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ผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese
Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจษฎาภรณ์ ต้องเดช, ทวี สระน้าค้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40000
อีเมล: jesdapornto@kkumail.com, tawsra@gmail.com
รับบทความ: 29 เมษายน 2564 แก้ไขบทความ: 10 มิถุนายน 2564

ตอบรับบทความ: 29 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ: การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนอักษร
จีน ก่อนและหลังการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order
บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นแบบผสมผสานที่ใ ช้ ร่ว มกับ แอพพลิเ คชั่น Chinese
Strokes Order บนอุ ปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่เพื่อ ส่งเสริ มทักษะการเขียนอั กษรจีน ส้าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้าพอง
ศึกษาจ้านวน 32 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling: SRS)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ้ า นวน 7 แผน 2) บทเรี ย นแบบ
ผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบวัดทักษะ
การเขียนอักษรจีน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน การวิจัยนีเป็นรูปแบบเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้วิธี
แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง (Randomized One Group Pretest Posttest Design)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
ทดสอบที (t - test) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น
Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.60/81.70 2) คะแนนการวัด
ทักษะการเขียนอักษรจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)
คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดั บ .05 และ 4) ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด แบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถน้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และท้าให้นักเรียนเกิด
ความพึงพอใจในการเรียน

คาสาคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน; แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สอื่ สารเคลื่อนที่; ทักษะ
การเขียนอักษรจีน
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Abstract: The purposes of this research were to 1) create blended learning
using mobile application Chinese Strokes Order to enhance Chinese characters
writing skill for grade IV students. 2) compare students’ Chinese writing skill
between before and after blended learning using mobile application Chinese
Strokes Order to enhance Chinese characters writing skill for grade IV students.
3) compare students’ learning achievement between before and after
blended learning using mobile application Chinese Strokes Order to enhance
Chinese characters writing skill for grade IV students. 4) study students’
satisfaction in blended learning using mobile application Chinese Strokes
Order to enhance Chinese characters writing skill for grade IV students. The
participants were 32 students who were studying in tenth grade at Nampong
Suksa school and were sampled by Simple Random Sampling. The
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instruments used in this research were 1) seven blended learning using mobile
application Chinese Strokes Order to enhance Chinese characters writing skill
for grade IV students study plans. 2) blended learning using mobile application
Chinese Strokes Order to enhance Chinese characters writing skill for grade IV
students lessons. 3) Chinese characters writing skill evaluation test. 4) The
learning achievement evaluation test. 5) The students’ satisfaction
questionnaire. This student pattern was Percentage, Mean, Standard Deviation
and T-Test dependent. This research was Quasi-Experiment Research and
Randomized One Group Pretest Posttest Design. Statistics used in this research
were percentage, mean, standard deviation and dependent t-test. The
research findings indicated that 1) blended learning using mobile application
Chinese Strokes Order to enhance Chinese characters writing skill for grade IV
students was efficient (91.60/81.70) 2) The students’ Chinese characters writing
skill post-test score was significant greater than pre-test at .05 level. 3) The
students’ learning achievement post-test score was significantly higher than
pre-test at .05 level. 4) The student’s satisfaction was at very high level.
Blended learning using mobile application Chinese Strokes Order to enhance
Chinese characters writing skill for grade IV students was efficient and effective
in improving students’ Chinese character writing skill and students had level of
satisfaction after learning program.
Keywords: Blended Learning; Mobile Application; Chinese Characters Writing
Skill
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加入汉语教学软件 Chinese strokes order
的混合式教学，对高一学生汉语书写能力
提升效果研究
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摘要：研究目的：1.建立加入移动汉语教学软件 Chinese strokes order 的
混合式教学，旨在提升高一学生汉语书写能力。2. 加入移动汉语教学软件
Chinese strokes order 的混合式教学前后，高一学生汉语书写技巧提升的
对比。3. 加入移动汉语教学软件 Chinese strokes order 的混合式教学前
后，高一学生汉语书写能力提升的对比。4.了解高一学生对建立加入移动汉
语教学软件 Chinese strokes order 的混合式教学的满意程度。研究目标：
南鹏中学高一年级 32 名学生，采用随机抽样方法。研究方法：1.加入移动
汉语教学软件 Chinese strokes order 的混合式教学，旨在提升高一学生汉
语书写能力的教学计划。2. 基于移动汉语教学软件 Chinese strokes order
的混合式教学，旨在提升高一学生汉语书写能力的教学内容。3. 汉语书写
技巧检测。4.学习成果检验。5.学生对教学满意度调查。该研究采用准实验
研究方式，对同一个抽样群体进行前后测试。研究中使用的参数有：百分率，
平均值，标准差，T 检测。研究结果：1. 加入移动汉语教学软件 Chinese
strokes order 的混合式教学，旨在提升高一学生汉语书写能力的教学内容，
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效率参数为 91.60/81.70 2. 汉语书写技巧分数教学之后相比教学之前，提
升了 0.05。3. 学习成果分数教学之后相比教学之前, 提升了 0.05。4.学生
满意度调查为：非常好。加入移动汉语教学软件 Chinese strokes order 的
混合式教学，对高一学生汉语书写能力提升效果研究，能够用在以后的实际
教学中，以便提升更好提升高一年级书写技巧以及提升学生对学习的兴趣。

关键词：混合式教学，移动汉语教学软件，汉语书写技巧。

336

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2564

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทนา
การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึนเพื่ออ้านวย
ความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพการด้ารงชีวิต ดังนันการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้อง
เปลี่ยนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps
ซึ่งประกอบด้วย การสร้างประเด็นค้าถามหรือการคาดเดาค้าตอบ (Learn to Question)
การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขันตอนการลง
มื อ ปฏิ บั ติ (Learn to Construct) การสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ แ ละน้ า เสนอ (Learn to
Communication) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service) จากแนวโน้ม
การปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความส้าคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือ
ความช้านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนือหาตามต้ารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้
แนะน้าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพืนฐาน คือ ทักษะที่จ้าเป็นต่อ
การด้ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพื่อการท้างาน คือ ทักษะพืนฐานใน
การท้างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
การท้างานเป็นทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพที่สนใจ (ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน, 2558)
เพื่ อ ให้ ก ารด้ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ค วามสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่
ศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจุดเน้นในระดับการศึกษาต่าง ๆ จ้านวน 6
ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาได้
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี 1) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2564
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เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 2) จัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท้า เช่น
ทั ก ษะด้ า นกี ฬ าที่ ส ามารถพั ฒ นาไปสู่ นั ก กี ฬ าอาชี พ ทั ก ษะภาษาเพื่ อ เป็ น มั ค คุ เ ทศก์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562)
ภาษาจีนเป็นภาษาที่ส้าคัญมากภาษาหนึ่ง และมีแนวโน้มที่จะส้าคัญยิ่งขึนในอนาคต
เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการสั่งสมองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็น
ประเทศมหาอ้านาจที่ทรงอิทธิพลทังด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทังในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เป็นประเทศที่มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
และประชากรจีนยัง มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนัน หากคนไทยมีความรู้ภาษาจีนจะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สามารถสร้างความร่วมมือด้าน
ธุรกิจการค้าการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้เปรียบ
ในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
มานานหลายทศวรรษ และในทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับทุก
ประเภทการศึกษา แต่เนื่องจากยังไม่มีการวางนโยบาย การจั ดการเรียนการสอนภาษาจีน
อย่างเป็นระบบ สอดรับไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับ ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ
ท้ า ให้ ไ ม่ ส ามารถพั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอนได้ ต ามความต้ อ งการของสั งคม
(ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (Blended Learning) เป็ น รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
สามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และความสามารถของบุค คล เพื่ อตอบสนองความต้อ งการที่
หลากหลายของผู้คนจ้านวนมาก การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา ทุกเส้นทาง และทุกระดับ การเรียนแบบผสมผสาน
มี 4 รู ป แบบ ได้ แ ก่ รู ป แบบการเวี ย น (Rotation model) แบบจ้ า ลองการเวี ย น (Flex
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model) แบบจ้าลองเอ ลา คาร์เต (A La Carte model) แบบจ้าลองเสมือนจริงศักยภาพสูง
(Enriched Virtual model) รูปแบบที่ใช้เป็นการน้าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน โดยใช้การสื่อสารกันแบบสองทาง (Two-way communication) หรือทาง
เดียวก็ได้ หรือสื่อสารกันแบบปกติ (Face to face) การน้าอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์กับ
การศึกษาจะมีส่วนส้าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรับ -ส่ง
ข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถท้าได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ การ
ติดต่อในเวลาเดียวกันและการติดต่อต่างเวลา ท้าให้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ Synchronous learning คือรูปแบบการเรียน
การสอนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน และ Asynchronous learning คือ
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่จ้าเป็นต้องมี
กิจกรรมการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน (Horn and Staker, 2015)
ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี จะเป็ น ตั ว ก้ า หนดความเท่ า ทั น ต่ อ
ปรากฏการณ์ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถใน
การแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยทักษะย่อย
ในการ Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และความรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ )
นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็ (และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนที่น่าจะเหมาะสมส้าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส้านักงาน
คณะการการศึกษาขันพืนฐาน, 2559)
นอกจากนีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลมีความเร็วที่มากขึน การเชื่อมต่อกับ
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ระบบเครือข่ายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึน เช่น การสื่อสารข้อมูลผ่านอุปกรณ์
สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ แ บบ Smart phone ที่ มี
ความสามารถรองรับการน้าเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) และสื่อผสม (Multimedia)
ได้เป็นอย่างดี ดังนันการน้ารูปแบบการเรียนการสอนบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เข้ามาใช้จึงมี
แนวโน้มมากขึน เนื่องจากมี ความสะดวก และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลบทเรียนได้ง่าย และ
สะดวกมากขึน รูปแบบการสอนโดยการน้าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (Mobile learning) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู้ นอกจากนี ยั ง ได้ รั บ
ประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกและรวดเร็วในการเข้า ถึงข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายมากกว่าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop หรือคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Notebook
(ธงชัย แก้วกิริยา, 2558)
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท้าให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ดังนันนักวิจัย
จ้านวนมากขึนจึงมุ่งเน้นที่การสร้างการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ มี
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในสาขาการศึกษามากมาย
พบว่าแอพพลิเคชั่นที่มีไว้ส้าหรับการเรียนรู้ภาษามีอยู่จ้านวนหนึ่ง แอพพลิเ คชั่นที่ส่งเสริม
ทักษะการเขียนอักษรจีนมีหลากหลายแอพพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น Chinese Stroke Order,
Kids Write Chinese: Learn Chinese Mandarin, Chinese Writer by trainchinese
เป็นต้น ซึ่งแอพพลิเคชั่นเหล่านีล้วนแล้วแต่เป็นแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมทักษะการเขียนอัก ษร
จีน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนเนือหาและวิธีการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้อง อีกทังยังสามารถ
ทบทวนความรู้ โดยการประเมินจากแบบทดสอบ กิจกรรม หรือเกมของแอพพลิเคชั่นนัน ๆ
ด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การตอบสนอง ที่ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง (Gwo-Jen Hwang and Po-Han Wu, 2014)
ทักษะการเขียนอักษรจีน คือ ทักษะที่ผู้เรียนจะต้องเขียนอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการเขียน เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน (ฝ่ายวิชาการส้านักพิมพ์
340

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2564

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แมนดาริน, 2562) นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ (2561) ได้ท้าการศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีน
ของผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษานักศึกษาชันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากการศึกษาพบว่าด้านการ
เขี ย นอั ก ษรจี น ผิ ด พบข้ อ ผิ ด พลาดด้ า นเส้ น ขี ด มากที่ สุ ด โดยเฉพาะรู ป ลั ก ษณะ เส้ น ขี ด ที่
ผิดพลาด ด้านส่วนประกอบพบข้อผิดพลาดด้านรูปลักษณะของส่วนประกอบมากที่สุด สาเหตุ
ของข้อผิดพลาดเกิดจากอิทธิพลของ ภาษาแม่ ภาษาเป้าหมาย และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
ความรู้ ที่ผิด จากต้า ราเรีย นและการถนั ดเขี ยนด้วยมือ ซ้ายของผู้ เรีย น ส่วนแนวทางแก้ไ ข
นอกจากเลือกใช้ต้าราเรียนที่เหมาะสม ผู้สอนยังมีบทบาทอย่างมากต่อการลดข้อผิดพลาดใน
การเขียน อักษรจีนของผู้เรียน จากปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา จ31208 ภาษาจีน
ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นน้ า พองศึ ก ษา ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาขอนแก่ น พบว่ า ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ ยั งไม่ เ ข้ า ใจหลั ก การเขี ย น โครงสร้ า ง และ
ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน ท้าให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนอักษรจีน เช่น ข้อผิดพลาด
ด้านเส้นขีด ข้อผิดพลาดด้านส่วนประกอบ ข้อผิดพลาดด้านล้าดับขีด เป็นต้น
จากปัญหาที่พ บจากการจั ดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ของนักเรียนชั น
มัธ ยมศึ กษาปีที่ 4 ผู้ วิ จัย จึ งเล็ งเห็ นว่ า การเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใช้ ร่ วมกั บแอพพลิ เคชั่ น
Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะช่วยส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนของผู้เรียน อีก
ทังยังให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ โดยการประเมินจากแบบทดสอบ กิจกรรม หรือเกมของ
แอพพลิเคชั่น ด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การตอบสนอง ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการ
เรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อ สร้ า งบทเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes
Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนอักษรจีน ก่อนและหลังการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
ร่ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
ทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
ร่ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
ทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
สมมติฐาน
1) นักเรียนมีทักษะการเขียนอักษรจีน หลังการเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
ร่ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 สู งกว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
ร่ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
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ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 สู งกว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนีเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้าพอง
ศึกษา ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จ้านวน 10 ห้อง จ้านวนนักเรียน 365 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนีเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้าพอง
ศึกษา ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จ้านวน 32 คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling: SRS )
2) ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น
วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยการเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese
Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ทักษะการเขียนอักษรจีน
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึ กษาผลของการเรีย นแบบผสมผสานที่ ใช้ ร่ว มกั บแอพพลิ เคชั่น Chinese
Strokes Order บนอุ ปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่เพื่อ ส่งเสริ มทักษะการเขียนอั กษรจีน ส้าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการศึกษาดังต่อไปนี
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น
Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ้านวน 7 แผน
3.1.2 บทเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes
Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ้านวน 7 บทเรียน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 แบบวัดทักษะการเขียนอักษรจีนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
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4) การสร้างเครื่องมือ
การสร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order
บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เนื อหารายวิ ช า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) โดยการสร้างบทเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วย และแยกออกเป็นบทเรียนย่อยทังหมด 7 บทเรียน โดยมีรายละเอียดการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชันเรียนแบบปกติ 30% และจัดการเรียนแบบออนไลน์
70% ของการเรียนในแต่ละหัวข้อของเนือหาตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
บทเรียนที่ 1 ปฐมนิเทศและการทดสอบก่อนเรียน
บทเรียนที่ 2 หลักการเขียนอักษรจีน
บทเรียนที่ 3 เส้นขีดอักษรจีน
บทเรียนที่ 4 โครงสร้างหลักของตัวอักษรจีน
บทเรียนที่ 5 การเขียนค้าศัพท์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ (COVID-19)
บทเรียนที่ 6 การเขียนค้าศัพท์เกีย่ วข้องกับการรักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19)
บทเรียนที่ 7 ปัจฉิมนิเทศและการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
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เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขันตอนการสร้าง
ทีค่ ้านึงถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชา ลักษณะการเรียนรู้และความแตกต่างของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและเพื่ อน
ร่วมชัน โดยพัฒนาตามรูปแบบการออกแบบ ADDIE Model ประกอบด้วย 5 ขันตอน ดังนี
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
1) ศึกษาตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรี ย นรู้ภาษาต่างประเทศ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้วิเคราะห์เนือหาในส่วนที่มี
ความส้าคัญในการส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
2) ศึกษาทักษะการเขียนอักษรจีน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านเส้นขีด ด้าน
ล้าดับขีด และด้านโครงสร้าง
3) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบทเรียนแบบผสมผสาน ถึงรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบปกติในชันเรียนร้อยละ 30 และการ
เรียนแบบออนไลน์ร้อยละ 70
4) วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเรียนรู้ ความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระยะพัฒนาการทาง
สติปัญญาถึงจุดสูงสุด สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เป็นตัวของตัวเอง ต้องการความ
อิสระ ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง รู้จักการใช้เหตุผลของตนในการท้าความเข้าใจและตัดสินสิ่ง
ต่าง ๆ และคิดย้อนกลับไปมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจึงมีความสนใจในการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design)
1) ออกแบบปฏิทินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
ร่ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
ทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทัง 7 สัปดาห์ โดยก้าหนด
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เนือหา กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน เครื่องมือที่ใช้ และเวลาที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ทังการเรียนแบบปกติ (Face to Face) และการเรียนออนไลน์ (Online)
เพื่อเป็นการวางแผนและเป็นแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ย่อยแต่ละแผน
2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 7 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ก้าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้พร้อมงานตัวอย่างชินงาน งานกลุ่ม และงานเดี่ยวหลังเรียนของแต่ละแผนตาม
หัวข้อย่อยของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3) ออกแบบแผนผัง (Flowchart) เพื่อเป็นโครงสร้างในการแสดงขันตอนการจัดการ
เรียนรู้ของบทเรียนแบบผสมผสานของบทเรียนในแต่ละครัง
4) ออกแบบบั ต รเรื่ อ ง (Storyboard) ออกแบบการจั ด วางหน้ า ของบทเรี ย น ซึ่ ง
ประกอบด้วย หัวบทเรียน หน้าหลัก แถบด้านซ้าย แถบด้านขวา และการจัดวางเนือหาของ
แต่ละบทเรียน
5) น้างานที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสม และค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
6) ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development)
1) พัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานตามแบบแผนผังงาน (Flowchart) และแบบบัตรเรื่อง
(Storyboard) ที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ โดยการสร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
2) น้าบทเรียนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน้าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเนือหาตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องครบถ้วน เพื่อน้ากลับมาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมตามค้าแนะน้า
3) เมื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียนตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว น้า
บทเรียนที่ผ่านการ
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ปรั บ ปรุงแก้ ไขแล้ วเสนอต่อ ผู้ เ ชี่ย วชาญเพื่ อ ให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบความถูก ต้ อ ง ความ
สมบูรณ์ของบทเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการนาไปใช้ (Implementation)
ผู้วิจัยน้าบทเรียนที่ได้ออกแบบและสร้างขึนมาไปทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน
โดยการทดลอง ดังนี
1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) โดยท้าการทดลองกับนักเรียน
โดยการสุ่ ม อย่ างง่า ยจ้า นวน 1 กลุ่ม ทั งหมด 4 คน ประกอบด้ วยนั กเรีย นที่มี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน สูง จ้านวน 1 คน ปานกลาง จ้านวน 2 คน และต่้า จ้านวน 1 คน เพื่อหา
ข้อบกพร่องของบทเรียน และท้าการปรับปรุงแก้ไข ผลการทดลองพบว่า ค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2) มีค่าเท่ากับ 73.21/74.17 ซึ่งมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่ตังไว้ ปัญหาที่พบ คือ (1) ข้อความ
และเนือหาที่น้าเสนอยังขาดความน่าสนใจทางด้านภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว (2)
เนือหาที่น้าเสนอส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทฤษฎี ยังขาดการส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน (3)
ในการท้างานกลุ่มและการท้าใบงานท้ายบทยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์ ทังหมด (4)
การเชื่อมโยงเนือหาบางลิงค์ยังไม่สมบูรณ์ ท้าให้บทเรียนขาดความต่อเนื่อง (5) การชีแจง
เกี่ยวกับการใช้งานของระบบยังไม่ชัดเจน ท้าให้นักเรียนไม่ เข้าใจขันตอนและวิธีการศึกษา
บทเรียนแบบผสมผสาน รวมไปถึงการส่งงาน (6) นักเรียนมองไม่เห็นห้องสนทนาภาษาจีน
และห้องสนทนากลุ่ม (7) บทเรียนแบบผสมผสานไม่มีชื่อของโรงเรียนที่ผวู้ ิจัยท้าการเก็บข้อมูล
ท้าให้นักเรียนไม่มีความมั่นใจในการเข้าใช้งานระบบ (8) เมื่อนักเรียนได้ท้าแบบวัดทักษะการ
เขียนอักษรจีนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบไม่มี
แจ้งสถานการณ์ท้างาน ท้าให้นักเรียนเกิดความไม่มั่นใจในการด้าเนินการเรียนในหน่วยการ
เรียนรู้ต่อไป
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2) การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) หลังจากน้าข้อบกพร่องของการ
ทดลองแบบหนึ่ งต่อ หนึ่ งไปแก้ ไขเรีย บร้อ ยแล้ว ได้ ท้าการทดลองเพื่อ หาข้อบกพร่องของ
บทเรียนอีกครัง โดยการทดลองแบบกลุ่มเล็กกับนักเรียน โดยการสุ่มอย่างง่ายจ้านวน 2 กลุ่ม
ทังหมด 8 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง จ้านวน 1 คน
ปานกลาง จ้านวน 2 คน และต่้า จ้านวน 1 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียน และท้าการ
ปรับปรุงแก้ไขอีกครัง ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบกลุ่มเล็ก (E1/E2) มี
ค่าเท่ากับ 88.04/78.25 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตังไว้ ปัญหาที่พบ คือ (1) นักเรียนส่วนหนึ่งยัง
จ้ารหัสเข้าใช้งานระบบไม่ได้ (2) วิดีทัศน์มีขนาดใหญ่ ท้าให้ต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การดาวน์โ หลดไฟล์ (3) นัก เรีย นบางคนยั งขาดทั กษะในการใช้ แอพพลิ เคชั่ นบนอุป กรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ (4) นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจขันตอนการท้าชินงานส่ง ท้าให้ต้องใช้เวลาใน
การอธิบายอีกครัง
3) การทดลองแบบภาคสนาม (Field Group Testing) หลังจากน้าข้อบกพร่องของการ
ทดลองแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง และแบบกลุ่ ม เล็ ก ไปแก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ท้ า การทดลองแบบ
ภาคสนามกั บ นั ก เรี ย นโดยการสุ ม อย่ า งง่ า ยจ้ า นวน 5 กลุ่ ม ทั งหมด 20 คน แต่ ล ะกลุ่ ม
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง จ้านวน 1 คน ปานกลาง จ้านวน 2 คน
และต่้ า จ้ า นวน 1 คน เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น ผลการทดลองพบว่ า ค่ า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.60/81.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด บทเรียนมีเนือหาที่
ครบถ้วน มีการเชื่อมโยงที่ถูกต้อง มีล้าดับขันตอนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและน่าสนใจส้าหรับ
นักเรียน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
น้าบทเรียนที่สร้างขึนและผ่านการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว บทเรียนมีความสมบูรณ์เหมาะสมทังด้านเนือหา
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ ผู้วิจัยได้จัดท้าบทเรียนตาม
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แผนการจัดการเรียนรู้ทัง 7 แผน น้าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน และ
เตรียมน้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
5) วิธีดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยท้าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาผลการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าเนิน
การทดลองกั บ นั กเรี ย นชั นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนน้ า พองศึ ก ษา ส้า นั ก งานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยมีขันตอนดังต่อไปนี
5.1 ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือและสถานที่ที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
เตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทดลองใช้สื่อก่อนท้าการด้าเนินการทดลอง
5.2 ท้าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดทักษะการเขียนอักษรจีน แบบอัตนัย จ้านวน
10 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านหลักการเขียนอักษรจีน ด้านเส้นขีดอักษรจีน และด้าน
โครงสร้างหลักของอักษรจีน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ
5.3 ด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน้าเข้าสู่บทเรียนโดยการเชื่อมโยงความรู้เดิมของ
นักเรียนกับบทเรียนที่ก้าลังจะเรียน โดยมีขันตอนการเรียนตามหลักการสอน 9 ขันของกาเย่
จากนันให้นักเรียนศึกษาเนือหาแต่ละบทเรียนบน Moodle ตอบกระทู้บนกระดานสนทนา
ศึกษาและฝึกการเขียนอักษรจีนจากแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order ท้าภารกิจการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม และท้าภารกิจการเรียนรู้แบบรายบุคคล ให้ครบในแต่ละบทเรียน
5.4 เมื่อนักเรียนเรียนจบครบทุกบทเรียนแล้ว ท้าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัด
ทักษะการเขียนอักษรจีน แบบอัตนัย จ้านวน 10 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านหลักการ
เขียนอักษรจีน ด้านเส้นขีดอักษรจีน และด้านโครงสร้างหลักของอัก ษรจีน และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ
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5.5 ให้นักเรียนท้าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนผลการเรียน
แบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแบบ
วัดความพึงพอใจ จ้านวน 12 ข้อ
5.6 น้าค่าคะแนนของแบบวัดทักษะการเขียนอักษรจีน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการท้า แบบทดสอบก่ อนและหลั งเรี ยนของนั ก เรี ย น และแบบวัด ความพึ งพอใจของ
นักเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางสถิติเพื่อน้าสรุปต่อไป

หน้าการเข้าระบบ Moodle

แบบทดสอบก่อนเรียน
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วิดีทัศน์หน่วยการเรียนรู้

ตัวอย่างงานกลุ่ม

ตัวอย่างเนือหาในบทเรียน

ตัวอย่างผลงานนักเรียนที่ท้าร่วมกับแอพ
พลิคชั่น Chinese Strokes Order บน TikTok

6) การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาผลการเรียนผลการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ แอพพลิเคชั่น Chinese
Strokes Order บนอุ ปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่เพื่อ ส่งเสริ มทักษะการเขียนอั กษรจีน ส้าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4ผู้วิจัยน้าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี
6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนโดยวิธีการ“ปี่
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ซุ่น ”ส้ าหรับ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึก ษาปีที่ 4 วิเ คราะห์ข้ อมู ลค่ าเฉลี่ ยหลังเรี ยน โดยใช้ สถิ ติ
พืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตัง
ไว้ คือ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม วิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติด้วยการทดสอบ
Dependent t-test และทดสอบความมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.2 ทักษะการเขียนอักษรจีน วิเคราะห์ข้อมูลผลการวัดทักษะการเขียนอักษรจีน น้า
ผลต่างระหว่างคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยผล
การเรี ยนแบบผสมผสานที่ ใช้ร่ว มกับแอพพลิเ คชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติด้วยการทดสอบ Dependent
t-test และทดสอบความมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยผลการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
ร่ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
ทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจ้านวน 12 ข้อ โดยมีการให้คะแนนตามหลักการ
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาทักษะการเขียนอักษรจีนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานที่
ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่4
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการศึกษาทักษะการเขียนอักษรจีนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยวิธีการปี่ซุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
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คะแนน

จ้านวน
(คน)

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

ก่อนเรียน

32

20

8.13

2.89

32

20

17.94

1.48

หลังเรียน

SD

t

p-value

-22.37

.00*

*p < .05, df = 31
จากตารางที่ 1 คะแนนทักษะการเขียนอักษรจีนก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 10.83
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 17.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ และมีค่า t-test เท่ากับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเขียนอักษรจีนก่อนเรียน
และหลังเรียนแสดงว่ากลุ่มตั วอย่างมีคะแนนทักษะการเขียนอักษรจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่
ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่4
ตารางที่ 2 ตารางผลการเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese
Strokes Order บนอุ ปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่เพื่อ ส่งเสริ มทักษะการเขียนอั กษรจีน ส้าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
คะแนน

จานวน
(คน)

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

ก่อนเรียน

32

30

11.25

2.36

หลังเรียน

32

30

25.97

1.94

SD

t

p-value

-42.24

.00*

*p < .05, df = 31
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
11.25 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.36 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 25.97 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.94 และค่า t-test เท่ากับ -42.24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการประเมินที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ความแปลกใหม่ในการจัดการเรียนรู้ แอพพลิเคชั่นมีการส่งเสริมทักษะการเขียน
อักษรจีน นักเรียนได้ฝึกการเขียนอักษรจีน เวลาเหมาะสมกับเนือหา ขันน้าเข้าสู่บทเรียนมี
ความน่าสนใจ การน้าเสนอเนือหาน่าสนใจการน้าเสนอเนือหาชัดเจน เข้าใจง่าย ความยาก
ง่ายของเนือหาเหมาะสมกับผู้เรียน ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษรชัดเจนเหมาะสมกับระดับ
ของผู้ เ รี ย น ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ มี ตั ว อย่ า งการเขี ย นอั ก ษรจี น และมี
ภาพประกอบและภาพเคลื่ อ นไหวช่ ว ยกระตุ้ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ตามล้ า ดับ ผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66)
อภิปรายผล
1. อภิ ป รายผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
การทดลองหาประสิ ท ธิ ภาพของบทเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น
Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ ตั งไว้ คื อ 70/70 ผล
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่ได้คือ 91.6/81.7 เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนตามรูปแบบการ
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ออกแบบ ADDIE Model และสร้างเนือหาในบทเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ บทเรียนได้ผ่านกระบวนการทดลองหาประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One
Testing) เพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนและท้าการปรับปรุงแก้ไข ต่อมาได้ผ่านการทดลอง
หาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนและ
ท้า การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขอี ก ครังก่ อ นท้ า การทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบภาคสนาม (Field
Group Testing) จึงได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อลงกรณ์ อู่ เ พ็ ช ร (2560) ได้ ท้ า การศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น แบบผสมผสานที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการท้ า งานกลุ่ ม วิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี 4 ของนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อ
ความสามารถในการท้างานกลุ่ม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุภัสร์ ปานอ้าพันธ์ (2560) ได้ศึกษา
ผลการเรี ยนแบบผสมผสานโดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน เรื่ องการเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ภาษาซีพลัสพลัส ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน การออกแบบ
และพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
และนอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิชญ์ โสภา (2561) ได้ท้าการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิก
ส้าหรับนักเรียนชันมัธ ยมศึกษาตอนปลาย รู ปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ผู้ วิ จั ย ได้
พัฒนาขึนมีองค์ประกอบ คือ ผู้เรียน ผู้สอน และปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
และออฟไลน์ มีขันตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์
กราฟิก 4 ขันตอน คือ ขันที่ 1 ขันสอน/ขันเรียนรู้ด้วยตนเอง ขันที่ 2 ขันฝึกปฏิบัติ ขันที่ 3 ขัน
สร้างสรรค์ผลงาน และขันที่ 4 ขันน้าเสนอผลงาน ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
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ว่ามีคุณภาพมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า บทเรียนแบบผสมผสานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และความสามารถของบุค คล เพื่ อตอบสนองความต้อ งการที่
หลากหลายของผู้คนจ้านวนมาก ซึ่งเป็นไปตามค้ากล่าวของ Horn and Staker (2015) ที่
กล่ า วว่ า การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถเสริ ม พลั ง การเรี ย นรู้ แ ละ
ความสามารถของบุคคล เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้การออกแบบโปรแกรมจ้านวนมาก
ในหลาย ๆ ภาคเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้คนจ้านวนมาก การเรียนรู้
ออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเส้นทางและทุกระดับ
2. อภิปรายผลการศึกษาทักษะการเขียนอักษรจีนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาทักษะการเขียนอักษรจีนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
ร่ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese Strokes Order บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
ทักษะการเขียนอักษรจีน ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลคะแนนทักษะการเขียน
อั ก ษรจี น ของนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 8.13 และหลั ง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 17.94 เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนทักษะการเขียนอักษรจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนับส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานฯ เป็นการเน้นการ
ฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านเส้นขีด ด้านส่วนประกอบ
ด้ า นความสมบู ร ณ์ ซึ่ งจากการศึ ก ษางานวิ จั ย ของนารี รั ต น์ วั ฒ นเวฬุ (2561) การศึ ก ษา
ข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษานักศึกษาชันปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พบว่ า สาเหตุ ข องข้ อ ผิ ด พลาดเกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของภาษาแม่ ภาษาเป้ า หมาย และ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ความรู้ที่ผิดจากต้าราเรียนและการถนัดเขียนด้วยมือซ้ายของผู้เรียน
ส่วนแนวทางแก้ไขนอกจากเลือกใช้ต้าราเรียนที่เหมาะสม ผู้สอนยังมีบทบาทอย่างมากต่อการ
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ลดข้อผิดพลาดในการเขียนอักษรจีนของผู้เรียน และงานวิจัยของ Lin Caijun and Nisareen
Wangtakwadeen (2561) ได้ศึกษาและติดตามกรณีศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนอักษรจีน
ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาไทยตามระดับชันปีศึกษา งานวิจัยนีเป็นการติดตามกรณีศึกษาจาก
คลังเรียงความของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาไทยตามระดับชันปีศึกษา ซึ่งศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะรวมถึงภาวะการพัฒนาแบบไดนามิกของข้อผิดพลาดในการเขียนอักษรจีน
พบว่า 1) ข้อผิดพลาดของทุกระดับชันคือการเขียนอักษรผิด ซึ่งมีมากกว่าการเขียนผิดเป็น
ตัวอักษรอื่นอย่างเห็นเด่นชัด เมื่อผู้เรียนมีพืนฐานภาษาจีนและรู้จักอักษรจีนมากขึนการเขียน
ผิดจะมีอัตราลดลง และอัตราการเขียนผิดเป็นตัวอักษรอื่นจะเพิ่มขึน 2) ส่วนใหญ่การเขียนผิด
และการเขียนผิดเป็นตัวอักษรอื่นในทุกระดับชันมักผิดพลาดที่ส่วนประกอบของอักษร และ
โดยมากจะผิดพลาดในอักษรภาพและเสียงที่มีส่วนประกอบสองส่วน อักษรในระดับชันต้น
เป็นอักษรที่มีองค์ประกอบที่เขียนจากซ้ายไปขวา 3) รูปร่างลักษณะตัวอักษรมีอิทธิพลต่อการ
เขี ย นอั ก ษรจี น ของนั ก ศึ ก ษาไทยมากกว่ า เสี ย งอ่ า นของตั ว อั ก ษร อี ก ทั งจ้ า นวนล้ า ดั บ ขี ด
ประเภทขององค์ประกอบอักษร และจ้านวนส่วนประกอบอักษรนันมีผลต่อการเขียนอักษรจีน
ของนักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก และงานวิจัยของ หลี่ หยาง และ มาเรียม นิลพันธุ์ (2556) ได้
ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการเขียนตัวอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
พบว่า 1) นักเรียน ครู ผู้เชี่ยวชาญ ต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน
ที่มีรูปภาพสวยงาม ภาษาที่ใช้อธิบายเข้าใจง่าย สอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย ค้านึงถึง
ลักษณะของตัวอักษรจีน 2) แบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ค้า
ชีแจงการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน
อักษรจีนรายบุคคลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนกลุ่มเล็ก การ
หาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึก ทั กษะการเขีย นตัว อั ก ษรจี นภาคสนาม พบว่ า สู งกว่ าเกณฑ์
75/75 ที่ก้ าหนดไว้ 3) การน้ าแบบฝึกทัก ษะการเขี ยนตัว อักษรจีนไปใช้กับ นักเรี ยนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นท้ากิจกรรม โดยมีจัดการเรียนการ
358

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2564

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอนเป็น กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน คนเก่ง 1 คน คนปานกลาง 3 คน และอ่อน 1 คน 4 นักเรียนมี
ทัก ษะทางการเขี ยน ตั ว อัก ษรจีน ก่ อ นเรี ย น และหลั งเรีย น ด้ว ยแบบฝึ ก ทั กษะการเขี ย น
ตัวอักษรจีน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนนักเรียนมีทักษะ
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความ คิดเห็นว่า กิจกรรมในแบบฝึกทักษะ
น่าสนใจ ภาษาในแบบฝึกชัดเจนเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม มีการเรียงล้าดับขันตอน
การฝึกจากง่ายไปยาก และงานวิจัยของ สุธาสินี ยันตรวัฒนา (2555) ได้ศึกษาผลการพัฒนา
ทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน ส้าหรับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน ส้าหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับสูง ว่าเกณฑ์ที่ตังไว้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีนดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
ได้อย่างมีคุณภาพ จากการศึกษางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว พบว่า ผู้วิจัยส่วนมากได้ศึกษา
เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการเขียนอักษรจีนของผู้เรียนชาวไทย และการพัฒนาแบบฝึกหัดหรือ
ชุดฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาทักษะการเขียนอักษร
จีนของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนแบบผสมผสานที่ ใช้ร่ วมกั บแอพพลิเคชั่นบนอุป กรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่โดยวิธีการปี่ซุ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนของนักเรียน ดังนันจึง
กล่ า วได้ ว่ า การศึ ก ษานี เป็ น การศึ ก ษาแรกที่ ไ ด้ น้ า บทเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยวิธีการปี่ซุ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
มาพัฒนาทัก ษะการเขี ยนอักษรจีน ส้าหรับการศึกษาทางด้านภาษาที่ใช้แอพพลิเคชั่นมา
ส่งเสริม ทัก ษะที่ ผ่านมานัน พบว่า แอพพลิ เคชั่ นสามารถส่ งเสริม ทัก ษะทางด้ านภาษาได้
เช่นเดียวกัน โดยการศึกษาของ สุธน วงศ์แดง และ พรนภัส ทับทิมอ่อน (2563) ได้ศึกษาผล
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการพู ด
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ส้าหรับครูระดับประถมศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารพบว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีทักษะการ
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จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับดี ผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 และงานวิ จั ย ของ ปวี ณ นุ ช พุ่ ม จิ ต และอั งค์ ว รา เหลื อ งนภา (2562) การใช้
แอพพลิเคชั่นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง ผลการวิจัยพบว่าแอพพลิเคชั่น
สามารถน้าไปใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แอพพลิเคชั่นที่ถูก
น้ามาใช้ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา มากที่สุด คือ Youtube โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าแอพพลิเคชั่น
ดังกล่ าวมีสื่ อการสอนที่ห ลากหลาย ไม่ว่ าจะ เป็ นการดู หนั ง ฟังเพลงสากล หรื อติ ดตาม
รายการสอนภาษาจากยูทูปเบอร์ชื่อดัง ที่มีมากมายหลากหลายให้ เลือกชม ท้าให้เกิดความ
เพลิ ด เพลิ น และไม่ เ กิ ด ความน่ า เบื่ อ หน่ า ยท่ีจะเรี ย นรู้ รองลงมา คื อ แอพพลิ เ คชั่ น BBC
Learning Englishโดยนักศึกษาให้เหตุผลในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวว่าเป็นการใช้
เพื่อการฝึกฟัง ส้าเนียงและการออกเสียงส้าเนียงที่ถูกต้อง อุบลรัตน์ ศิริสขุโภคา และ สรเดช
ครุ ฑ จอ้ น (2562) การพั ฒ นาโมบายแอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นออกเสี ย ง
ภาษาอั งกฤษ ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อ
เสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบผสมผสานและแอพพลิเคชั่น ช่วยส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาของผู้เรียน อีกทังยั งสามารถให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ โดยการประเมินจาก
แบบทดสอบ กิจกรรม หรือการฝึกทักษะจากแอพพลิเคชั่น ด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
การตอบสนอง ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
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3. อภิปรายผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรีย นด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อนเรี ยนมี ค่ า เฉลี่ ย 11.25 และหลั งเรีย นมี ค่ าเฉลี่ ย 25.97 เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบเรียนผสมผสานฯ ระหว่างการเรียนใน
ชันเรียนแบบปกติ (Face to Face) โดยครูผู้สอนและการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีการ
เชื่อมโยงกับสังคมออนไลน์ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ชีแจงข่าวสาร พูดคุยถาม- ตอบ การท้า
แบบฝึกหัด การส่งงาน การทดสอบ การประเมินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแอพพลิเคชั่น ที่
เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทังแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ธีระศาสตร์ อายุเจริญ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ของนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาคะแนน
เฉลี่ยความใฝ่รู้หลังเรียนของกลุ่ มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณียา สุรธรรมจรรยา (2558) ได้
ศึกษาผลการใช้แอพพลิเคชั่นส้าหรับสอนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ
ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่นส้าหรับสอน
ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู งกว่ าก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส้ า คั ญทางสถิ ติ ที่ .05 นอกจากนี ยั ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลงกรณ์ อู่เพ็ชร (2560) ได้ท้าการศึกษาผลการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
ผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการท้างานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
การเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการท้างานกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 นอกจากนี ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Zainab
Fakhir (2015) ได้ ศึ ก ษาผลกระทบของการเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นั ก เรี ย นภาษาอั งกฤษและทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน ผลการวิ จั ย พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมี นัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ บรรฑูรณ์ สิงห์ดี และ ศุภลักษณ์
สัตย์เพริศพราย (2558) การวิจัยและพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภายหลังการเรียนโดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย์ และนอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของรมณียา สุรธรรมจรรยา (2558) ได้ศึกษาผล
การใช้แอพพลิเคชั่นส้าหรับสอนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษส้าหรับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่นส้าหรับสอนค้าศัพท์
ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05 มีค่าเท่ากับ 87.80 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ ร้ อ ยละ 80 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บทเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น บน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สามารถน้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา และทุกระดับ ดังค้า
กล่าวของ วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง (2561) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้
อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
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ความรู้แล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ที่
สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย
4. อภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสาน
ที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลจากการตอบแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนแบบผสมผสานฯ ผลการประเมินที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ความแปลกใหม่ในการจัดการเรียนรู้ แอพพลิเคชั่นมีการส่งเสริมทักษะ
การเขี ย นอั ก ษรจี น นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก การเขี ย นอั ก ษรจี น เวลาในการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค วาม
เหมาะสมกับเนือหา ขันน้าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ การน้าเสนอเนือหาน่าสนใจ การ
น้าเสนอเนือหาชัดเจน เข้าใจง่าย ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสมกับผู้เรียน ลักษณะ
ขนาด สีของตัวอักษรชัดเจนเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ มีตัวอย่างการเขียนอักษรจีน และ มีภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณียา สุรธรรมจรรยา (2558) ได้
ศึกษาผลการใช้แอพพลิเคชั่นส้าหรับสอนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ
ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแอพพลิเคชั่นส้าหรับ
สอนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชันประถมศึกษาปีที่ 2
อยู่ในระดับ มาก นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรลดา แซ่โค้ว (2558) ได้ศึกษาเว็บ
แอพพลิเคชั่นการจัดการความรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อเว็บแอพพลิเคชั่น
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การจัดการความรู้ผ่านอุปกรณ์สอื่ สารเคลื่อนที่ ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับดี
นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิณพร ภูจีระ และ ณัฐพงศ์ พลสยม (2560) ได้
ศึ ก ษาการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ค้ า ศั พ ท์ ภ าษาไทยพื นฐานสาหรั บ เด็ ก ชั นอนุ บ าล 1 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่น
ค้าศัพท์ภาษาไทยพืนฐานส้าหรับเด็กชันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์คิดเป็นร้อย
ละ 100 นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อลงกรณ์ อู่เพ็ชร (2560) ได้ท้าการศึกษาผลการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่มีต่อ
ความสามารถในการท้ า งานกลุ่ ม วิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี 4 ของนั ก เรี ย นชั น
มัธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 5 พบว่ า ผลความพึ งพอใจของนั กเรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรีย นแบบผสมผสาน
วิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี 4 นั ก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุด และ
นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zainab Fakhir (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของการ
เรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้
แบบผสมผสาน พบว่ า ทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาอั งกฤษที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ แ บบ
ผสมผสานกลุ่ ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ แ บบ
ผสมผสาน แสดงให้เห็นว่า บทเรีย นแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่มีผลความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากบทเรียน
แบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มีความแปลกใหม่ในการ
จัดการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน การขันน้าเข้าสู่บทเรียนมีความ
น่าสนใจ การน้าเสนอเนือหามีความน่าสนใจ การน้าเสนอเนือหาชัดเจน เข้าใจง่าย ความยาก
ง่ายของเนือหาเหมาะสมกับผู้เรียน ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษรชัดเจนเหมาะสมกับระดับ
ของผู้เรียน และมีภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น
Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ท้าการทดลองกับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ก้าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนน้าพองศึกษา อ้าเภอน้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ส้านักงานเขตพืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จ้านวน 32 คน โดยมีผลสรุป
การวิจัย ดังนี
1. สรุ ป ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น
Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
จากการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น
Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีน
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้าพองศึกษา อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 91.60/81.70
2. สรุปผลการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order
บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อทักษะการเขียนอักษรจีน
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น Chinese
Strokes Order บนอุ ปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่เพื่อ ส่งเสริ มทักษะการเขียนอั กษรจีน ส้าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนการวัดทักษะการเขียนอักษรจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. สรุปผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับ แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes
Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนส้าหรับ นักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรีย นที่ เรี ยนด้ว ยการเรีย นแบบผสมผสานที่ใ ช้ร่ วมกับ แอพพลิเคชั่น Chinese
Strokes Order บนอุ ปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่เพื่อ ส่งเสริ มทักษะการเขียนอั กษรจีน ส้าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. สรุ ป ผลความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
แอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนอักษรจีนส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรีย นที่ เรี ยนด้ว ยการเรีย นแบบผสมผสานที่ใ ช้ร่ วมกับ แอพพลิเคชั่น Chinese
Strokes Order บนอุ ปกรณ์สื่ อสารเคลื่อนที่เพื่อ ส่งเสริ มทักษะการเขียนอั กษรจีน ส้าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ควรน้าบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Chinese Strokes Order
บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพแล้วเพิ่มเนือหาและใช้งานให้ต่อเนื่องจนครบทังภาคเรียน
เนื่องจากนักเรียนผ่านการใช้บทเรียนแบบผสมผสานฯ มาแล้ว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ในการใช้แ อพพลิ เคชั่น ในอุป กรณ์สื่ อสารเคลื่อ นที่ให้ สูงขึน คล่อ งแคล่ วขึนในนักเรียนที่ มี
ความสามารถในการใช้แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่น้อย และส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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1.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบผสมสานฯ บน
Moodle เช่น การศึกษารูปแบบการออกแบบ ADDIE Model การศึกษารูปแบบการเรียน
แบบผสมผสาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และการส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนของ
ผู้เรียนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยโดยการเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างในระดับชันเดียวกัน เพื่อศึกษาผลที่มีต่อ
ทักษะการเขียนอักษรจีน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ว่ามีความแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด
2.2 ควรมีการศึกษาทักษะการเขียนอักษรจีนของผู้เรียน เพื่อน้าผลมาปรับปรุงใช้ในการ
สร้ า งบทเรี ย นแบบหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นอั ก ษรจี น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
2.3 ส้าหรับการน้าบทเรียนแบบผสมผสานใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนอักษรจีนไปประยุกต์ใช้ในการการจัดการเรียนรู้นัน ต้อง
พิจารณาจากความสอดคล้ องกับ สภาพบริบ ทและสภาพของผู้เรี ยน เช่น ถ้าใช้กับผู้ เรีย น
ระดับประถมก็ต้องเน้นรูปภาพที่เป็นรูปการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน เป็นต้น
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