
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู3คำศัพท8ภาษาจีนด3วยเพลงในระดับอุดมศึกษา

Achievement in Learning Chinese vocabulary with Songs for University Students
อภิสรา ธนาพงษ,ภิชาติ1*, หาญศึก บุญเชิด2, และ สุภิญญา ธนาพงษ,ภิชาติ3

1อาจารย,, วิทยาลัยนานาชาติการทBองเที่ยว, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร,ธานี, 2รองศาสตราจารย, ดร., คณะเทคนิคการแพทย,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,, 
3ผูNชBวยศาสตราจารย, ดร., คณะเทคนิคการแพทย,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,

บทคัดย'อ

บทความนี้เป,นส.วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลงเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรูBระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาจีน ชั้นปOที่หนึ่ง 

จำนวน 29 คน และชั้นปOที่สอง จำนวน 42 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรEธานี โดยศึกษาขBอมูลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูBก.อนและหลังการใชBชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลง เครื่องมือ
ที่ใชBในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดBวยชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนพรBอมบทเพลงจำนวน 7 เพลง และแบบฝ\กหัดของชุดกิจกรรมและแบบทดสอบคำศัพทEภาษาจีน ผลการวิจัยพบว.านักศึกษามีคะแนนการทดสอบ

หลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากคะแนนก.อนเรียนอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 จึงสรุปไดBว.าการเรียนโดยใชBชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลงส.งผลใหBผูBเรียนสามารถพัฒนาความรูBดBานคําศัพทEภาษาจีนไดBดียิ่งข้ึน

ความเป'นมา
นักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจเรียนภาษาจีนนั้น ส.วนใหญ.ยังคงมีปcญหาในการจดจำคำศัพทEหรือ

หลักการใชBงานภาษาจีน ผูBวิจัยจึงสนใจพัฒนาวิธีการเรียนภาษาจีนผ.านการทำกิจกรรมต.าง ๆ เพื่อ

เพิ่มพูนความรูBความรูBดBานภาษาจีนและความสามารถในการจดจำคำศัพทE จากหลาย ๆ การศึกษามีการ

นำเพลงหรือเกมสEมาผสมผสานกับการเรียนเพื่อใหBผูBเรียนจำคำศัพทEไดBมากขึ้น และทำใหBบรรยากาศใน
ชั้นเรียนเป,นไปในเชิงบวก มีความมั่นใจ เมื่อผูBเรียนมีความสุขกับการเรียนจะทำใหBเรียนรูBคำศัพทEไดBมาก

ขึ้น ดังนั้นกิจกรรมหนึ่งที่น.าสนใจและควรนำมาใชBในการเรียนรูBภาษาจีน คือเพลง ซึ่งการเรียนรูBภาษาจีน

ผ.านทางการฟcงเพลง เป,นวิธีหนึ่งที่จะช.วยใหBจำคำศัพทEไดBง.ายขึ้น ผูBเรียนสนุกไปกับการฟcงเพลง ไม.เบื่อ

ง.าย อีกทั้งยังไดBฝ\กทักษะการพูดและฟcงภาษาจีนไดBมากขึ้นอีกดBวย การฟcง การออกเสียงคำต.าง ๆ และ

หัดรBองเพลงตามเป,นวิธีที่ทำใหBจำคำศัพทEที่ง.ายกว.าการอ.านหนังสือ เนื่องจากเพลงมีทำนองที่ไพเราะ ทำ
ใหBมีความสุข อีกท้ังผูBเรียนยังไดBเรียนรูBวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกดBวย

ดังนั้นผูBวิจัยจึงสนใจนำชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลงมาพัฒนาความสามารถ

ในการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรEธานี จังหวัดสุราษฎรEธานี โดย

นักศึกษาสามารถนำเอาเทคนิคการเรียนรูBและการจดจำเนื้อหาวิชา และคำศัพทEไปพัฒนาในการเรียนวิชา

อ่ืน และการจดจำขBอมูลต.าง ๆ ในชีวิตประจำวันไดBอย.างมีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใช2ในการวิจัย
1. ชุดแบบทดสอบก.อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากการใชBชุดกิจกรรมการ

เรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลง

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลง แบ.งออกเป,น 7 หน.วย ชุดการสอนในแต.ละชุด

ประกอบดBวยคู.มือการสอนซึ่งจะแสดงคำชี้แจงสำหรับอาจารยEและแผนการสอน กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
ประกอบดBวยคำชี้แจงในการใชBคู.มือการเรียน แบบทดสอบคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลงในแต.ละหน.อย ซึ่ง

ไดBรับการประเมินจากผูBเชี่ยวชาญแลBว

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีน ใชBสำหรับเป,นแบบทดสอบท้ัง

ก.อนเรียนและหลังเรียน โดยคำศัพทEจากเพลง ไดBแก. คำนาม เช.น 代表，睡意，青春，样子

คำกริยา เช.น 记得，坚持，当，表演 คำคุณศัพทE เช.น 寂寞，认真 และคำกริยาวิเศษณE เช.น
分，已经 รวมท้ังหมด 152 คำ

การเก็บรวบรวมข2อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป,นการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) ผสานกับการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method) รูปแบบเชิงสำรวจเป,นลำดับ (Sequential Exploratory) ร.วมกับชั้นเรียนออนไลนE จาก

โปรแกรม Google Classroom โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมขBอมูลและวิเคราะหEผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ในการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลงก.อนและหลังเรียน จากนั้นผูBวิจัยนำขBอมูลมาจัดเรียง ลงรหัส แลBว
ดำเนินการประมวลผลคะแนนโดยใชBระบบสถิติ

การวิเคราะห?ข2อมูล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนของนักศึกษา โดย

ใชBการทดสอบที แบบกลุ.มตัวอย.างไม.เป,นอิสระต.อกัน (t-test independent sample) ท่ีระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัย
นักศึกษามีความกBาวหนBาดBานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดBวยชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษา

จีนดBวยเพลง จากการเปรียบเทียบคะแนนก.อน-หลังเรียนดBวยสถิติ t-test independent sample พบ

ว.าคะแนนก.อน (40.03) และคะแนนหลังเรียน (44.32) มีความแตกต.างอย.างมีนัยสำคัญ (ค.า Sig = .000) 

แสดงว.านักศึกษามีความกBาวหนBาดBานการเรียนภาษาจีนผ.านบทเพลงไดBดีขึ้นแสดงใหBเห็นว.าผูBเรียนเกิด
การเรียนรูBไดBจริง แสดงผลการเรียนรูBในตารางท่ี 1

ชุดการสอน คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย t Sig

คะแนนก&อนเรียน 50 40.03
-14.728 .000*

คะแนนหลังเรียน 50 44.32

สรุปผลการวิจัย
ผลการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลง ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรEธานี ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปOที่ 1 และ 2 สาขาวิชาภาษาจีน จังหวัดสุราษฎรEธานี พบว.า

ชุดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลง ทำใหBมีความกBาวหนBาดBานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อย.างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

อภิปรายผล
การเรียนรูBคำศัพทEดBวยเพลงเพลงภาษาจีนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรEธานี ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปOที่ 1 และ 2 สาขาวิชาภาษาจีน จังหวัดสุราษฎรEธานี ทำใหBมี

ความกBาวหนBาดBานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ ่งเป,นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย โดยเพลงมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก.อนเรียนเท.ากับ 40.03 และคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท.ากับ 44.32 ทั้งนี้อาจเป,นเพราะกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลง ที่

ผูBวิจัยสรBางขึ้นไดBรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากผูBเชี่ยวชาญมาแลBว และพบว.ากิจกรรมการ

เรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลง มีความสอดคลBองกับจุดประสงคEการเรียนรูB อีกทั้งผูBวิจัยไดBกำหนด

กิจกรรมใหBนักศึกษาเรียนรูB จึงทำใหBนักศึกษาทุกคนเรียนไดBฝ\กเป,นวิธีหนึ่งที่จะช.วยใหBจำคำศัพทEไดBง.าย

ขึ้น เนื่องจากนักศึกษาจะสนุกไปกับการฟcงเพลงระหว.างเรียนรูB ไม.เบื่อง.าย อีกทั้งยังไดBฝ\กทักษะการพูด
และฟcงภาษจีนมากขึ้น โดยการฟcงการออกเสียงคำต.างๆ และหัดรBองเพลงตาม ซึ่งวิธีนี้เป,นวิธีที่ทำใหBจำ

คำศัพทEท่ีง.ายกว.าการอ.านหนังสือ 

ปDญหาท่ีพบในการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูBวิจัยประสบปcญหาและอุปสรรคบางประการเช.น การวิจัยใน

ครั้งนี้อยู.ในช.วงสถานการณEโควิด 19 กลุ.มตัวอย.างการวิจัยจำเป,นตBองใชBรูปแบบการศึกษาทางไกล 

(Distance Learning) ผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยการเวBนระยะห.างทางสังคม 

(Social distancing) ผูBเรียนบางคนดูเฉลยก.อนแลBวกลับมาทำแบบทดสอบท่ีหลัง เนื้อหาคำศัพทEใน
ชุดการสอนเพลงภาษาจีนนั้นมีมากเกินไปไม.เหมาะสมกับระยะเวลาที่เรียน ผูBเรียนบางคนแทบจะไม.

คุBนเคยกับการฟcงเสียงเจBาของภาษาเลยทำใหBผูBเรียนมีความวิตกกังวลว.าตัวเองจะไม.เขBาใจ ผูBวิจัยจึงใหB

คำแนะนำและอธิบายเพ่ิมเติม

จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู2วิจัยมีข2อเสนอแนะดังตLอไปน้ี
ผู BสอนควรใชBกิจกรรมเพลงเป,นส.วนเสริมในช.วงเวลาที ่เรียนตามปกติเพื ่อใหBผู Bเรียนเกิดความ

สนุกสนาน และกระตุBนใหBผูBเรียนหาโอกาสในการเรียนรูBจากเพลงเพิ่มดBวยตนเองนอกชั้นเรียน ในการ

สอนคำศัพทEดBวยกิจกรรมเพลง ผูBสอนตBองกระตุBนใหBผูBเรียนทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

เพลงทุกขั้นตอน ผูBสอนควรผลักดันใหBผูBเรียนทุกคนมีความกลBาแสดงออก และสรBางพฤติกรรมอันพึง
ประสงคEต.อการทำกิจกรรมเพลงที่มีผลต.อการเรียนรูBคำศัพทEในการเรียนดBวยเพลงใหBมากยิ่งขึ ้น 

เพราะการออกเสียงรBองเพลงเป,นหัวใจหลักในการสอนดBวยกิจกรรมเพลง ซึ่งสามารถช.วยในการ

พัฒนาในเรื่องการสื่อสารและการใชBคำศัพทEใหBมากยิ่งขึ้น ผูBสอนควรใหBความรูBพื้นฐานคำศัพทEที่มีอยู.

ในเพลงใหBกับผูBเรียนก.อน เพราะความรูBพื้นฐานคำศัพทEจะช.วยใหBผูBเรียนประสบผลสำเร็จในการทำ

กิจกรรมการเรียนรูB การจัดกิจกรรมการเรียนรูBคำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลงประกอบไปดBวยขั้นตอนและ
กิจกรรมที่ตBองเนBนการปฏิบัติ นักศึกษาอาจใชBเวลาทำกิจกรรมนานกว.าที่กำหนดไวB ดังนั้นผูBสอนอาจ

ยืดหยุ.นเวลาไดBตามความเหมาะสม

ตารางที่ 1. แสดงความกBาวหนBาดBานผลสัมฤทธิ์ระหว.างคะแนนก.อน-หลังเรียน จากชุดกิจกรรมการเรียนรูB

คำศัพทEภาษาจีนดBวยเพลงเพ่ือประสิทธิภาพการเรียนรูB ระดับอุดมศึกษา


