอดคล้้ อ งระหว่่ า ง
ข้้อคำำ�ถามแต่่ละข้้อกัับจุดุ ประสงค์์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) มากกว่่า 0.6 และนำำ�แบบสััมภาษณ์์
ไปทดลองใช้้กับนั
ั ักเรีียนระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาตอนปลาย
ที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 60 คน โดยแบ่่งเป็็ นระดัับ
ชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 4-6 ระดัับชั้้น� ละ 20 คน เพื่่อ� ตรวจสอบ
ค่่าความเชื่่อ� มั่่�น (reliability) จากการคำำ�นวณค่่าสััมประสิิทธิ์์ �
อััลฟ่่ าของครอนบััค (Cronbach’s alpha) ซึ่่�งมีีค่่าความ
เชื่่อ� มั่่�นเท่่ากัับ 0.89

3. นำำ�ข้อ้ มููลพื้้�นฐานที่่�ได้้จากการสัังเกต และสััมภาษณ์์
ในข้้อ 1 และ 2 สััง เคราะห์์ร่่วมกั บข้
ั ้อ มููล แนวการสอน
ในรููปแบบต่่าง ๆ ผู้้�วิจัิ ยั จึึงสนใจนำำ�หลัักการของวิิธีีการสอน
แบบภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา (Neuro-Linguistic
Programming: NLP) เป็็ นกรอบแนวคิิดในการพััฒนาและ
กำำ�หนดองค์์ประกอบของรููปแบบการสอนที่่�จะพััฒนาความ
สามารถทางการพููดภาษาจีีน โดยได้้อ้า้ งอิิงจากแนวคิิดและ
หลัักการของ Dilts, & Delozier (2000); Revell, & Norman
(1999); Rayati (2021) และ Kengpenkhae (2015) โดย
รููป แบบการสอนที่่�พั ฒ
ั นาได้้ผ่่า นการตรวจสอบคุุณ ภาพ
ด้้านความเหมาะสม ด้้านองค์์ประกอบ และด้้านขั้้�นตอน
วิิ ธีี การสอนของรูู ป แบบการสอนจากผู้้�เชี่่� ย วชาญ
ด้้า นหลััก สููต รและการสอน และด้้า นการสอนภาษาจีีน
จำำ�นวน 5 ท่่าน ซึ่�่งผลการประเมิินคุุณภาพของรููปแบบ
การสอนอยู่่�ในระดัับดีีม ากที่่�ค่่า เฉลี่่�ย เท่่ า กัับ 4.65 โดย
แบบประเมิินคุุณ ภาพเป็็ นม าตราส่่วน ประมาณค่่า ระดัับ
ความคิิดเห็็น 5 ระดัับ ตั้งแต่่
้ � “เหมาะสมน้้อยที่่�สุดุ ” ถึึง “เหมาะสม
ดีีมาก” และมีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง IOC เท่่ากัับ 0.92
นอกจากนี้้�ยังั ทำำ�การตรวจสอบความเป็็ นไปได้้ในเชิิงปฏิิบัติั ิ
ของรููปแบบการสอน จากการทดลองนำำ�ร่อ่ งการใช้้รูปู แบบ
การสอนที่่�ผ่่ า นการตรวจสอบคุุ ณ ภาพจากผู้้�เชี่่�ย วชาญ
โ ด ย ผู้้�วิิ จั ั ย นำำ� ไ ป ท ด ล อ ง นำำ�ร่่ อ ง กัั บนัั ก เ รีีย น ร ะ ดัั บ
ชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 4 ที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 20 คน
จำำ�นวน 2 สััปดาห์์ ๆ ละ 2 ชั่่�วโมง และระหว่่างการจััดกิิจกรรม
การเรีียนการสอนได้้บันทึ
ั กึ สภาพการจััดการเรีียนการสอน
พร้้อ มรัับ ฟัั ง ข้้อ คิิด เห็็น จากนัั ก เรีียนเพื่่�อ นำำ� ไปปรัับ ปรุุ ง
รููปแบบการสอนและพััฒนาคู่่�มืือ
4. พััฒนาคู่่�มืือประกอบการใช้้รูปู แบบการสอน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้
จััดทำำ�คู่่�มืือที่่�แสดงรายละเอีียดของการจััดการเรีียนการสอน
อย่่างเป็็ นระบบ เริ่่ม� จากการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ วิิธีีการสอน
รููปแบบการวััดและประเมิินผล รวมถึึงการแสดงตััวอย่่างแผน
จััดการเรีียนรู้้�ตามแต่่ละระดัับชั้้น� ของมััธยมศึึกษาตอนปลาย
เพื่่�อ ให้้ค รููส อนภาษาจีีนเกิิด ความเข้้า ใจในหลััก การและ
ขั้้�นตอนการสอนอย่่างถููกต้้อง โดยคู่่�มืือได้้ผ่า่ นการตรวจสอบ
คุุ ณ ภาพด้้ า นความชัั ด เจนและความสอดคล้้ อ งของ
รายละเอีียด จากผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เป็็ นชุุดเดีียวกัับที่่ต� รวจสอบ
คุุณภาพของรููปแบบการสอน ซึ่�ง่ ผลการประเมิินคุุณภาพ
ของคู่่�มืืออยู่่�ที่่�ระดัับดีีมาก มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.81 โดย
แบบประเมิินเป็็ นมาตราส่่วนประมาณค่่าระดัับความคิิดเห็็น
4 ระดัับ ตั้้ง� แต่่ “ควรปรัับปรุุงแก้้ไข” ถึึง “เหมาะสมดีีมาก”
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และมีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง IOC อยู่่�ระหว่่าง 0.67-1.00
ระยะที่่� 2 การทดลองใช้้ แ ละศึึ ก ษาประสิิ ท ธิิ ผ ลของ
รููป แบบการสอน ซึ่่�ง ได้้ป ระยุุ ก ต์์ ใ ช้้ก ารวิิจั ัย เชิิง ทดลอง
แบบ Pre-Experimental Research ตามแบบแผน
การทดลองแบบกลุ่่�มเดีียวที่่�มีกี ารทดสอบแบบก่่อน-หลััง (one
group pretest-posttest design) โดยมีีวิธีีิ การดำำ�เนิินการดัังนี้้�
ผู้้�วิจัิ ยั กำำ�หนดกลุ่่�มตััวอย่่าง ด้้วยวิิธีีการสุ่่�มแบบหลาย
ขั้้�นต อน (multi-stage sampling) โดยเริ่่�ม จากการใช้้
กลุ่่�มโรงเรีียนเป็็ นหน่่วยการสุ่่�ม (cluster random sampling)
ด้้วยวิิธีีการจัับสลากได้้โรงเรีียนจำำ�นวน 5 แห่่ง จากโรงเรีียน
9 แห่่ง และดำำ�เนิินการสุ่่�มเลืือกระดัับชั้้นด้
� ว้ ยวิิธีีการจัับสลาก
ได้้เป็็ นระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 แผนการเรีียนศิิลป์์ ภาษาจีีน
จากนั้้�นผู้้�วิิจั ัย เลืือกกลุ่่�มตััว อย่่ า งที่่�เ ป็็ น ครููส อนภาษาจีีน
จำำ�นวน 5 คน ด้้วยวิิธีีการเลืือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเป็็ นครููสอนภาษาจีีนที่่�มีปี ระสบการณ์์ในการ
สอนแผนการเรีียนศิิลป์์ ภาษาจีีนในระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษา
ปีีที่่� 5 ติิดต่่อกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีีการศึึกษา และนัักเรีียน
กลุ่่�มทดลองเป็็ นนัักเรีียนระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 5 แผน
การเรีียนศิิลป์์ ภาษาจีีนที่่�มีคี รููสอนภาษาจีีนทั้้�ง 5 คนเป็็ นครูู
ประจำำ�ชั้้น� ซึ่่ง� มีีจำำ�นวนนักั เรีียนจาก 5 โรงเรีียนรวมทั้้�งสิ้้น�
158 คน และผู้้�วิจัิ ยั ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดกลุ่่�มนัักเรีียนในแต่่ละ
โรงเรีียนออกเป็็ น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มเรีียนเก่่งเป็็ นนักั เรีียนที่่�
มีีผลคะแนนอยู่่�ในช่่วง 80-100 คะแนน มีีจำำ�นวน 27 คน กลุ่่�ม
เรีียนปานกลางเป็็ นนักั เรีียนที่่�มีผี ลคะแนนอยู่่�ในช่่วง 60-79
คะแนน มีีจำำ�นวน 58 คน และกลุ่่�มเรีียนอ่่อนเป็็ นนักั เรีียนที่่�มี ี
ผลคะแนนอยู่่�ในช่่วง 50-59 คะแนน มีีจำำ�นวน 73 คน ซึ่่ง� ผล
คะแนนได้้พิจิ ารณาจากผลของคะแนนในรายวิิชาการฟัั ง-พููด
ภาษาจีีน 1 และ ภาษาจีีน 1 ของภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
ผู้้�วิจัิ ยั ดำำ�เนิินการนััดหมายครููสอนภาษาจีีนทั้้�ง 5 คน
เพื่่อ� ประชุุมแลกเปลี่่ย� นและชี้้แ� จงรายละเอีียดพร้้อมแจกคู่่�มืือ
เพื่่อ� นำำ�ไปศึึกษาและดำำ�เนิินการพััฒนาแผนการจััดการเรีียนรู้้�
โดยผู้้�วิจัิ ยั ได้้ร่วม
่ ออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้�และเทคนิิค
วิิธีีการสอนกัับครููสอนภาษาจีีนในรายวิิชาภาษาจีีน 2 จำำ�นวน
2 หน่่ วยการเรีียนรู้้� (กิินดีีมีีสุุข และเสื้้อ� ผ้้าแสนสวย) ซึ่�ง่
แต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้�มีีจำำ�นวน 2 แผน ๆ ละ 2 สััปดาห์์ ๆ ละ
2 ชั่่�วโมง รวมทั้้�ง สิ้้�น 16 ชั่่�วโมงในจำำ�นวน 8 สััป ดาห์์
เพื่่อ� ใช้้ทดลองสอนกัับนักั เรีียนกลุ่่�มทดลองในภาคเรีียนที่่� 2
ปีีการศึึกษา 2563 ระหว่่างเดืือนธัันวาคม 2563 ถึึงเดืือน
มกราคม 2564
2. การดำำ�เนิินการทดลอง แบ่่งออกเป็็ น 3 ช่่วง ดัังนี้้�

บััณศิิกาญจ ตั้ง้ � ภากรณ์์

2.1 ช่่ ว งก่่ อ นการทดลอง ทำำ� การทดสอบนัั ก เรีียน
ก่่อนเรีียนด้้วยรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้นด้
� ว้ ยแบบทดสอบ
วััดผลฤทธิ์์� (achievement) เกี่่�ยวกัับความรู้้� ความเข้้าใจ
ในการเลืือกใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั แ์ ละประโยคให้้เหมาะสมกัับบริบิ ทและ
ถูู ก ต้้อ งตรงตามไวยากรณ์์ ซึ่่�ง มีีลััก ษณะเป็็ นข้้อ คำำ�ถ าม
แบบเลืือกตอบ 4 ตััว เลืือกจำำ�นวน 50 ข้้อ พร้้ อ มนำำ�
แบบทดสอบเสนอต่่ อ ผู้้�เชี่่� ย วชาญที่่� เ ป็็ นชุุ ด เดีียวกัับที่่�
ตรวจสอบคุุณภาพของแบบสััมภาษณ์์ในระยะที่่� 1 จำำ�นวน 5
ท่่าน โดยข้้อสอบทุุกข้้อมีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (IOC)
อยู่่�ระหว่่าง 0.60-1.00 จากนั้้�นนำำ�แบบทดสอบทดลองกัับ
นัักเรีียนระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 แผนการเรีียนศิิลป์์ ภาษา
จีีนที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 คน เพื่่อ� นำำ�ผลมาวิิเคราะห์์
ค่่าความยากง่่าย (p) และค่่าอำำ�นาจจำำ�แนก (r) ของแบบ
ทดสอบ พบว่่า มีีข้้อสอบเพีียงจำำ�นวน 35 ข้้อ ที่่�มี ีค่่าความยาก
ง่่ า ยระหว่่ า ง 0.2-0.8 และค่่ า อำำ�น าจจำำ� แนกตั้ ้ง� แต่่ 0.2
ขึ้้�น ไป และนำำ�ข้้อ สอบจำำ�นวน 35 ข้้อ วิิเ คราะห์์ห าค่่ า
สััมประสิิทธิ์์ �ความเชื่่อ� มั่่�น (reliability) ด้้วยสููตร KR-20 ซึ่่ง� มีี
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �ความเชื่่อ� มั่่�นเท่่ากัับ 0.88
2.2 ช่่วงระหว่่างการทดลอง เป็็ นการสอนตามแผนการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� โดยทุุก ๆ สััปดาห์์ของการเรีียนรู้้�
บทบาทของครููจะเป็็ นเพีียงผู้้�ช่่วยสนัับสนุุนการรัับรู้้�ภาษาจีีน
ตามความต้้องการของนัักเรีียนและเน้้ น การใช้้ภาษาจีีน
เป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั ในการร่่วมกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�กัับนักั เรีียน ซึ่ง�่ มีวิี ธีีิ
การสอนตามแต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
สััปดาห์์ที่่ � 1 ของแต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้� ครููให้้นักั เรีียน
กำำ�หนดเป้้ าหมายการเรีียนรู้้�และสะสมความเข้้าใจโครงสร้้าง
ทางภาษาจีีนด้้ว ยการเรีียนรู้้�เนื้้� อ หาที่่�ใ ช้้ป ระสาทสััมผั สั
ทางการได้้ยินผ่
ิ ่านทางหูู การมองเห็็นผ่่านทางตาจากสื่่�อ
ที่่�บรรยายเป็็ นภาษาจีีนในเว็็บไซต์์ต่่าง ๆ
สััปดาห์์ที่่ � 2-3 ของแต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้� สร้้างกิิจกรรม
ที่่�นััก เรีียนได้้ป ฏิิบั ติั ิจ ริิง เพื่่�อ ฝึึ ก ทััก ษะการพููด ภาษาจีีน
โดยเน้้นการเชื่่อ� มโยงโครงสร้้างทางภาษาจีีนที่่�ผ่า่ นประสาท
สััมผัสั การรัับรู้้�ตั้้ง� แต่่ 3 ด้้านขึ้้�นไป เช่่น หน่่วยการเรีียนรู้้�เรื่่อ� ง
กิินดีีมีีสุุข ให้้นักั เรีียนได้้ปฏิิบัติั กิ ารประกอบอาหารที่่�ตนเอง
ชื่่�นชอบ พร้้อมฝึึ กพููดบรรยายขั้้�นตอนการประกอบอาหาร
เป็็ นภาษาจีีน โดยที่่�นักั เรีียนได้้เชื่่อ� มโยงโครงสร้้างทางภาษาจีีน
กัับ ประสาทสััมผั ัส การรัับรู้้�ทางกายผ่่ า ยการสััมผั ัส และ
การเคลื่่� อ นไหว ทางจมูู ก ผ่่ า นการรัั บ กลิ่่� น อาหาร
ทางปากผ่่านการรัับรสชาติิของอาหาร โดยในสััปดาห์์ที่่� 2
นัักเรีียนจะสามารถพููดภาษาจีีนได้้ในลัักษณะของรููปแบบ
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ประโยคความเดีียว เช่่น
“这道菜叫什么？ (อาหารนี้้�เรีียกว่่าอะไร?)”
“这道菜味道怎么样？ (อาหารนี้้�รสชาติิเป็็ นอย่่างไร?)”
“这道菜很香。 (อาหารนี้้�มีกี ลิ่่�มหอมมาก)”
“这道菜味道很甜 (อาหารนี้้�รสชาติิหวานมาก)”
“我不喜欢吃甜的味道。 (ฉัันไม่่ชอบกิินรสหวาน)” เป็็ นต้น้
ดัั ง นั้้� นช่่ ว งสัั ป ดาห์์ นี้�้ ครูู มี ีบทบาทสำำ�คั ั ญ ในการ
หนุุ นเสริิ ม และร่่ วม สร้้ า งโครงสร้้ า งทางภาษาจีีน
พร้้ อ มกัับนัั ก เรีียน เพื่่�อ กระตุ้้�นการทำำ� งานของสมอง
ทั้้�งซีีกซ้้ายและซีีกขวาในการรู้้�คิิด การเรีียนรู้้� การสร้้าง
มโนทััศน์์ แ ละการสร้้า งความเข้้า ใจในการใช้้ภ าษาจีีน
จนกระทั่่�ง นัั ก เรีียนสะสมความเข้้า ใจและมีีค ลััง คำำ�ศั ัพท์์
ภาษาจีีนไว้้ ใ นสมอง พร้้ อ มที่่� จ ะพูู ด ภาษาจีีนสื่่� อ สาร
ในลัักษณะของรููปแบบประโยคที่่�มี ีคำำ�คุณ
ุ ศััพท์ข์ ยายประธาน
คำำ�วิิเศษณ์์ขยายคำำ�กริิยารวมถึึงมีีคำำ�สันธ
ั านเชื่่�อมประโยค
เพื่่อ� ให้้การพููดภาษาจีีนมีีความชััดเจนและถููกต้้องมากยิ่่�งขึ้้น�
สััปดาห์์ที่่ �4 ของแต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้� นัักเรีียนสามารถ
นำำ�ความรู้้� ความเข้้าใจ และประสบการณ์์ การเรีียนรู้้�จาก
การปฏิิบัติั จิ ริิง สื่่อ� สารหรืือถ่่ายทอดตามความรู้้�สึึกของตนเอง
ให้้ครููและเพื่่�อนร่่วมชั้้น� เรีียนเป็็ นภาษาจีีนได้้อย่่างชััดเจน
หรืือร่่วมกันั หาแนวทางแก้้ไขปัั ญหาและให้้คำ�ำ แนะนำำ�ซึ่ง�่ กััน
และกััน เพื่่อ� หนุุนเสริิมการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น�
โดยในระหว่่ า งการทดลองสอนได้้ ดำ�ำ เนิิ น การวััด
ความสามารถในการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนอย่่างเป็็ นระยะ ๆ
ในสััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 4 สััปดาห์์ที่่� 6 และสััปดาห์์ที่่� 8
ด้้วยแบบทดสอบวััดความถนััดทางการเรีียน (scholastic
aptitude test) ซึ่ง�่ มีีลัักษณะข้้อคำำ�ถามแบบปลายเปิิ ดจำำ�นวน
10 ข้้อ และใช้้เ กณฑ์์ ก ารให้้ค ะแนนที่่� ป รัับ จากเกณฑ์์
การให้้คะแนนตามแบบ HSKK (Chinese proficiency
speaking test) ระดัับกลางของสำำ�นักั งานส่่งเสริิมการเรีียน
การสอนภาษาจีีนนานาชาติิ (Chinese Testing International,
n.d.) การให้้คะแนนแบ่่งเป็็ นไปตามระดัับความสามารถ
ตั้้ง� แต่่ระดัับที่่� 1 ถึึง ระดัับที่่� 6 ของพฤติิกรรมการพููด 5 ด้้าน
ที่่�ประกอบด้้วย ด้้านการออกเสีียง ด้้านไวยากรณ์์ ด้้านคำำ�ศัพท์
ั ์
ด้้านความคล่่องแคล่่ว และด้้านความเข้้าใจในการใช้้ภาษา
ซึ่่ง� คะแนนเริ่่มต้
� น้ ของพฤติิกรรมแต่่ละด้้านเท่่ากัับ 3 ดัังนั้้�น
คะแนนความสามารถในการพูู ด ภาษาจีีนตามแต่่ ล ะ
ระดัับเท่่ากัับ 3 6 9 12 15 และ 18 ตามลำำ�ดับั และการให้้
คะแนนแต่่ละครั้้�งจะมีคี รููสอนภาษาจีีนและผู้้�วิจัิ ยั ร่่วมสนทนา
และบัันทึกึ เสีียง โดยแบบทดสอบการพููดและเกณฑ์์การให้้
คะแนนได้้ผ่า่ นการตรวจสอบความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหาจาก

ผู้้�เชี่่�ยวชาญในชุุดเดีียวกัับที่่ป� ระเมิินแบบทดสอบวััดผลฤทธิ์์ �
ซึ่่�ง ค่่า ดััชนีี ความสอดคล้้อ ง (IOC) ของแบบทดสอบใน
ภาพรวมเท่่ากัับ 0.89
2.3 ช่่วงหลัังการทดลอง ทำำ�การทดสอบหลัังการเรีียน
ด้้วยรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� ด้้วยแบบทดสอบวััดความรู้้�
ความเข้้า ใจในการเลืือกใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั ์แ ละประโยค ซึ่่�ง เป็็ น
แบบทดสอบฉบัับ เดีียวกัันกั ับ แบบทดสอบวััด ผลฤทธิ์์�
ก่่อนการทดลองใช้้รูปู แบบการสอน
3. การประเมิินผลการทดลอง เป็็ นการศึึกษาประสิิทธิิผล
ของรูู ป แบบการสอนที่่�พั ัฒ นาขึ้้�น โดยพิิจ ารณาได้้จ าก
2 ประเด็็น คืือ 1) เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของคะแนน
การวััดความรู้้� ความเข้้าใจในการเลืือกใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั แ์ ละประโยค
จากการทดสอบก่่อนและหลัังการทดลองเรีียนตามรููปแบบ
การสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�นด้้วยการทดสอบค่่า t แบบ Paired
Sample t-test และ 2) วิิเคราะห์์ความสามารถทางการพููด
ภาษาจีีนของกลุ่่�มตััว อย่่ า งในแต่่ ล ะช่่ ว งเวลาที่่�แ ตกต่่ า ง
ด้้วยการทดสอบค่่าความแตกต่่างของสถิิติิ Fisher’s Least
Significant Difference (LSD)
ผลการวิิ จัยั
1. ผลการพััฒนารููปแบบการสอนตามหลัักวิิธีีการสอน
แบบภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา เพื่่�อการพััฒนาความ
สามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษา
ตอนปลายในจััง หวััด ลำำ� ปาง มี ี อ งค์์ ป ระกอบที่่� สำ�คั
ำ ัญ
4 ประการ ดัังนี้้�
1.1 หลัักการของรููปแบบการสอน คืือ
1) การพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนให้้สื่อ�่ สาร
ได้้ ต ามบริิ บ ทและสถานการณ์์ ที่่� ใ ช้้ ใ นชีีวิิ ต ประจำำ�วั ัน
โดยนัักเรีียนเป็็ นผู้้�กำ�ำ หนดเป้้ าหมายการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�ไป
สู่่�การเรีียนรู้้�โครงสร้้างทางภาษาจีีนอย่่างตั้้ง� ใจ
2) การฝึึ ก พูู ด ภาษาจีีนโดยอาศััย หลััก การทำำ� งาน
ของสมองที่่� คิ ิ ด เชื่่� อ มโยงโครงสร้้ า งทางภาษาจีีนกัั บ
การรัับรู้้�ที่่�ผ่่า นประสาทสััมผั สั ตั้ ้ง� แต่่ 3 ด้้า นขึ้้�น ไป เช่่น
การได้้ยินผ่
ิ า่ นทางหูู การมองเห็็นผ่า่ นทางตา และการสััมผัสั
หรืือการเคลื่่อ� นไหวผ่่านทางกาย เป็็ นต้น้ เพื่่อ� ช่่วยให้้นักั เรีียน
เรีียนรู้้�ภาษาได้้อ ย่่ า งเข้้า ใจและสามารถแสดงออกผ่่ า น
ถ้้อยคำำ�ตามสถานการณ์์จริิงเป็็ นภาษาจีีนได้้อย่่างรวดเร็็ว
3) การฝึึ กใช้้ภาษาจีีนโดยนัักเรีียนได้้มีปี ฏิิสัมพั
ั นธ์
ั ที่่์ ดีี�
ระหว่่ า งครูู แ ละระหว่่ า งกลุ่่�มเพื่่�อ น เพื่่�อ ลดความกลััว
ความกัังวล และหนุุ นเสริิมความกล้้าในการพููดภาษาจีีน
เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นของตนเอง
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การพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายในจัังหวััดลำำ�ปาง

บััณศิิกาญจ ตั้ง้ � ภากรณ์์

ในการใช้้ภาษาจีีน
1.3 ขั้้�นต อนวิิธีีการสอน โดยเน้้ น การจััด กิิจ กรรม
การเรีียนรู้้�ใน 5 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ 1) ขั้้�นการสร้้างเป้้ าหมาย
2) ขั้้�นการเรีียนรู้้�โครงสร้้างทางภาษา 3) ขั้้�นการฝึึกเชื่่อ� มโยง
4) ขั้้�นการแสดงผลการเรีียนรู้้� และ 5) ขั้้�นการประเมิินความ
สามารถ ซึ่ง�่ สามารถสรุุปขั้้�นตอนการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ได้้
ดัังแสดงในภาพที่่� 2

4) การประเมิินความสามารถทางการพููด โดยนัักเรีียน
ได้้ประเมิินตนเองตามเป้้ าหมายที่่�ตั้ง้ � ไว้้ เพื่่อ� นำำ�ผลประเมิิน
ที่่�ได้้ไปปรัับปรุุงวิิธีีการเรีียนรู้้�ภาษาจีีนของตนเอง
1.2 จุุดมุ่่�งหมายของรููปแบบการสอน คืือ เพื่่�อพััฒนา
ความสามารถทางการพููดภาษาจีีนใน 3 ประเด็็น ได้้แก่่
การใช้้ภาษาจีีนอย่่างถููกต้้องตามไวยากรณ์์ การเลืือกใช้้
ภาษาจีีนอย่่างเหมาะสมกัับบริบิ ทและความคล่่องแคล่่ว

ภาพที่่ � 2 ขั้้�นตอนการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามรููปแบบที่่�พัฒ
ั นา (ที่่�มา : Bunsikan Tangpakorn)
1.4 ขั้้�นการวััดและประเมิินผล เป็็ นการวััดและประเมิินผล
ความสามารถในการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนตั้้ง� แต่่ก่่อน
การทดลอง ระหว่่างการทดลอง และหลัังการทดลองใช้้
รููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้นด้
� ว้ ยแบบทดสอบ แบบบัันทึกึ
การเรีียน และแบบบัันทึกึ การประเมิินตนเอง
2. ผลการประเมิิน ประสิิท ธิิผ ลของรููป แบบการสอน
ที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� พบว่่า

2.1 ผลการเปรีียบเทีียบความแตกต่่ า งของคะแนน
ความรู้้� ความเข้้า ใจในการเลืือกใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั ์แ ละประโยค
ก่่ อ นการทดลองและหลััง การทดลองเรีียนด้้ว ยรูู ป แบบ
การสอนที่่� พั ัฒ นาขึ้้�น โดยจำำ� แนกตามกลุ่่�มเรีียนของ
กลุ่่�มตััวอย่่าง (กลุ่่�มเก่่ง กลุ่่�มปานกลาง กลุ่่�มอ่่อน) ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 1

ตารางที่่ � 1 ผลการเปรีียบเทีียบของคะแนนความรู้้� ความเข้้าใจในการเลืือกใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั แ์ ละประโยคก่่อนเรีียน - หลัังเรีียน
ด้้วยรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� (คะแนนเต็็ม 35)
จำำ�แนกตามกลุ่่�มเรีียน

n

กลุ่่�มเก่่ง

27

28.04

2.77

31.52

กลุ่่�มปานกลาง

58

20.72

3.78

กลุ่่�มอ่่อน

73

13.67

รวม

158

18.72

หมายเหตุุ : *p ≤ .01

ก่อนเรียน

หลังเรียน

t

sig

2.05

8.19*

.000

26.05

3.20

15.58*

.000

2.28

18.71

3.44

12.23*

.000

6.09

23.59

5.83

20.03*

.000

61

ปีี ที่�่ 42 ฉบัับที่่� 3 (พฤษภาคม - มิิถุุนายน) พ.ศ. 2565

จากตารางที่่� 1 เมื่่อ� พิิจารณาตามการจำำ�แนกกลุ่่�มเรีียน พบว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งกลุ่่�มเก่่ง กลุ่่�มปานกลาง และกลุ่่�มอ่่อนมี ี
ค่่าเฉลี่่ย� (X̅̅) หลัังการทดลองเรีียนสููงกว่่าก่่อนการทดลอง
เรีียนด้้วยรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� และจากการทดสอบ
ค่่า t พบว่่า ทุุกกลุ่่�มเรีียนมีคี วามรู้้� ความเข้้าใจในการเลืือกใช้้
คำำ�ศัพท์
ั แ์ ละประโยคเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p≤.01)

แสดงให้้เห็็นถึงึ นัักเรีียนทุุกกลุ่่�มเรีียน มีีความรู้้� ความเข้้าใจ
ในการเลืือกใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั แ์ ละประโยคดีีขึ้้�น หลัังจากการได้้รับั
การจััดการเรีียนการสอนตามรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น�
2.2 ผลการวิิเคราะห์์ความสามารถทางการพููดระหว่่าง
เรีียนด้้วยรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�นตามช่่วงเวลาการ
ประเมิิน ดัังแสดงในตารางที่่� 2 และ 3

ตารางที่่ � 2 ผลการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของกลุ่่�มตััวอย่่างในแต่่ละช่่วงเวลาการประเมิิน
ความสามารถทางการพููดภาษาจีีน

ช่่วงเวลาการประเมิิ น
การออกเสีียง

ไวยากรณ์์

คำำ�ศัพท์
ั ์

คล่่องแคล่่ว

ความเข้้าใจ

ภาพรวม

สััปดาห์์ที่่� 2 a

8.89

9.78

7.44

7.44

8.67

8.33

สััปดาห์์ที่่� 4 b

10.56

11.11

9.78

9.78

10.56

10.22

สััปดาห์์ที่่� 6 c

13.22

13.11

12.22

12.22

12.89

12.67

สััปดาห์์ที่่� 8 d

15.56

14.56

14.67

14.89

14.78

14.91

สััปดาห์์ที่่� 2 a

4.66

5.48

6.00

5.95

5.64

5.54

สััปดาห์์ที่่� 4 b

6.36

7.86

8.02

8.17

8.17

7.72

สััปดาห์์ที่่� 6 c

7.86

10.03

10.50

10.29

10.45

9.83

สััปดาห์์ที่่� 8 d

10.09

12.26

12.88

12.57

13.03

12.17

สััปดาห์์ที่่� 2 a

3.41

3.08

3.25

3.21

3.45

3.28

สััปดาห์์ที่่� 4 b

4.73

4.77

4.68

5.30

5.42

4.98

สััปดาห์์ที่่� 6 c

6.78

6.70

6.82

7.56

7.27

7.03

สััปดาห์์ที่่� 8 d

8.96

8.67

9.33

9.95

9.82

9.35

กลุ่่�มเก่่ง

กลุ่่�มปานกลาง

กลุ่่�มอ่่อน

หมายเหตุุ : a, b, c, d = Significant difference (p < 0.01)
อัักษรภาษาอัังกฤษกำำ�กับที่่
ั แ� ตกต่่างกัันในช่่วงรายสััปดาห์์ (แนวตั้้ง� ) มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับความเชื่่อ� มั่่�นร้้อยละ 99
(Significant difference; p < 0.01)

จากตารางที่่� 2 พบว่่า คะแนนเฉลี่่ย� ความสามารถทาง
การพููดภาษาจีีนที่่�ประกอบด้้วย พฤติิกรรมเกี่่ย� วกัับการพููดใน
5 ด้้า นของนัั ก เรีียนทุุ ก กลุ่่�มเรีียนตามแต่่ ล ะช่่ ว งเวลาที่่�
แตกต่่างในสััปดาห์์ที่่� 2 4 6 และ 8 มีคี วามแตกต่่างกััน
อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คั ญ
ั ทางสถิิติิที่่�ร ะดัับ .01 แสดงให้้เ ห็็นถึึง
พััฒนาการของระดัับความสามารถทางการพููดภาษาจีีน
ของนััก เรีียนทุุก กลุ่่�มเรีียนสููง ขึ้้�น อย่่า งต่่ อ เนื่่� อ งเมื่่�อ ได้้รั บั
การจััดการเรีียนการสอนตามรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น�
เมื่่�อพิิจารณาตามเกณฑ์์การให้้คะแนนความสามารถ

ในพฤติิกรรมแต่่ละด้้าน พบว่่า ในช่่วง 2 สััปดาห์์แรก นัักเรีียน
กลุ่่�มเก่่ง ปานกลาง และอ่่อน มีีระดัับความสามารถในแต่่ละ
พฤติิกรรมในภาพรวมอยู่่�ในระดัับที่่�ควรได้้รับั การพััฒนา
โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 8.33 5.54 และ 3.28 ตามลำำ�ดับั
เมื่่อ� นัักเรีียนทุุกกลุ่่�มเรีียนได้้รับั การจััดการเรีียนการสอนตาม
รูู ป แบบที่่� พั ัฒ นาขึ้้�น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งจนครบ 8 สััป ดาห์์
(ตารางที่่� 3) พบว่่า นัักเรีียนกลุ่่�มเรีียนเก่่งมีรี ะดัับคะแนน
เฉลี่่ย� ของพฤติิกรรมทั้้�ง 5 ด้้านอยู่่�ระหว่่าง 14.56-15.56
ซึ่่�ง ไม่่ แ ตกต่่ า งกััน อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คั ัญ ทางสถิิติิ ส่่ วน กลุ่่�ม
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การพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายในจัังหวััดลำำ�ปาง

เรีียนปานกลางมีีร ะดัับ คะแนนเฉลี่่�ย ด้้า นการออกเสีียง
(10.09) น้้อยกว่่าพฤติิกรรมในด้้านอื่่�น ๆ (12.26-13.03)
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ และนัักเรีียนกลุ่่�มเรีียนอ่่อนมีรี ะดัับ
คะแนนเฉลี่่� ย ของพฤติิ ก รรมด้้ า นการออกเสีียงและ

บััณศิิกาญจ ตั้ง้ � ภากรณ์์

การใช้้ไ วยากรณ์์ ที่่�ใ กล้้เ คีียงกััน อยู่่�ที่่� 8.96 และ 8.67
ตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� ต่ำำ��กว่่าพฤติิกรรมด้้านอื่่�น ๆ ที่่�มี ีค่่าคะแนน
เฉลี่่ย� อยู่่�ระหว่่าง 9.33 ถึึง 9.55 อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั

ตารางที่่ � 3 ผลการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนในช่่วงสััปดาห์์ที่่� 8 ของพฤติิกรรม 5 ด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับการพููด
กลุ่่�มผู้้�เรีียน

ออกเสีียง

ไวยากรณ์์

คำำ�ศัพท์
ั ์

คล่่องแคล่่ว

เข้้าใจ

กลุ่่�มเก่่ง

15.56a

14.56a

14.67a

14.89a

14.78a

กลุ่่�มปานกลาง

10.09 a

12.26b

12.88b

12.57b

13.03b

กลุ่่�มอ่่อน

8.96a

8.67a

9.33ab

9.95b

9.82b

หมายเหตุุ : a, ab, b = Significant difference (p < 0.01)
อัักษรภาษาอัังกฤษกำำ�กับที่่
ั แ� ตกต่่างกัันในแต่่ละด้้าน (แนวนอน) มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับความเชื่่อ� มั่่�นร้้อยละ 99
(Significant difference; p < 0.01)

บริิ เ วณสมองซีีกซ้้ า ยที่่� น อกจากจะทำำ� หน้้ า ที่่� ค วบคุุ ม
การทำำ� งานด้้า นขวาของร่่ า งกายแล้้วยั งั ควบคุุ ม การพููด
การเรีียบเรีียงประโยคให้้ถูกู ต้้องตามหลัักภาษาและสััมพันธ์
ั ์
กัับการเข้้าใจภาษาอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�รููปแบบการสอนนี้้�ยังั ได้้
ส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนกำำ�หนดเป้้ าหมายการเรีียนรู้้�และผลลััพธ์์
การเรีียนที่่� ค าดหวัั ง เพื่่� อ สร้้ า งแรงจูู ง ใจและเพิ่่� ม
ความพยายามในการพััฒ นาความสามารถทางการพููด
ภาษาจีีนของตนเองให้้บรรลุุตามสิ่่�งที่่�ตนเองคาดหวััง ซึ่่ง� ใน
การกำำ�หนดเป้้ าหมายการเรีียนและการประเมิินการปฏิิบัติั ิ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ทำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้�ถึึงปัั ญหา
ของตน ทราบระดัับ ความสามารถของตนเอง และใช้้
ความเข้้าใจในการควบคุุมการคิิด การทำำ�งานของตนเอง
โดยส่่ ง ผลให้้ นัั ก เรีียนมีีพฤติิก รรมการเรีียนที่่� ส่่ ง เสริิม
การพััฒนาทัักษะการใช้้ภาษาให้้ประสบผลตามที่่�ต้้องการ
(Potcharapanpong, 2005)
นอกจากนี้้�รููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�น ยัังมีีจุุดเด่่น
ที่่� เ ป็็ นกุุ ญ แจสำำ�คั ัญ ของการพััฒ นาความสามารถทาง
การพููด ภาษาจีีนของนัั ก เรีียนให้้เ กิิด ประสิิท ธิิภ าพ คืือ
การสร้้า งสััมพันธ
ั ภาพระหว่่า งครููแ ละนัักเรีียน ซึ่่�ง การมี ี
สััมพันธ
ั ภาพที่่�ดีีระหว่่างครููและนัักเรีียนจะส่่งผลให้้นักั เรีียน
กล้้า ที่่�จ ะใช้้ภ าษาจีีนแลกเปลี่่�ย นหรืือถ่่ า ยทอดความคิิด
ของตนเองแม้้ว่่าจะมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาษาจีีนอย่่างจำำ�กัดั
ก็็ตาม ดั่่�งที่่� Wubbles, & Brekelmans (2005) กล่่าวว่่า
สััมพันธ
ั ภาพระหว่่างครููและนัักเรีียนเป็็ นองค์์ประกอบหนึ่่�ง
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�จะสามารถส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพการเรีียนการสอน
เพราะมีีอิิท ธิิพ ลโดยต่่ อ การจััด การเรีียนรู้้� เจตคติิ และ

อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มี ีข้้อค้้นพบและประเด็็นในการอภิิปราย
ดัังนี้้�
1. ผลจากการพััฒนารููปแบบการสอนตามหลัักวิิธีีการสอน
แบบภาษาศาสตร์์ เ ชิิง ประสาทวิิท ยา สามารถพััฒ นา
ความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษา
ตอนปลายได้้ เพราะ มีีจุุดเด่่นที่่แ� ตกต่่างจากรููปแบบการสอน
ที่่�ครููสอนภาษาจีีนนิิยมใช้้กันั ในปัั จจุุบันั กล่่าวคืือ รููปแบบ
ที่่� พั ัฒ นาขึ้้�น เน้้ น การพััฒ นาความสามารถทางการพูู ด
ภาษาจีีนของนััก เรีียนที่่�อ าศััย หลััก การทำำ� งานของสมอง
ในการรู้้�คิิด เรีียนรู้้� สร้้างมโนทััศน์์และสร้้างความเข้้าใจที่่�เกิิด
จากการเชื่่อ� มโยงโครงสร้้างทางภาษาจีีนผ่่านประสาทสััมผัสั
ตั้้ง� แต่่ 3 ด้้านขึ้้�นไป ซึ่่�งการเรีียนรู้้�ภาษาจีีนในลัักษณะนี้้�
จะช่่ ว ยให้้นัั ก เรีียนเรีียนรู้้�ภาษาจีีนได้้อ ย่่ า งเข้้า ใจนำำ� ไป
สู่่�การใช้้ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ที่่�สอดคล้้องและตรงตามกัับสถานการณ์์จริิง ดัังที่่� Rayati
(2021) ได้้นิยิ ามวิิธีีการสอนแบบภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา
ว่่าเป็็ นวิิธีีการสอนที่่�สามารถพััฒนาความสามารถในการใช้้
ภาษาและอวััจนภาษาในการสื่่�อความหมายตามลัักษณะ
การทำำ�งานของสมอง (neuro) ที่่�แต่่ละบุุคคลจะสามารถเรีียนรู้้�ได้้
ซึ่�่ง สอดคล้้อ งกัับ Dilts, & Delozier (2000) กล่่ า วว่่า
การรัับรู้้�ภาษาเกิิดขึ้้น� ได้้จากกระบวนการรัับข้อ้ มููลที่่�ผ่า่ นทาง
ประสาทสััมผัสั เช่่น การได้้ยินิ การมองเห็็น การเคลื่่อ� นไหว
การได้้ก ลิ่่�น และการรู้้�ร สที่่�เ ชื่่�อ มโยงกัับ กระบวนการทาง
ปัั ญญาของบุุคคล ซึ่่ง� เป็็ นกระบวนการที่่�เกิิดจากความเข้้าใจ
หลัักการทำำ�งานของระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะ
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แรงจูู ง ใจในการเรีียนของนัั ก เรีียนในทุุ ก ๆ รายวิิช า
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลวิิจัยั ของ Isarapreeda, & Thongvisase
(2017) พบว่่า พฤติิกรรมสััมพันธ
ั ภาพของผู้้�สอนแต่่ละ
ลััก ษณะมีีค วามสััมพั ันธ์์ ทั้้ง� ทางบวกและทางลบกัับ ผล
การเรีียนรู้้�ด้้านพุุทธิิพิสัิ ยั และจิิตพิสัิ ยั ของผู้้�เรีียน
2. ผลการทดลองใช้้รูปู แบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� พบว่่า
นัักเรีียนทุุกกลุ่่�มเรีียนมีคี วามรู้้� ความเข้้าใจในการเลืือกใช้้
คำำ�ศัพท์
ั แ์ ละประโยคเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ
.01 และความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียน
ทุุกกลุ่่�มเรีียนดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเช่่นกันั ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
สมมติิฐานที่่�ตั้ง้ � ไว้้และสอดคล้้องกัับ Lofland (1991, as cited
in Potcharapanpong, 2005) ที่่�พบว่่า แนวการสอน
ตามหลัักวิิธีีการสอนแบบภาษาศาสตร์์เชิิงประสาทวิิทยา
สามารถพััฒนาความจำำ� และผลสััมฤทธิ์์�ทางทัักษะการสื่่อ� สาร
ภาษาทั้้�ง 4 ด้้านให้้สููงขึ้้น� ได้้ โดยสาเหตุุที่่�ทำ�ำ ให้้นัักเรีียน
ทุุกกลุ่่�มเรีียนพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนดีีขึ้้�น
ได้้นั้้น� เกี่่�ยวเนื่่�องกัับเหตุุผลสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�
1) การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นการใช้้ประสาท
สััมผั สั ในการเรีียนรู้้� (sensory acuity) ซึ่�่ง เป็็ น กลวิิธีีที่่�
ส่่ ง เสริิม การเรีียนรู้้� การจดจำำ� การนึึ ก คิิด ของนัั ก เรีียน
เป็็ นอย่่างมาก เนื่่�องจากอาศััยการใช้้อวััยวะรัับสัมผั
ั สั ต่่าง ๆ
ของร่่างกาย เช่่น ตา หูู จมููก ลิ้้�น และกาย เป็็ นต้้น ซึ่่�ง
ทำำ� หน้้ า ที่่�รั บข้
ั ้อ มููล ต่่ า ง ๆ ส่่ง ผ่่า นเข้้า สู่่�การประมวลผล
โดยสมองจากนั้้�นจึึ ง ตีีความและแปลผลโดยมีี ผ ลต่่ อ
การแสดงออกทางด้้านภาษาของนัักเรีียน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ
Revell, & Norman (1999) และ Richards, & Rodgers
(2001) ที่่�กล่่าวว่่า การจััดกิิจกรรมที่่�นักั เรีียนได้้ใช้้ประสาท
สััมผัสั ทั้้�ง 5 ในการเรีียนรู้้�จะก่่อให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงของ
ความทรงจำำ�ทำ�ำ ให้้เกิิดการระลึึกเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ได้้ดีีขึ้้น�
2) การจััดบรรยากาศและสภาพแวดล้้อมที่่�หนุุ นเสริิม
การพััฒนาความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียน
ด้้วยการสร้้างความมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� โดยนัักเรีียน
เป็็ นผู้้�มีีส่่วนร่วม
่ ในการกำำ�หนดหััวข้อ้ การพููดสนทนา ซึ่่ง� จะ
เป็็ นการกระตุ้้�นความสนใจ สร้้างความกระตืือรืือร้้นและ
ความพยายามในการจะใช้้ภาษาจีีนเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนหรืือ
ถ่่ า ยทอดมุุ มม องความคิิด เห็็ น ของตนเอง จึึ ง นำำ� ไปสู่่�
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการพููดภาษาจีีนที่่�ดีีขึ้้น� ดัังที่่� Jaitiang (2010)
กล่่าวว่่า การจััดบรรยากาศในชั้้�นเรีียนจะช่่วยส่่งเสริิมและ
สร้้างเสริิมนักั เรีียนในด้้านสติิปััญญา ร่่างกาย อารมณ์์ และ
สััง คมได้้เ ป็็ น อย่่ า งดีี ทำำ� ให้้นัั ก เรีียนเรีียนด้้ว ยความสุุ ข

รัักการเรีียน และเป็็ นคนใฝ่่ เรีียนใฝ่่ รู้้�ในที่่�สุดุ
3) การเปิิ ดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้ประเมิินความสามารถ
ทางการพููดภาษาจีีนด้้วยตนเอง เป็็ นอีีกหนึ่่�งขั้้�นตอนของ
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการช่่วยเสริิม
ความสามารถทางการพููดภาษาจีีนของนัักเรีียนให้้สููงขึ้้�น
เนื่่� อ งจากการประเมิิ น ผลลััท ธ์์ ก ารเรีียนรู้้�ด้้ ว ยตนเอง
จะเป็็ นการสะท้้อนความคิิด ความรู้้�สึึก ปัั ญหา อุุปสรรคที่่�มี ี
ต่่อการเรีียนและการใช้้ภาษาจีีนเพื่่อ� สื่่อ� สารด้้วยตนเอง ทำำ�ให้้
นัักเรีียนเกิิดความกระตืือรืือร้้นในการแสวงหาวิิธีีการหรืือ
ปรัับพ ฤติิก รรมการเรีียนที่่�จะส่่ง เสริิม ความสามารถทาง
การพููดภาษาจีีนของตนเองให้้ประสบผลสำำ�เร็็จตามเป้้ าหมาย
ที่่�ตั้ง้ � ไว้้ สอดคล้้องกัับ Potcharapanpong (2005) ที่่�พบว่า่
การที่่� นัั ก เรีียนประเมิิ น การใช้้ ภ าษาของตนเองโดย
เปรีียบเทีียบกัับ เกณฑ์์ที่่�ตน เองได้้ตั้ ้ง� ไว้้ จึึง ทำำ� ให้้ท ราบ
จุุดอ่่อน จุุดแข็็งของตนเองและได้้แนวทางในการควบคุุม
หรืือปรัับพฤติิกรรมการใช้้ภาษาของตนเองให้้บรรลุุตาม
เป้้ าหมายที่่�ตั้ง้ � ไว้้ในตอนต้้น
ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลวิิ จัยั ไปใช้้
ผลจากการทดลองสอนนัักเรีียนระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
ด้้วยรููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�น สามารถอ้้างอิิงการนำำ�
รููปแบบการสอนนี้้�ไปใช้้กับนั
ั กั เรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
และ 6 เนื่่�องจากผู้้�วิจัิ ยั ได้้พิจิ ารณาเห็็นว่า่ มาตรฐานของสาระ
การเรีียนรู้้�ภาษาจีีนในช่่วงชั้้�นที่่� 4 ของระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
มีี ค วามแตกต่่ า งที่่� เ พิ่่� ม จากสาระการเรีียนรู้้�ภาษาจีีน
ในระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 และ 6 ในบางรายข้้อ
ดัังนั้้�น แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�พัฒั นาตามกระบวนการวิิจัยั นี้้�
สามารถครอบคลุุมมาตรฐานของสาระการเรีียนรู้้�ภาษาจีีน
ในระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 และ 6 กล่่าวคืือ รููปแบบ
การสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�นมีคี วามเป็็ นไปได้้ที่่�ครููสอนภาษาจีีน
จะนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้�
สำำ� หรัับนัั ก เรีียนระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึก ษาชั้้�นปีีที่่� 4 และ 6
แต่่ในกรณีีที่่�ครููสอนภาษาจีีนในช่่วงชั้้�นอื่�น่ ๆ มีีความสนใจ
ที่่�จะนำำ�รูปู แบบการสอนที่่�พัฒั นาขึ้้น� ไปใช้้นั้้น� ครููสอนภาษาจีีน
จำำ�เป็็ นต้อ้ งพิิจารณาคััดเลืือกสาระการเรีียนรู้้�ให้้สอดคล้้อง
กัับจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในมาตรฐานของสาระ
การเรีียนรู้้�ภาษาจีีนตามแต่่ ล ะช่่ ว งชั้้�น อีีกทั้้�ง ควรเลืือก
จััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนให้้เหมาะสมกัับความต้้องการ
ความสนใจ ศัักยภาพ และวััยของนัักเรีียน เนื่่�องจากรููปแบบ
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การสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� มีหี ลัักการสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการฝึึ กทัักษะ
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สััมผัสั ตั้้ง� แต่่ 3 ด้้านขึ้้�นไป จนกระทั่่�งนัักเรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�
ภาษาได้้อย่่างเข้้าใจและสามารถแสดงออกผ่่านถ้้อยคำำ�ตาม
สถานการณ์์จริิงได้้อย่่างรวดเร็็ว
ข้้อเสนอแนะในการวิิ จัยั ครั้้�งต่่อไป
1. ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�ศึกึ ษาการพััฒนาความสามารถทาง
การพููดภาษาจีีนด้้วยรููปแบบที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� ซึ่�ง่ เป็็ นลักั ษณะ
ของการพััฒ นานัั ก เรีียนในช่่ ว งระหว่่ า งเรีียน ดััง นั้้�น
จึึง ควรมีีก ารศึึก ษาเพื่่�อ ติิ ด ตามระดัับ ความคงอยู่่�หรืือ
ความเปลี่่ย� นแปลงของความสามารถทางการพููดภาษาจีีน
ของนัักเรีียนเมื่่�อฝึึ กการใช้้ภาษาจีีนกัับเจ้้าของภาษาหรืือ
ผู้้�ที่่ใ� ช้้ภาษาจีีนได้้นอกห้้องเรีียน
2. การวิิจัยั ครั้้�งต่่อไปควรศึึกษาปัั จจััยที่่�สนัับสนุุ นและ
ข้้อจำำ�กัดั ต่่อการใช้้รููปแบบการสอนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�น เพื่่�อช่่วย
ส่่ ง เสริิม และรััก ษาระดัับ ความคงทนและความต่่ อ เนื่่� อ ง
ในการพััฒ นาระดัับ ความสามารถทางการพููด ภาษาจีีน
ของนัักเรีียน
3. การวิิจัยั ครั้้�งต่่อไปอาจจะศึึกษาเกี่่�ยวกัับการสร้้าง
หรืือพััฒ นาชุุ ด การสอนภาษาจีีนที่่� ส อดแทรกการใช้้
ประสาทสััมผัสั ในด้้านต่่าง ๆ ตลอดจนการพััฒนาโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ช่่วยสอนภาษา (CAI) แบบ 3 มิิติิ เพื่่�อให้้
นััก เรีียนเกิิด จิินต ภาพเสมืือนจริิง ในการเรีียนรู้้�ภาษาจีีน
ที่่�ผ่า่ นการใช้้ประสาทสััมผัสั ตั้้ง� แต่่ 3 ด้้านขึ้้�นไป
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