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คํานํา 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนโรงเรียนหนึ่งท่ีไดเปดสอนวิชาภาษาจีนเปนวิชาเพ่ิมเติมมาเปน

เวลา 7 ป ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดมองเห็นความสําคัญของภาษาจีน และได

มองการณไกลวาภาษาจีนจะตองมีบาทสําคัญอยางมากในการสื่อสารกับคนจีนในอนาคต  แตเวลาผานไป 7  ปแลว ยังมี

นักเรียนบางกลุมไมสามารถอานพินอินได    ผูวิจัยตระหนักในขอนี้ดีวา ถานักเรียนไมสามารถอานพินอินได ก็จะทําใหเกิด

ปญหาในการเรียนภาษาจีน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 

โดยใชแบบฝก  หลังจากดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอยทุกข้ันตอนแลว ก็จะไดนําผลของการวิจัยไปเปนแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดยอ 

ช่ือเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1/4โดยใชแบบฝก 

ช่ือผูวิจัย อาจารยกิตติพงษ  เสนาะสรรพ 

สถานท่ีวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปท่ีวิจัย  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือการพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนโดยใชแบบฝก ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีมีปญหาการอานสัทอักษรจีน 6 คนแลว

นํามาหาคารอยละ 

ผลการศึกษาพบวา  

คนท่ี 1  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  15  คะแนน  คิดเปนรอยละ 30 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  32  คะแนน  คิดเปนรอยละ 64 

คนท่ี 2  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  11  คะแนน  คิดเปนรอยละ 22 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

คนท่ี 3  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  10  คะแนน  คิดเปนรอยละ 20 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  27  คะแนน  คิดเปนรอยละ 54 

คนท่ี 4  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  8   คะแนน  คิดเปนรอยละ 16 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

คนท่ี 5  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  20  คะแนน  คิดเปนรอยละ 40 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  35  คะแนน  คิดเปนรอยละ 70 

คนท่ี 6  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  8   คะแนน  คิดเปนรอยละ 16 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ ท่ีมีผูคนสนใจและใหความสําคัญ เนื่องจากเปนภาษาท่ีมีผูคนใชมาก 

ประเทศจีนไดมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และมีความตองการท่ีจะติดตอกับประเทศตางๆ ประเทศไทยเปนอีก

ประเทศหนึ่งท่ีติดตอทําธุรกรรมทางดานสินคาการเกษตรผลิตภัณฑตางๆรวมท้ังทางการศึกษากับประเทศจีน (การสัมนา

เศรษฐกิจการเกษตรและการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑไทย-จีน ครั้งท่ี 2, 2544, หนา 2) และในแผนยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการป 2549-2553 ก็ไดใหงบประมาณในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนประมาณ 529 ลานบาท 

ทําใหบุคคลท่ัวไปใหความสนใจท่ีจะเรียนภาษาจีน และ พ.ร.บ. การศึกษา ท่ีกําหนดใหมีการเรียนการสอน กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศโดยใหสถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และภาษาจีนเปน

ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่งท่ีทางสถานศึกษาไดจัดใหมีการเรียนการสอนข้ึนตามดุลยพินิจของสถานศึกษานั้น ๆ จึงทํา

ใหสถานศึกษาหลายแหงเปดการเรียนการสอนภาษาจีนและจัดทําหลักสูตรภาษาจีนข้ึนในโรงเรียน 

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหมีการเรียนการสอนภาษาจีนกลางจะเปนประโยชนตอผูเรียนในอนาคต ดังนั้น

กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และใหภาษาจีนเปนวิชาเลือกภาษาตางประเทศในหลักสูตรระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจัด

ใหมีภาษาจีนกลางเปนวิชาเลือก (ปราณี โชคจิตสัมพันธ, 1998 : 67) 

เม่ือโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ก็พบวาการอานสัทอักษรจีนได จะทําใหการอานภาษาจีนไดถูกตอง 

แตในการสอนท่ีผานมาพบวานักเรียนสวนหนึ่ง  ยังอานสัทอักษรจีนไมคอยได  จึงสงผลมาใหตองมีการปรับปรุง  แกไข  

และตองมีการพัฒนาการอานนี้อยางตอเนื่อง  และจากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 จากจํานวน 

39 คน มีนักเรียนท่ีมีปญหาการอานสัทอักษรจีนอยู 6 คน  ดังนั้น  ผูท่ีทําการวิจัย  จงึหาวิธีการท่ีจะดําเนินการเพ่ือท่ีจะ

แกปญหา  และพัฒนาใหนักเรียนไดเกิดทักษะในดานการอานสัทอักษรจีนใหเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้นในการพัฒนาการอานสัทอักษรจีนในครั้งนี้ จะใชวิธีการโดยนําทฤษฎีการทําซํ้า การฝกซํ้า ๆ จะทําใหเกิด

ความชํานาญ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนโดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนมีทักษะการอานสัทอักษรจีนสูงข้ึนหลังจากใชแบบฝก 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ก. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนโดยใชแบบฝก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 ข. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  ท่ีมีปญหาทักษะการอานสัทอักษรจีน 6 

คน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตัวแปรตน คือ แบบฝก 

ตัวแปรตาม คือ    การอานสัทอักษรจีน 

ค. ขอบเขตของเวลา                                                                                                                                                     

ใชเวลาในการวิจัยท้ังหมด 7  สัปดาห  สัปดาหละ  1 ครั้ง ในวันศุกร  เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 – 

กุมภาพันธ พ.ศ.2561  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2561 

นิยามศัพท  ท่ีใชในการวิจัย 

 สัทอักษรจีน( พินอิน)  คือ ระบบในการถายถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ดวยตัวอักษรโรมัน  

แบบฝก  หมายถึง  สิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือเสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัด  ใหนักเรียนได

กระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหดีข้ึน 

แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของขอคําถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชวัดความรู  สติปญญา ความถนัด และบุคลิกภาพของ

บุคคล โดยบุคคลนั้นจะตอบสนองโดยการแสดงพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ เชน พูด เขียน หรือทาทาง เปนตน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.นักเรียนมีทักษะการอานสัทอักษรจีนสูงข้ึน 

2.ครูสามารถนําผลวิจัยไปแกปญหาในระดับชั้นอ่ืนๆได 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99


บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาการอานสัทอักษรจีนโดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนสาธิต

หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. ความหมายและความสําคัญของทักษะการอาน 

2. ทฤษฎกีารเรียนรู 

3. ความสําคัญของภาษา 

4. แนวคิดเก่ียวกับแบบฝก 

 5.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   1. ความหมายและความสําคัญของทักษะการอาน 

ความหมายของการอาน                                                                                                                                                                             

การอานเปนพฤติกรรมการรับสารท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการฟง ปจจุบันมีผูรูนักวิชาการและนักเขียนนําเสนอ

ความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรค ตีพิมพ ในหนังสือและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ มาก นอกจากนี้แลวขาวสารสําคัญ ๆ 

หลังจากนําเสนอดวยการพูด หรืออานใหฟงผานสื่อตาง ๆ สวนใหญจะตีพิมพรักษาไวเปนหลักฐานแกผูอานในชั้นหลัง ๆ

ความสามารถในการอานจึงสําคัญและจําเปนยิ่งตอการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคมปจจุบัน  

               ความสําคัญของการอาน 

               ในสมัยโบราณท่ียังไมมีตัวหนังสือใช มนุษยไดใชวิธีเขียนบันทึกความทรงจําและเรื่องราวตาง ๆ เปนรูปภาพไว

ตามฝาผนังในถํ้า เพ่ือเปนทางออกของอารมณ เพ่ือเตือนความจําหรือเพ่ือบอกเลาใหผูอ่ืนไดรับรูดวย แสดงถึงความพยายาม

และความปรารถนาอันแรงกลาของมนุษย ท่ีจะถายทอดประสบการณของตนเปนสัญลักษณท่ีคงทนตอกาลเวลาจาก

ภาพเขียนตาม ผนังถํ้า ไดวิวัฒนาการมาเปนภาษาเขียนและหนังสือ ปจจุบันนี้หนังสือกลายเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งตอมนุษยจน

อาจกลาวไดวาเปน ปจจัยอันหนึ่งในการดํารงชีวิตคนท่ีไมรูหนังสือแมจะดํารงชีวิตอยูไดก็ เปนชีวิตท่ีไมสมบูรณ ไมมีความ

เจริญ ไมสามารถประสบความสําเร็จใด ๆ ในสังคมไดหนังสือและการอานหนังสือจึงมีความสําคัญอยางมาก 

 การอานเปนทักษะท่ีมีความจําเปนมากท่ีสุดในชีวิตประจําวัน  ผูท่ีมีความสามารถในการอานมักจะเปนผูท่ี

ประสบความสําเร็จในชีวิตและหนาท่ีการงานเสมอ  เพราะการอานไดและอานเปนจะชวยใหผูอานไดขอมูลและความรู  

และขยายความคิดใหกวางขวางกลายเปนคนฉลาดรอบรู  มีความคิดสรางสรรค  รูจักคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง  อีก

ท้ังสามารถปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังคํากลาวของ  คูเปอร (Cooper. 1988)  ท่ีวา    

กิจกรรมดานการอานเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเองทุก ๆ ดาน  ท้ังในวัยเด็กและวัยผูใหญ  เพราะหนังสือประกอบไป

ดวยประสบการณชีวิตท้ังชีวิต และนับเปนประสบการณท่ีเกิดข้ึนระหวาง        ผูเขียน ซ่ึงจะชวยใหผูอานนํามาเปนขอมูล

ในการแกปญหา เพ่ือใหดํารงชีวิตอยูในโลกไดอยางมีความสุข 
    

 



2.ทฤษฎกีารเรียนรู 

การเรียนรูหมายถึง กระบวนการ (Process) ท่ีอินทรียมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอยางถาวรหรือคอนขางถาวร อัน

เนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัดท่ีเรียกวาเปนกระบวนการเพราะการเรียนรูตองอาศัยระยะเวลาในการกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และคําวา พฤติกรรม นั้นไมใช หมายถึงการแสดงออกแตเพียงอยางเดียว แตหมายถึง 

ศักยภาพ (Potential) หรือ ความสามารถท่ีซอนเรนอยูภายในของแตละบุคคล ซ่ึงบางครั้งอาจจะไมแสดงออกมาใหเห็นเปน

พฤติกรรมท่ีชัดเจนได การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยางอาจไมไดเกิดจากการเรียนรู นักจิตวิทยาสวนใหญจะเนนเรื่อง

ของประสบการณหรือการฝกหัดวาเปนสิ่งสําคัญในการกอใหเกิดการเรียนรู โดยอธิบายคําวา "ประสบการณ" หมายถึง 

เหตุการณท่ีมีสวนเก่ียวของกับแตละบุคคล เหตุการณดังกลาวมักจะเนนถึงเหตุการณท่ีเปนรูปธรรม เชน การไดยินเสียง 

การเห็นภาพ การสัมผัส เปนตน  

ลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรูคือจะตองเปนปฏิสัมพันธกันระหวางเหตุการณ 2 อยาง คือ  

1.1 เหตุการณท่ีเปนสิ่งเรา (Stimulus Events) การศึกษาในเรื่องสิ่งเรานี้นักจิตวิทยาจะใหความสําคัญกับเรื่องระดับความ

มาก - นอย (Intensity) ของสิ่งเรานั้น และระยะเวลา (Duration) ของการเกิดสิ่งเรา  

1.2 การตอบสนอง (Response events) การตอบสนองของอินทรีย คือพฤติกรรมเฉพาะอยางท่ีสามารถสังเกตเห็นไดใน

สภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง  

 

 ทฤษฎธีอรนไดค (Thorndike) 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s  Classical  Connectionism)  กลาววา   

 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike. 1814-1949  อางอิงใน  ทิศนา แขมมณี. 2545 : 51-52)  เชื่อ

วาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  ซ่ึงมีหลายรูปแบบ  บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial  

and  error)  ปรับเปรียบไปเรื่อย ๆ จนกวาจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถใหผลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด  เม่ือเกิดการ

เรียนรูแลว  บุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว  และจะพยายามใชรูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่ง

เราในการเรียนรูตอไปเรื่อย ๆ 

กฎการเรียนรูของธอรนไดค  สรุปไดดังนี้  

1.  กฎแหงการพรอม (Law  of  Readiness)  การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีถาผูเรียนมีความพรอมท้ังทางรางกาย

และจิตใจ 

2.  กฎแหงการฝกหัด (Law  of  Exercise)  การฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรู

นั้นคงทนถาวร  ถาไมไดกระทําซํ้าบอย ๆ การเรียนรูนั้นจะไมคงทนถาวร  และในท่ีสุดอาจลืมได 

3.  กฎแหงการใช (Law  of  Use  and  Disuse)  การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง  ความม่ันคงของการเรียนรูจะเกิดข้ึน  หากไดมีการนําไปใช บอย ๆ หากไมมีการนําไปใชอาจมีการ

ลืมเกิดข้ึนได 

 



1. กฎแหงผลท่ีพึงพอใจ (Law  of  Effect)  เม่ือบุคคลไดรับผลท่ีพึงพอใจยอมอยากจะ 

เรียนรูตอไป  แตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจ  จะไมอยากเรียนรู  ดังนั้น  การรับผลท่ีพึงพอใจ  จึงเปนปจจัยสําคัญ

ในการเรียนรู 

ก. หลักการจัดการศึกษา / การสอน 

1.  การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนแบบลองผิดลองถูกบาง (เม่ือพิจารณาแลววา 

ไมถึงกับเสียเวลามากเกินไปและไมเปนอันตราย) จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในวิธีการแกปญหา  จดจําการ

เรียนรูไดดี  และเกิดความภาคภูมิใจในการทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 

2.การสํารวจความพรอมหรือการสรางความพรอมของผูเรียนเปนสิ่งจําเปนท่ีตองกระทํากอนการสอนบทเรียน  

เชน  การสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน การเชื่อมโยงความรูเดิมมาสูความรูใหม  การ

สํารวจความรูใหม  การสํารวจความรูพ้ืนฐาน  เพ่ือดูวาผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนบทเรียนตอไปหรือไม 

3.  หากตองการใหผูเรียนมีทักษะในเรื่องใดจะตองชวยใหเขาเกิดความเขาใจในเรื่องนั้นอยางแทจริงแลวให

ฝกฝนโดยกระทําสิ่งนั้นบอย ๆ แตควรระวังอยาใหถึงกับซํ้าซาก  จะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 

 4.   เม่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวควรใหผูเรียนฝกนําการเรียนรูนั้นไปใชบอย ๆ 

5. การใหผูเรียนไดรับผลท่ีตนพึงพอใจ  จะชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ  การศึกษาวาสิ่งใดเปนสิ่ง

เราหรือรางวัลท่ีผูเรียนพึงพอใจจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

  

3. ความสําคัญของภาษา 

 การอานเปนทักษะท่ีมีความจําเปนมากท่ีสุดในชีวิตประจําวัน  ผูท่ีมีความสามารถในการอานมักจะเปนผูท่ี

ประสบความสําเร็จในชีวิตและหนาท่ีการงานเสมอ  เพราะการอานไดและอานเปนจะชวยใหผูอานไดขอมูลและความรู  

และขยายความคิดใหกวางขวางกลายเปนคนฉลาดรอบรู  มีความคิดสรางสรรค  รูจักคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง  อีก

ท้ังสามารถปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังคํากลาวของ  คูเปอร (Cooper. 1988)  ท่ีวา    

กิจกรรมดานการอานเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเองทุก ๆ ดาน  ท้ังในวัยเด็กและวัยผูใหญ  เพราะหนังสือประกอบไป

ดวยประสบการณชีวิตท้ังชีวิต และนับเปนประสบการณท่ีเกิดข้ึนระหวาง        ผูเขียน ซ่ึงจะชวยใหผูอานนํามาเปนขอมูล

ในการแกปญหา เพ่ือใหดํารงชีวิตอยูในโลกไดอยางมีความสุข 

 นอกจากการอานจะเปนทักษะหนึ่งในการเรียนแลว  การอานยังเปนทักษะท่ีผูเรียน        ไดใชตลอดเวลา  

และทําใหมีความสามารท่ีจะเพ่ิมพูนความรูดวยตนเองได     นอกจากนั้นการอาน         ยังชวยใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรม

ของผูใชภาษานั้น  รวมท้ังวิถีทางความคิดและความสามารถสรางสรรคในดานตาง ๆ (ศรีอัมพร จันทรทอง. 2530) 

 คารเรล (Carrell. 1977)  กลาววา  การเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้น  

การอานถือเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดในบรรดาสี่ทักษะ  ไดแก  ทักษะฟง  พูด  อาน  และเขียน  และสําหรับในการเรียน

ระดับสูง  ความสามารถในยการอานดวยอัตราเร็วและความเขาใจท่ีดีนับวามีความสําคัญเทากับทักษะพูด  นอกจากนี้  ดิล



เนอร (Dillner. 1982)  ไดกลาวเสริมวา  ผูเรียนท่ีเรียนภาษาตางประเทศอาจจะไมสามารถประสบผลความสําเร็จในการพูด  

ถาไมมีโอกาสไดฝกฝนกับเจาของภาษาบอย ๆ  

     ความสําคัญของภาษาจีน 

ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ ท่ีมีผูคนสนใจและใหความสําคัญ เนื่องจากเปนภาษาท่ีมีผูคนใชมาก ประเทศจีนได

มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และมีความตองการท่ีจะติดตอกับประเทศตางๆ ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งท่ี

ติดตอทําธุรกรรมทางดานสินคาการเกษตรผลิตภัณฑตางๆรวมท้ังทางการศึกษากับประเทศจีน (การสัมนาเศรษฐกิจ

การเกษตรและการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑไทย-จีน ครั้งท่ี 2, 2544, หนา 2) และในแผนยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการป 2549-2553 ก็ไดใหงบประมาณในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนประมาณ 529 ลานบาท 

ทําใหบุคคลท่ัวไปใหความสนใจท่ีจะเรียนภาษาจีน และ พ.ร.บ. การศึกษา ท่ีกําหนดใหมีการเรียนการสอน กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศโดยใหสถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และภาษาจีนเปน

ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่งท่ีทางสถานศึกษาไดจัดใหมีการเรียนการสอนข้ึนตามดุลยพินิจของสถานศึกษานั้น ๆ จึงทํา

ใหสถานศึกษาหลายแหงเปดการเรียนการสอนภาษาจีนและจัดทําหลักสูตรภาษาจีนข้ึนในโรงเรียน 

 

สัทอักษรจีน (พินอิน) 

สัทอักษรจีนหรือท่ีเรียกวา พินอิน หรือ ฮ่ันยฺหว่ีพินอิน (จีนตัวเต็ม: 漢語拼音; จนีตัวยอ: 汉语拼音; 

พินอิน: Hànyǔ Pīnyīn แปลวา การถอดเสียงภาษาจีน) คือระบบในการถายถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ดวยตัวอักษรโรมัน 

ความหมายของพินอินคือ "การรวมเสียงเขาดวยกัน" (โดยนัยก็คือ การเขียนแบบสัทศาสตร การสะกด การถายถอดเสียง 

หรือการทับศัพท) 

พินอินเริ่มตนในป พ.ศ. 2501 และเริ่มใชกันในป พ.ศ. 2522 โดย รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช

แทนท่ีระบบการถายถอดเสียงแบบเกา เชน ระบบเวดและไจลส และระบบจูอิน นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบระบบอ่ืน ๆ 

สําหรับนําไปใชกับภาษาพูดของจีนในถ่ินตาง ๆ และภาษาของชนกลุมนอยท่ีไมใชภาษาฮ่ัน ในสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย 

นับแตนั้นมา พินอินก็เปนท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติหลายแหง รวมท้ังรัฐบาลสิงคโปร หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

และสมาคมหอสมุดอเมริกัน โดยถือวาเปนระบบการถายถอดเสียงท่ีเหมาะสมสําหรับภาษาจีนกลาง ครั้นป พ.ศ. 2522 

องคการมาตรฐานนานาชาติ (ISO) ก็ไดรับเอาพินอินเปนระบบมาตรฐาน (ISO 7098) ในการถายทอดเสียงภาษาจีนปจจุบัน

ดวยอักษรโรมัน (the standard romanization for modern Chinese) 

สิ่งสําคัญท่ีตองระลึกไวก็คือ พินอินนั้น เปนการทับศัพทดวยอักษรโรมัน (Romanization) มิใชการถายถอดเสียง

แบบภาษาอังกฤษ (Anglicization) นั่นคือ การกําหนดใหใชตัวอักษรตัวหนึ่ง สําหรับแทนเสียงหนึ่ง ๆ ในภาษาจีนไวอยาง

ตายตัว เชน b และ d ในระบบพินอิน เปนเสียง "ป" และ "ต" ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางจากระบบการออกเสียงสวนใหญ ไมวา

อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือภาษาอ่ืนในยุโรป ขณะท่ีอักษร j หรือ q นั้นมีเสียงไมตรงกับในภาษาอังกฤษเลย กลาวสั้น ๆ ก็คือ พิน

อินมุงท่ีจะใชอักษรโรมัน เพ่ือแทนเสียงใดเสียงหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการเขียน มิไดยืมเสียงจากระบบของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


อักษรโรมันมาใช การใชระบบนี้นอกจากทําใหชาวตางชาติเขียนอานภาษาจีนไดสะดวกแลว ยังสามารถใชกับคอมพิวเตอร

ไดสะดวกอยางยิ่งดวย 

      สาเหตุท่ีการเรียนการสอนภาษาจีนตองอาศัย 拼音(pinyin) ก็เนื่องจากระบบการเขียนภาษาจีนไมไดแสดงการออก

เสียง การเรียนรูการออกเสียงในภาษาจีนจึงจําเปนตองอาศัยเครื่องหมายกํากับการออกเสียงเขามาชวย ซ่ึงในชวงประมาณ 

2,000 ปท่ีผานมานี้ เคยใชเครื่องหมายเกาสองระบบ แตเพ่ือทําใหการเรียนการสอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพและสะดวก

มากยิ่งข้ึน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงไดพัฒนาและประกาศใชระบบอักษรโรมันกํากับการออกเสียงของภาษาจีน

ข้ึนมาใหมอีกระบบหนึ่งในป ค.ศ.1958 โดยดัดแปลงมาจาก International Phonetic Alphabets ชื่อเต็มภาษาจีนเรียกวา 

汉语拼音(hànyŭpīnyīn) ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีตองใชในการเรียนภาษาจีน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝก 

ความหมายของแบบฝก 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 ( 2525. 2526 : 483 ) ไดใหความหมายของแบบฝกไววา แบบฝก

หมายถึง แบบตัวอยาง ปญหา หรือคําสั่ง ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใหนักเรียนฝกตอบ  

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ 2543 : 2 กลาววา “เม่ือครูไดสอนเนื้อหา แนวคิด หรือหลักการเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหกับ

นักเรียน และนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นแลว ข้ันตอไปครูจําเปนตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกฝน เพ่ือใหเกิด

ความชํานาญ คลองแคลว ถูกตองแมนยํา  และรวดเร็ว หรือท่ีเรียกวาฝกฝนเพ่ือใหเกิดทักษะ”  

             สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2543: 190 ) กลาววา “แบบฝกหัด  เปนสื่อการเรียน

ประเภทหนึ่งสําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะเพ่ิมข้ึน สวนใหญหนังสือเรียนจะมี

แบบฝกหัดอยูทายบทเรียน แบบฝกหัดสวนใหญจะจัดทําในรูปของแบบฝกหัด หรือชุดฝกซ่ึงนักเรียนจะฝกหัดเรียนดวย

ตนเอง และจัดทําเปนชุดเนนพัฒนา หรือเสริมทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง” 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ ( 2543 : 2 ) กลาววา “ความสําคัญของแบบฝก หรือแบบฝกหัด พอสรุปไดวา  แบบฝก

หรือแบบฝกหัด คือสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ท่ีใชฝกทักษะใหกับผูเรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาในชวงหนึ่งๆ เพ่ือ

ฝกฝนใหเกิดความรูความเขาใจ รวมท้ังเกิดความชํานาญในเรื่องนั้นๆอยางกวางขวางมากข้ึน” 

   สราวดี  เพ็งศรีโคตร ( 2539 :16) กลาวถึงความหมายของแบบฝกไววา แบบฝก  หมายถึง  สิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือ

เสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัด  ใหนักเรียนไดกระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนใหดีข้ึน  

 ศศิธร  สุทธิแพทย อางถึง ปรีชา  ชางขวัญยืน และคณะ ( 2539 :16 ) กลาวถึงความหมายของแบบฝกปฏิบัติ  

สรุปไดวา  แบบฝกปฏิบัติ  คือ  หนังสือท่ีผูเรียนใชควบคูไปกับตําราเรียน  หรืออาจจะใชเปนคูมือสําหรับการศึกษาควบคูไป

กับสื่ออ่ืนๆ  ท่ีทําหนาท่ีแทนครูหรือตํารา  

  



ความสําคัญของแบบฝก  

 ภาษาเปนเรื่องทักษะ ซ่ึงจําแนกได 2 ทาง คือ ทักษะการรับเขา ไดแก การอานและการฟง และทักษะการ

แสดงออก ไดแก การพูดและการเขียน ซ่ึงครูจะตองฝกฝนหรือใหนักเรียนทําแบบฝกหัดมาก ๆ เพราะการฝกฝนหรือการทํา

แบบฝกหัดเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการเรียนภาษา ( มังกร ชัยชนะดารา .2515 : 41 ) สิ่งท่ีจะชวยพัฒนาทางภาษาดีข้ึน คือ การ

นําความรูท่ีไดเรียนผานมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวางมากข้ึน โดยอาศัยแบบฝกทักษะโดยตรง หัวใจของการสอนวิชา

ทักษะอยูท่ีการฝก การฝกอยางถูกวิธีเทานั้นท่ีทําใหเกิดความชํานิชํานาญ คลองแคลว วองไว ทักษะในดานภาษาเปนสิ่ง

จําเปนตองฝกใหแกเด็ก เพ่ือใหเด็กมีความสามารถในการติดตอสื่อความหมาย อันเปนวัตถุประสงคของการสอนภาษา ( 

กมล ดิษฐามล.2539 :41 ) ในการฝกทักษะจําเปนตองอาศัยแบบฝกหัด เพ่ือทบทวนความเขาใจ และฝกในเรื่องท่ีไดเรียนไป

แลว ครูสวนมากจะใชแบบฝกหัดท่ีมีอยูในแบบเรียน ใหนักเรียนฝกหัดหลังจากเรียนแลวแตหนังสือแบบฝกหัดบางเลมมี

แบบฝกหัดเพียงเล็กนอย หรือไมมีเลย  จึงเปนหนาท่ีของครูโดยตรงท่ีจะตองสรางแบบฝกหัดใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีสอน 

เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและความเขาใจมากข้ึน  มีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกตอการเรียนไวดังนี้ 

ประโยชนของแบบฝก 

แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนวิชาทักษะมาก  เพ็ตตี ( สุจริตา  ศรีนวล 2538 :62 ;อางอิงจาก  Petty. 1963 : 

469-472 )  ไดกลาวไวดังนี้ 

1. เปนสวนเพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครูไดมาก  

  เพราะแบบฝกเปนสิ่งท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบระเบียบ 

2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา  แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็กไดฝกทักษะการใชภาษาใหดีข้ึน  

 แตจะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกตางกัน การให 

เด็กทําแบบฝกหัดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จในดานจิตใจมากข้ึน 

4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยกระทําดังนี้ 

  4.1 ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ 

  4.2  ฝกซํ้าหลายๆ ครั้ง 

                      4.3 เนนเฉพาะเรื่องท่ีตองการฝก 

5.   แบบฝกท่ีใชจะเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 

6.   แบบฝกท่ีจัดทําข้ึนเปนรูปเลมเด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพ่ือ ทบทวนดวยตนเองไดตอไป 

7.  การใหเด็กทําแบบฝก  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ ของเด็กไดชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที 

8.  แบบฝกท่ีจัดข้ึนนอกเหนือจากท่ีมีอยูในหนังสือแบบเรียน  จะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มท่ี 

9.  แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลาในการท่ีจะตองเตรียมสรางแบบฝกอยู

เสมอ  ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียนทําใหมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากข้ึน 



10.  แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย  เพราะการจัดพิมพเปนรูปเลมท่ีแนนอนยอมลงทุนต่ํากวาท่ีจะพิมพลงใน

กระดาษไขทุกครั้ง  ผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ       

รัชนี  ศรีไพรวรรณ ( 2517:189 )  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไววา 

1. ทําใหเขาใจบทเรียนดีข้ึน  เพราะเปนเครื่องมืออํานวยประโยชนในการ เรียนรู 

2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน 

3. ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลของตนเองไดฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง  โดยมีความ

รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ยุพา  ขนอมคราม ( 2522  : 18 )  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา เปนสวนชวยเพ่ิมเติมในการเรียนทักษะ  

เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครูไดมาก  เพราะแบบฝกเปนสิ่งท่ีถูกจัดทําข้ึนอยางมีระบบ  ชวยเสริมทักษะการใช

ภาษาใหดียิ่งข้ึน แตตองอาศัยความเอาใจใสจากครูดวย  แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เหมาะกับ

ความสามารถของเด็กจะทําใหเกิดผลดีทางดานจิตใจ ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน  เพราะเด็กฝกทําซํ้าๆ หลายครั้งใน

เรื่องท่ีตนบกพรอง  แบบฝกยังใชเปนเครื่องมือวัดผลทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแลว ชวยใหครูเห็นปญหาของเด็กได

อยางชัดเจน  ทําใหครูไดแกปญหาของเด็กไดทันทวงที ตัวเด็กก็สามารถเก็บแบบฝกไวใชเปนเครื่องมือในการทบทวนความรู

ได นอกจากนี้แบบฝกยังชวยใหครูและนักเรียนประหยัดเวลา  แรงงาน  และคาใชจายในการฝกฝนแตละครั้ง 

           วัญญา  วิศาลาภรณ  ( 2533 : 23 )  สรุปคุณประโยชนของแบบฝกไววา เปนเครื่องมือท่ี 

ชวยใหครูทราบผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีจําเปนตอการฝกทักษะทางภาษาของนักเรียน  

เปนประโยชนสําหรับครูในการสอน  ทําใหทราบพัฒนาการทางทักษะท้ังสี่คือ  ฟง  พูด  อาน  และเขียน  โดยเฉพาะทักษะ

การเขียน  ครูสามารถเห็นขอบกพรองในการใชภาษาของนักเรียน ซ่ึงจะไดหาทางแกไขปรับปรุงไดทันทวงที ทําใหนักเรียน

ประสบผลสําเร็จในการเรียน 

ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 

                ในการสรางแบบฝกสําหรับเด็กมีองคประกอบหลายประการ  ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดใหขอเสนอแนะ  

เก่ียวกับลักษณะของแบบฝกท่ีดีไว  ดังนี้ 

                 นิตยา  ฤทธิโยธี. 2520.40 - 41  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา  การเขียนแบบฝกตองแนใจในภาษาท่ีใช

ใหเหมาะสมกับนักเรียนและสรางโดยใชหลักจิตวิทยาในการเราและตอบสนอง  ดังนี้ 

1. ใชแบบฝกหลายๆ ชนิดเพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

2. แบบฝกท่ีทําข้ึนนั้นตองใหนักเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาไดวาแตละแบบแตละขอตองการใหทําอะไร 

3. ใหนักเรียนไดฝกการตอบแบบฝกแตละชนิดแตละรูปแบบวามีวิธีการตอบอยางไร 

4. ใหนักเรียนไดมีโอกาสตอบสนองสิ่งเราดังกลาวดวยการแสดงออกทางความสามารถ 

และความเขาใจลงในแบบฝก 

5. นักเรียนไดนําสิ่งท่ีเรียนรูจากการเรียนมาตอบในแบบฝกใหตรงเปาหมายท่ีสุด 



                  นิตยา  ฤทธิโยธี ยังไดกลาววา “ แบบฝกท่ีดีควรมีขอแนะนําการใชท่ีชัดเจน ควรใหมีการเลือกตอบท้ังแบบ

ตอบจํากัดและแบบตอบอยางเสรี  คําสั่งหรือตัวอยางท่ียกมานั้นไมควรยาวเกินไป และยากแกการเขาใจ  ถาตองการให

ศึกษาดวยตนเอง  แบบฝกนั้นควรมีหลายรูปแบบ  และมีความหมายแกผูทํา”และยังกลาววาลักษณะของแบบฝกท่ีดี  คือ 

1. เก่ียวของกับบทเรียนท่ีเรียนมาแลว 

2. เหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของเด็ก 

3. มีคําชี้แจงสั้น ๆ ท่ีทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย 

4. ใชเวลาเหมาะสม คือไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 

5. เปนสิ่งท่ีนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

            ไพรัตน  สุวรรณแสน ( จิรพา  จันทะเวียง. 2542 :43 ;อางอิงจากไพรัตน สุวรรณแสน.ม.ป.ป. )  กลาวถึง

ลักษณะของแบบฝกท่ีดี  ดังนี้ 

1. เก่ียวของกับบทเรียนท่ีเรียนมาแลว 

2. เหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของเด็ก 

3. มีคําชี้แจงสั้นๆ ท่ีจะทําใหเด็กเขาใจ  คําชี้แจงหรือคําสั่งตองกระทัดรัด 

4. ใชเวลาเหมาะสม คือไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 

5. เปนสิ่งท่ีนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

 วรสุดา  บุญไวโรจน ( 2536:37 ) ( อางถึงใน สุนันทา  สุนทรประเสริฐ2543 : 9-10 )  กลาวแนะนําใหผูสราง

แบบฝกไดยึดลักษณะของแบบฝกท่ีดีไวดังนี้ 

1.  แบบฝกท่ีดีควรชัดเจนท้ังคําสั่งและวิธีทํา ตัวอยางแสดงวิธีทําไมควรยาวเกินไป    เพราะจะทําใหเขาใจยาก 

ควรปรับปรุงใหงายเหมาะสมกับผูเรียน 

2.  แบบฝกหัดท่ีดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดประสงคของการฝก ลงทุนนอย ใชไดนานทันสมัยอยู

เสมอ 

3.  ภาษาและภาพท่ีใชในแบบฝกหัดควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรูของผูเรียนแบบฝกหัดท่ีดีควรแยกฝก

เปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป   แตควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบ  เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ ไม

เบื่อหนายในการทํา  และเพ่ือฝกทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ 

4.  แบบฝกหัดท่ีดีควรมีท้ังแบบกําหนดคําตอบให  ใหตอบโดยเสรี  การเลือกใชคําขอความหรือรูปภาพใน

แบบฝกหัด  ควรเปนสิ่งท่ีคุนเคยตรงกับความในใจของนักเรียน  เพ่ือวาแบบฝกหัดท่ีสรางข้ึน จะไดกอใหเกิดความ

เพลิดเพลินและพอใจแกผูใช   ซ่ึงตรงกับหลักการเรียนรูท่ีวาเด็กมักจะเรียนรูไดเร็ว ในการกระทําท่ีกอใหเกิดความ

พึงพอใจ 

5.  แบบฝกหัดท่ีดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง  รูจักคนควา รวบรวมสิ่งท่ีพบเห็นบอยๆ จะทําให

นักเรียนเขาใจเรื่องนั้นๆมากยิ่งข้ึน และรูจักนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  มีหลักเกณฑ และ

มองเห็นวาสิ่งท่ีเขาไดฝกนั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป 

6. แบบฝกหัดท่ีดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลายๆดาน 

เชน ความตองการ  ความสนใจ  ความพรอม  ระดับสติปญญา ประสบการณ ฉะนั้นการทําแบบฝกหัดแตละเรื่อง

ควรจัดทําใหมากพอ มีทุกระดับตั้งแตงายปานกลาง  จนถึงคอนขางยาก   เพ่ือใหท้ังเด็กเกง   ปานกลาง  และออน  

จะไดเลือกทําตามความสามารถ เพ่ือใหเด็กทุกคนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกหัด 



7. แบบฝกหัดท่ีดีควรเราใจตั้งแตปกไปจนถึงหนาสุดทาย 

8. แบบฝกหัดท่ีดีควรปรับปรุงควบคูไปกับหนังสือเรียน  ควรใชไดดีท้ังในและนอกหองเรียน 

9.แบบฝกหัดท่ีดีควรเปนแบบฝกหัดท่ีสามารถประเมิน และจําแนกความเจริญงอกงามของเด็กไดดวย 

หลักในการสรางแบบฝก 

               หลักการสรางแบบฝกเปนสิ่งสําคัญ  เพราะแบบฝกท่ีดีจะสามารถพัฒนาการเรียนรูไดดีจึงจําเปนตองสราง

ใหมีคุณภาพ  ไดมีนักการศึกษาเสนอหลักการสรางแบบฝกไวหลายทานดังนี้ 

             บัทส ( นิตยา  ฤทธิโยธี  2530 : 40 ; อางอิงจาก Butts. ม.ป.ป. ) ไดสรุปหลักการสรางแบบฝกไวดังนี้ 

1. กอนสรางแบบฝกจําเปนตองกําหนดโครงรางไวกอนวามีวัตถุประสงคอยางไรจะเขียน 

แบบฝกเก่ียวกับเรื่องอะไร 

2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทํา 

3.  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

4.  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนกิจกรรมยอยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน 

5.  กําหนดอุปกรณท่ีจะใชในกิจกรรมแตละข้ันตอนใหเหมาะสม 

6.  กําหนดเวลาแตละข้ันตอนใหเหมาะสม 

7.  การประเมินผลอยางไร 

           หลักในการสรางแบบฝกควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

              1.  ตั้งวัตถุประสงค 

              2.  ศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา 

              3.  ข้ันตอนในการสรางแบบฝก 

                    3.1  ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน 

                    3.2  ศึกษาจิตวิทยาเก่ียวกับการเรียนการสอนและจิตวิทยาพัฒนาการ 

                    3.3  ศึกษาเนื้อหาวิชา 

                    3.4  ศึกษาลักษณะของแบบฝก                                

                    3.5  วางโครงเรื่องและกําหนดรูปแบบของการฝกใหครบตามท่ีกําหนด 

                    3.6   เลือกเนื้อหาตางๆ ท่ีเหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกใหครบตามท่ีกําหนดไว 

ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 

1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอสมควรในเรื่องหนึ่งๆ กอนท่ีจะมีการฝกเรื่องอ่ืนๆ ตอไปเนื่องจากแบบฝกทําข้ัน

เพ่ือการสอนมิใชเพ่ือการสอบ 

2. แตละแบบฝกควรใชประโยคเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น 

3. ฝกโครงสรางใหมๆ กับสิ่งท่ีเรียนรูมาแลว 

4. ประโยคท่ีใชฝกควรเปนประโยคสั้นๆ 

5. คําศัพทและประโยคควรเปนแบบท่ีใชพูดกันในชีวิตประจําวัน 

6. เปนแบบฝกท่ีใหนักเรียนไดใชความคิด 



7. ควรมีแบบฝกหลายๆ แบบเพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 

8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวันได  

             จากหลักการสรางแบบฝกท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นวามีวิธีการสรางแบบฝกหลายวิธี และสอดคลองกันซ่ึงผู

ศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝก 

องคประกอบของแบบฝก 

 ในการสรางแบบฝกมีองคประกอบหลายประการ  ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดใหขอเสนอแนะ  เก่ียวกับ

องคประกอบของแบบฝกไวดังนี้ 

ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528 : 130)  ไดกลาววา แบบฝกควรมีองคประกอบดังนี้ 

1. คําชี้แจงการใชคูมือ 

2. สาระท่ีเรียน ปญหา หรือคําถาม  แบบฝกหัดและกิจกรรมท่ีตองการใหผูเรียนคิดและทํา 

3. ท่ีวางสําหรับใหผูเรียนเขียนคําถาม 

4. เฉลยคําตอบหรือแนวทางในการตอบ 

5. คําแนะนําและแหลงขอมูลท่ีผูเรียนสามารถไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
 

จากแนวคิดขางตน  แบบฝกควรมีองคประกอบดังนี้ 

1. คําชี้แจง 

2. แบบฝก 

3. จุดประสงค 

4. เนื้อหา 

หลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการสรางแบบฝก 

          สุจริต   เพียรชอบ  ( 2536:65-73 )  กลาวถึง การสรางแบบฝกวา  ตองยึดตามทฤษฎีการเรียนรูทาง

จิตวิทยา ดังนี้ 

1. ความแตกตางระหวางบุคคล ( Individual   Difference ) นักเรียนแตละคนมีความรู  ความถนัด  

ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกตางกัน  กอนสอนควรมีการทดสอบความสามารถทางภาษาของเด็ก

กอน  เด็กท่ีมีความสามารถสูงก็ใหการสนับสนุนใหมีทักษะสูงข้ึน สวนเด็กคนใดมีทักษะต่ํา ก็พยายามสอนซอม

เสริมใหเปนพิเศษ 

2. การเรียนรูโดยการกระทํา ( Learning  by  Doing ) นักเรียนสามารถเรียนรูทักษะการเขียนไดคลองแคลว

ชํานาญ  ก็เพราะมีประสบการณตรงจากการลงมือฝกกระทําดวยตนเอง  จึงมีโอกาสท่ีจะไดรับประโยชนจากการ

เรียนรูมากท่ีสุด 



3. การเรียนรูจากการฝกฝน ( Law  of  Exercise ) การฝกฝนเปนกฎการเรียนรูของธอรนไดค ( Thorndike ) 

ไดกลาวไววา  การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีก็ตอเม่ือไดฝกฝน  หรือกระทําซํ้า  ผูเรียนจะมีทักษะทางภาษาดี  มีความรู

ความเขาใจ  และเกิดทัศนะคติท่ีดี  ถาผูเรียนไดฝกฝน  ไดใชภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะดีมากข้ึนเทานั้น 

4. กฎแหงผล  ( Law  of  effect ) นักเรียนไดเรียนรูแลว  ยอมตองการทราบผลการเรียนของตนวาเปนอยางไร  

เพราะฉะนั้นเม่ือมีงานใหนักเรียนทํา  ครูควรรีบตรวจและคืนนักเรียนโดยเร็ว  ผูเรียนจะมีความพึงพอใจท่ีไดรับผล

การเรียน 

5. กฎการใชและไมไดใช ( Law  of Use and  Disuse )  ภาษาเปนวิชาทักษะตองมีการฝกฝนอยูเสมอ จึงจะ

คลองแคลวและชํานาญ  ถาเรียนแลวไมไดใชนานๆ ก็ลืมหรือมีทักษะไมดีเทาท่ีควร 

6. แรงจูงใจ ( Motivation ) เปนสิ่งสําคัญมากเพราะเปนสิ่งเราเพ่ือจูงใจใหนักเรียนสนใจเรียน ตั้งใจฝกฝน  และ

มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 

           ในการสรางแบบฝกหัดตองอาศัยหลักสําคัญตามทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาประกอบดวย 

1. ความใกลชิด ( Contiquition ) การใชสิ่งเราและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนในเวลาใกลเคียงกันจะสรางความ

พอใจใหกับผูเรียน 

2. แบบฝกหัด ( Practice ) คือการใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมท่ีซํ้าๆ เพ่ือชวยในการสรางความแมนยํา  

     ชํานาญ 

3. กฎแหงผล ( Law  of  Effect ) คือการใหผูเรียนไดทราบผลการทํางานของตนโดยรวดเร็ว  ซ่ึงนอกจากจะ

กระทําใหผูเรียนไดทราบวาผลการทํางานของตนเองเปนอยางไร  แลวยังเปนการสรางความพอใจใหกับผูเรียน

อีกดวย 

4.     การจูงใจ ( Motivation )ไดแกการเรียงแบบฝกหัดจากงายไปหายากและจากแบบฝกหัดท่ีสั้นไปสูท่ียาว 

ข้ึน ท้ังนี้เรื่องท่ีจะนํามาสรางแบบฝกควรมีหลายรสและหลายรูปแบบตลอดจนมีภาพประกอบเรื่องเพ่ือเราความ

สนใจของนักเรียนมากข้ึน 

 กรมวิชาการ ( 2543 : 20 )   ไดนําเสนอไววา “การเรียนรูเปนกระบวนการของการตอบสนองตอสิ่งเรา เชน

แนวคิดของธอรนไดด เชื่อวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนเม่ือมีสิ่งเรามาเราและผูเรียนจะเลือกตอบสนองจนเปนท่ีพอใจของผูเรียน   

การตอบสนองใดไมพึงพอใจก็จะถูกตัดท้ิงไป  แนวคิดนี้มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนของไทยมานาน นับตั้งแตไทยรับ

ความคิดทางการศึกษามาจากสหรัฐอเมริกา” 

การกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

 อนุวัติ  คูณแกว ( 2546 : 58 )  กลาวถึงการรหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน  ดังนี้ การหาประสิทธิภาพของ

สื่อการสอน  เปนการหาคุณภาพของสื่อการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  โดยผูวิจัยจะใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

หลังเรียน  แลวนําคะแนนของนักเรียนท้ังหมดมาคิดเปนคารอยละ  เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว  ซ่ึง



อาจจะเริ่มจาก 70/70  หรือ 80/80  ก็ได  หรือ  จะกําหนดใหมากกวาหรือนอยกวานี้ก็ได  โดยผูวิจัยตองคํานึงถึงลักษณะ

ของวิชาเหลานั้นดวย  ความหมายของ 80/80  คือ 

 80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนท่ีนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  คิดเปนรอย

ละ  80  ข้ึนไป 

 80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนท่ีนักเรียนท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียน  คิดเปนรอยละ  

80  ข้ึนไป 

สูตรการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 

 E 1 =  

 E 2 =  

 เม่ือ  E 1 แทน คาเฉลี่ยของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน 

ท่ีคิดเปนรอยละ 

   E 2 แทน คาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนท่ีคิดเปนรอยละ 

   ∑ X  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัด 

ระหวางเรียน 

   ∑F  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบ 

หลังเรียน 

   N แทน จํานวนนักเรียน 

   A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน 

   B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

อารีวรรณ  ลุยะราช ( 2538 : 6 )  กลาวถึงเกณฑและการกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพ  ดังนี้ การกําหนด

เกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมตอเนื่อง 

 ( กระบวนการ ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย ( ผลลัพธ )โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ E1 ( ประสิทธิภาพของกระบวนการ ) 

และ E2 ( ประสิทธิภาพของผลลัพธ )  และอธิบายวิธีคํานวณหาคาของ E1 / E2  ไววาคา E2   คํานวณไดโดยเอาคะแนน

ทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมดรวมกัน  หาคาเฉลี่ยแลวเทียบสวนรอยละ  เพ่ือหาคารอยละ  สําหรับคา  E1  คือคา

ประสิทธิภาพของงานหรือแบบฝกนั้น  กระทําไดโดยเอาคะแนนงานทุกข้ันของนักเรียนแตละคนมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย

และเทียบสวนเปนรอยละ การกําหนด E1 / E2  ใหมีคาเทานั้น  ควรพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยปกติเนื้อหาเปน

ความรูความจํา มักตั้ง 80/80, 85/85 หรือ 90/90  สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะอาจตั้งไวต่ํากวาเกณฑนี้ 

 



5.   เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 คณะครู-อาจารยวิชาภาษาอังกฤษ(2547) ไดศึกษาการพัฒนาการออกเสียง  - ch  และ  - sh  ไมถูกตองและ

ไมชัดเจนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี  1  โรงเรียนพาณิชยการ  ศรียาน โดยนําทฤษฎีการทําซํ้า การฝก ซํ้า 

ๆ จะทําใหเกิดความชํานาญและเกิดทักษะ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีขาดทักษะการอานออกเสียง - ch  และ  - sh  

จํานวนท้ังสิ้นรวม  105  คน  ทดสอบครั้งท่ี  1    ผานตามเกณฑ  ไดจํานวน  91  คน         คิดเปนรอยละ  86.67  

นักเรียนท่ีเหลือ  14  คน  ทดสอบครั้งท่ี  2   ผานตามเกณฑ  ไดจํานวน           10  คน   คิดเปนรอยละ  9.52  และ

นักเรียนท่ีเหลืออีก  4  คน  ทดสอบครั้งท่ี  3   จึงผานตามเกณฑคิดเปน รอยละ  3.81 

 ศิริพร ธรรมสถิตวงศ.(2549).การพัฒนาทักษะในดานการอานระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/2.โรงเรียนเทศบาล 

3(บุญทวงคอนุกูล) จังหวัดลําปาง  ผลการวิจัย พบวาจํานวนนักเรียนหนึ่งมีการพัฒนาทักษะในดานการอาน โดยฝกทักษะ

การประสมคํา พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และรูปวรรณยุกต ไดอยางถูกตอง  โดยนํามาซ่ึงการพัฒนาทักษะในดานการอานได

อยางคลองแคลวและถูกตองเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาการอานสัทอักษรจีนของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 ท่ีมีปญหาการอานสัทอักษรจีน 6  คน ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 

2.1.1 แบบฝกเสริมทักษะการอานสัทอักษรจีน เปนแบฝกท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใชประกอบการฝกทักษะ

การอานสัทอักษรจีน  ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 1/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประกอบดวยแบบฝกท้ังหมด 7 แบบฝก 

2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สัทอักษรจีน  เปนแบบทดสอบท่ีผูรายงานสรางข้ึน

เพ่ือใชวัดความสามารถการอานสัทอักษรจีนของนักเรียน หลังจากนักเรียนเรียนจบท้ังหมด ซ่ึงเปนขอสอบ

ปฏิบัติ 

 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

  1. แบบฝกเสริมทักษะ 

 ข้ันตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานสัทอักษรจีน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวยแบบฝกท้ังหมด 7 แบบฝก ไดดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานสัทอักษรจีน จากเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาดานการอานสัทอักษรจากหนังสือเรียนภาษาจีนตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนําเนื้อหาใน

หนังสือเรียน มาจัดทําเปนแบบฝกเสริมทักษะการอานสัทอักษรจีน จํานวน 7 แบบฝก 

 3. จัดลําดับเนื้อหาและสวนประกอบในแบบฝก 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานสัทอักษรจีน 



 1. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการสัทอักษรจีนและเกณฑการ

ตรวจใหคะแนนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. สรางแบบทดสอบ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  1. ผูวิจัยสังเกตจากการเรียนในหองเรียน 

2. ผูวิจัยทําการสอน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานสัทอักษรจีนกับนักเรียน สัปดาหละ 1 ชั่วโมง ใน

วันศุกร ซ่ึงมีลําดับการสอนดังนี้  

สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม เครื่องมือ 

สัปดาหท่ี  1 ครั้งท่ี 1 

พยัญชนะ b p m f 

สระเดี่ยว a o e ü i u 

สระประสม er  ai  ei ao  ou  an  en  ang  eng  

ong  ia  iao  ie iu  ian  in  iang  ing  iong  

ua uo  uai   ui uan un  uang  ueng  üe 

üan  ün 

วรรณยุกต    ˉ  ΄  ˇ ` 
 

 

- สอนตามปกติ 

-อธิบายวิธีการ

อาน     

 

-  แบบฝกอาน 

-  แบบทดสอบ 

สัปดาหท่ี  2 ครั้งท่ี 2 

พยัญชนะ d t n l 

สระเดี่ยว a o e ü i u 

สระประสม er  ai  ei ao  ou  an  en  ang  eng  

ong  ia  iao  ie iu  ian  in  iang  ing  iong  

ua uo  uai  ui  uan  un  uang  ueng  üe 

üan  ün 

วรรณยุกต    ˉ  ΄  ˇ ` 
 

 

- สอนตามปกติ 

-อธิบายวิธีการ

อาน     

 ประสมคํา 

 

-  แบบฝกอาน 

-  แบบทดสอบ 



สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม เครื่องมือ 

สัปดาหท่ี  3 ครั้งท่ี 3 

พยัญชนะ g k h  

สระเดี่ยว a o e ü i u 

สระประสม er  ai  ei ao  ou  an  en  ang  eng  

ong  ia  iao  ie iu  ian  in  iang  ing  iong  

ua uo  uai  ui  uan  un  uang  ueng  üe 

üan  ün 

วรรณยุกต    ˉ  ΄  ˇ ` 
 

 

- สอนตามปกติ 

-อธิบายวิธีการ

อานประสมคํา  

    

 

-  แบบฝกอาน 

-  แบบทดสอบ 

สัปดาหท่ี  4 ครั้งท่ี 4 

พยัญชนะ j q x 

สระเดี่ยว a o e ü i u 

สระประสม er  ai  ei ao  ou  an  en  ang  eng  

ong  ia  iao  ie iu  ian  in  iang  ing  iong  

ua uo  uai  ui  uan  un  uang  ueng  üe 

üan  ün 

วรรณยุกต    ˉ  ΄  ˇ ` 
 

 

- สอนตามปกติ 

-อธิบายวิธีการ

อานประสมคํา  

    

 

-  แบบฝกอาน 

-  แบบทดสอบ 

สัปดาหท่ี  5 ครั้งท่ี 5 

พยัญชนะ z c s 

สระเดี่ยว a o e ü i u 

สระประสม er  ai  ei ao  ou  an  en  ang  eng  

ong  ia  iao  ie iu  ian  in  iang  ing  iong  

ua uo  uai   

ui  uan  un  uang  ueng  üe üan  ün 

 

- สอนตามปกติ 

-อธิบายวิธีการ

อานประสมคํา   

  

 

-  แบบฝกอาน 

-  แบบทดสอบ 



 

 

 

 

 

 

วรรณยุกต    ˉ  ΄  ˇ ` 
 

 

สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม เครื่องมือ 

สัปดาหท่ี  6 ครั้งท่ี 6 

พยัญชนะ zh ch sh r 

สระเดี่ยว a o e ü i u 

สระประสม er  ai  ei ao  ou  an  en  ang  eng  

ong  ia  iao  ie iu  ian  in  iang  ing  iong   

ua uo  uai  ui  uan  un  uang  ueng  üe 

üan  ün 

วรรณยุกต    ˉ  ΄  ˇ ` 
 

 

 

- สอนตามปกติ 

-อธิบายวิธีการ

อานประสมคํา     

  

 

-  แบบฝกอาน 

-  แบบทดสอบ 

สัปดาหท่ี  7 ครั้งท่ี 7 

พยัญชนะ y w 

สระเดี่ยว a o e ü i u 

สระประสม er  ai  ei ao  ou  an  en  ang  eng  

ong  ia  iao  ie iu  ian  in  iang  ing  iong   

ua uo  uai  ui  uan  un  uang  ueng  üe 

üan  ün 

วรรณยุกต    ˉ  ΄  ˇ ` 

 

- สอนตามปกติ 

-อธิบายวิธีการ

อานประสมคํา     

  

 

-  แบบฝกอาน 

-  แบบทดสอบ 



4. การวิเคราะหขอมูล  

 ผูวิจัยนําแบบทดสอบมาดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรม SSPS  ตามลําดับดังนี้ 

1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาคาความยากและคาอํานาจ

จําแนกของแบบทดสอบ 

2. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานสัทอักษรจีน โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย รอย

ละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดรับจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4โดยใชแบบฝก ของโรงเรียน

สาธิตราชภัฏสวนสุนันทา ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาหาคารอยละ 

ตาราง คะแนนและรอยละของนักเรียน 

รายช่ือ กอนเรียน หลังเรียน 

 คะแนน(50) รอยละ คะแนน(50) รอยละ 

คนท่ี 1 15 30 32 64 

คนท่ี 2 11 22 25 50 

คนท่ี 3 10 20 27 54 

คนท่ี 4 8 16 25 50 

คนท่ี 5 20 40 35 70 

คนท่ี 6 8 16 25 50 

จากตาราง พบวานักเรียนมีทักษะการอานพินอินดีข้ึน  ซ่ึงจําแนกเปนรายบุคคลดังนี้ 

คนท่ี 1  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  15  คะแนน  คิดเปนรอยละ 30 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  32  คะแนน  คิดเปนรอยละ 64 

คนท่ี 2  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  11  คะแนน  คิดเปนรอยละ 22 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

คนท่ี 3  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  10  คะแนน  คิดเปนรอยละ 20 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  27  คะแนน  คิดเปนรอยละ 54 

คนท่ี 4  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  8   คะแนน  คิดเปนรอยละ 16 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

คนท่ี 5  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  20  คะแนน  คิดเปนรอยละ 40 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  35  คะแนน  คิดเปนรอยละ 70 

คนท่ี 6  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  8   คะแนน  คิดเปนรอยละ 16 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

 



บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 /4โดยใช

แบบฝก โรงเรียนสาธิตราชภฏัสวนสุนันทา แลวนํามาวิเคราะหหาคารอยละ   

สรุปผลการวิจัย 

คนท่ี 1  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  15  คะแนน  คิดเปนรอยละ 30 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  32  คะแนน  คิดเปนรอยละ 64 

คนท่ี 2  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  11  คะแนน  คิดเปนรอยละ 22 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

คนท่ี 3  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  10  คะแนน  คิดเปนรอยละ 20 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  27  คะแนน  คิดเปนรอยละ 54 

คนท่ี 4  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  8   คะแนน  คิดเปนรอยละ 16 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

คนท่ี 5  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  20  คะแนน  คิดเปนรอยละ 40 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  35  คะแนน  คิดเปนรอยละ 70 

คนท่ี 6  พบวา  มีคะแนนกอนเรียน  8   คะแนน  คิดเปนรอยละ 16 

  พบวา  มีคะแนนหลังเรียน  25  คะแนน  คิดเปนรอยละ 50 

 

 ขอเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

กังวาน เจียรนัยไพศาลและคณะ.(2545)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนระหวางกลุมนักเรียนท่ีเรียน

การถอดเสียงระบบตัวอักษรหมายเสียงกับกลุมท่ีใชระบบสัทอักษร. ครุศาสตรบัณฑิต,  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะครู-อาจารยวิชาภาษาอังกฤษ. (2547) การพัฒนาการออกเสียง  - ch  และ  - sh  ไมถูกตองและไมชัดเจนของ

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี  1  โรงเรียนพาณิชยการ  ศรียาน โดยนําทฤษฎีการทําซํ้า การฝก ซํ้า ๆ จะทําใหเกิด

ความชํานาญและเกิดทักษะ.วิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนพาณิชยการ  ศรียาน 

ศิริพร ธรรมสถิตวงศ.(2549).การพัฒนาทักษะในดานการอานระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/2.โรงเรียนเทศบาล 3                  

(บุญทวงคอนุกูล) จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝกการอานสัทอักษรจีน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนฝกอานสัทอักษรโดยการผันเสียงตามวรรณยุกต 

b    p    m     f 
b 

b + a               bā   bá   bǎ    bà  

b + o               bō   bó   bǒ    bò 

b + i                bī   bí  bǐ  bì 

b + u               bū  bú  bǔ  bù 

b + ai              bāi   bái   bǎi   bài   

b + ao             bāo   báo   bǎo    bào 

b + an             bān   bán    bǎn    bàn 

b + ang           bāng   báng   bǎng   bàng 

b + ei               bēi   béi   běi   bèi 

b + en              bēn  bén   běn   bèn 

b + eng            bēng   béng   běng   bèng 

b + iao             biāo   biáo  biǎo    biào 

b + ie               biē   bié   biě   biè 

b + ian             biān   bián    biǎn    biàn 

b + in               bīn   bín   bǐn   bìn 

b + ing             bīng   bíng   bǐng   bìng 

 

p 

p + a               pā    pá    pǎ   pà  

p + o               pō    pó    pǒ   pò 

p + i                pī   pí   pǐ   pì 

p + u               pū   pú   pǔ   pù 

p + ai               pāi   pái   pǎi   pài   

p + ao              pāo   páo   pǎo    pào 

p + an              pān   pán    pǎn    pàn 

p + ang            pāng   páng   pǎng   pàng 

p+ ou               pōu  póu  pǒu  pòu 

p + ei               pēi   péi   pěi   pèi 

p + en              pēn  pén   pěn   pèn 

p + eng            pēng   péng   pěng   pèng 

p + iao             piāo   piáo  piǎo   piào 

p + ie               piē   pié   piě   piè 

p + ian             piān   pián   piǎn   piàn 

p + in                   pīn   pín   pǐn   pìn 

p + ing                     pīng   píng   pǐng   pìng 

 

 

 

 

 

 



m 

m + a               mā   má    mǎ    mà  

m + o               mō   mó   mǒ    mò 

m+e                 mē  mé  mě  mè 

m + i                mī   mí  mǐ  mì 

m + u               mū  mú  mǔ  mù 

m + ai              māi   mái   mǎi   mài   

m + ao             māo   máo   mǎo    mào 

m + an             mān   mán    mǎn    màn 

m + ang           māng   máng   mǎng   màng 

m + ou             mōu  móu  mǒu  mòu 

m + ei              mēi   méi   měi   mèi 

m + en             mēn  mén   měn   mèn 

m + eng           mēng  méng  měng   mèng 

m + iao            miāo  miáo   miǎo    miào 

m + ie              miē   mié   miě   miè 

m + iu              miū  miú  miǔ  miù 

m + ian            miān   mián    miǎn    miàn 

m + in              mīn   mín   mǐn   mìn 

m + ing             mīng   míng   mǐng   mìng 

 

f 

f + a                fā   fá   fǎ   fà  

f + o                fō   fó   fǒ  fò 

f + u                fū  fú  fǔ  fù 

f + ou              fōu  fóu  fǒu  fòu 

f + an              fān   fán   fǎn   fàn 

f + ang            fāng   fáng   fǎng   fàng 

f + ei               fēi   féi   fěi   fèi 

f + en              fēn  fén   fěn   fèn 

f + eng            fēng   féng   fěng   fèng 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝกการอานสัทอักษรจีน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนฝกอานสัทอักษรโดยการผันเสียงตามวรรณยุกต 

d    t    n     l 
d 

d + a              dā   dá   dǎ   dà  

d + e              dē   dé   dě   dè 

d + i               dī   dí  dǐ  dì 

d + u              dū  dú  dǔ  dù 

d + ai             dāi   dái   dǎi   dài   

d + ao            dāo   dáo   dǎo    dào 

d + an            dān   dán    dǎn    dàn 

d + ang          dāng   dáng   dǎng   dàng 

d + ong          dōng  dóng  dǒng  dòng 

d + ou            dōu  dóu  dǒu  dòu 

d + ei             dēi   déi   děi   dèi 

d + en            dēn  dén   děn   dèn 

d + eng          dēng   déng   děng   dèng 

d + iao           diāo   diáo   diǎo   diào 

d + ie             diē   dié   diě   diè 

d + iu             diū  diú  diǔ  diù 

d + ian           diān   dián    diǎn    diàn 

d + ing           dīng   díng   dǐng   dìng 

d + uo            duō   duó   duǒ   duò 

d + ui             duī   duí  duǐ  duì 

d + uan          duān   duán    duǎn    duàn 

d + un            dūn  dún  dǔn  dùn 

 

t 

t + a              tā   tá tǎ    tà  

t + e              tē   té   tě   tè 

t + i               tī   tí  tǐ  tì 

t + u              tū  tú  tǔ  tù 

t + ai             tāi   tái   tǎi   tài   

t + ao            tāo   táo   tǎo    tào 

t + an            tān   tán    tǎn    tàn 

t + ang          tāng   táng   tǎng   tàng 

t + ou            tōu   tóu   tǒu   tòu 

t+ ong           tōng   tóng   tǒng   tòng 

t + eng           tēng   téng   těng   tèng 

t + iao            tiāo   tiáo    tiǎo    tiào 

t + ie              tiē   tié   tiě   tiè 

t + ian            tiān   tián    tiǎn    tiàn 

t + ing            tīng   tíng   tǐng   tìng 

t + uo             tuō   tuó   tuǒ   tuò 

t + ui              tuī   tuí  tuǐ  tuì 

t + uan          tuān   tuán    tuǎn    tuàn 

t + un            tūn   tún   tǔn   tùn 



n 

n + a             nā   ná    nǎ    nà  

n + i              nī   ní  nǐ   nì 

n + e             nē  né   ně   nè 

n + u             nū  nú  nǔ  nù 

n + ai            nāi   nái   nǎi   nài   

n + ao           nāo   náo   nǎo   nào 

n + an           nān   nán    nǎn   nàn 

n + ang         nāng   náng   nǎng   nàng 

n + ong         nōng  nóng  nǒng  nòng 

n + ou           nōu  nóu  nǒu  nòu 

n + ei            nēi   néi   něi   nèi 

n + en           nēn  nén   něn   nèn 

n + eng         nēng   néng   něng   nèng 

n + iao          niāo   niáo    niǎo    niào 

n + ie            niē   nié   niě   niè 

n + iu            niū  niú  niǔ  niù 

n + ian          niān   nián    niǎn    niàn 

n + in            nīn   nín   nǐn   nìn 

n + iang        niāng   niáng    niǎng    niàng 

n + ing                 nīng   níng   nǐng   nìng 

n + uo           nuō   nuó   nuǒ   nuò 

n + uan         nuān   nuán    nuǎn    nuàn 

n + ü             nǖ   nǘ   nǚ   nǜ 

n + üe           nüē   nüé   nüě   nüè 

 

l 

l + a           lā     lá lǎ    là  

l + i            lī   lí   lǐ   lì 

l + e           lē   lé   lě   lè 

l + u           lū  lú  lǔ  lù 

l + ai          lāi   lái   lǎi   lài   

l + ao         lāo   láo   lǎo   lào 

l + an         lān   lán    lǎn   làn 

l + ang       lāng   láng   lǎng   làng 

l + ong       lōng  lóng  lǒng  lòng 

l + ou         lōu  lóu  lǒu  lòu 

l + ei          lēi   léi   lěi   lèi 

l + eng       lēng   léng   lěng   lèng 

l + iao        liāo   liáo  liǎo    liào 

l + ie          liē   lié   liě   liè 

l + ia          liā     liá     liǎ    lià 

l + iu          liū  liú  liǔ  liù 

l + ian        liān   lián    liǎn    liàn 

l + in          līn   lín   lǐn   lìn 

l + iang      liāng   liáng    liǎng    liàng 

l + ing             līng   líng   lǐng   lìng 

l + uo         luō   luó   luǒ   luò 

l + uan       luān   luán    luǎn    luàn 

l + un         lūn  lún  lǔn  lùn 

l + ü           lǖ   lǘ   lǚ   lǜ 

l + üe         lüē   lüé   lüě   lüè 

 

 

 



แบบฝกการอานสัทอักษรจีน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนฝกอานสัทอักษรโดยการผันเสียงตามวรรณยุกต 

g    k    h      
g 

g + a             gā   gá    gǎ   gà  

g + e             gē  gé   gě   gè 

g + u             gū   gú   gǔ   gù 

g + ai            gāi   gái   gǎi   gài   

g + ao           gāo   gáo   gǎo    gào 

g + an           gān   gán    gǎn    gàn 

g + ang         gāng   gáng   gǎng   gàng 

g + ong         gōng   góng   gǒng   gòng 

g + ou           gōu   góu   gǒu   gòu 

g + ei            gēi   géi   gěi   gèi 

g + en           gēn  gén   gěn   gèn 

g + eng         gēng   géng   gěng   gèng 

g + uan         guān   guán    guǎn    guàn 

g + un           gūn   gún   gǔn   gùn 

g + ua           guā   guá    guǎ    guà  

g + uo           guō   guó   guǒ   guò 

g + ui            guī    guí    guǐ     guì 

g + uai          guāi   guái    guǎi    guài  

g + uang       guāng   guáng   guǎng    guàng  

k 

k + a               kā   ká   kǎ   kà  

k + e               kē  ké   kě   kè 

k + u               kū  kú  kǔ  kù 

k + ai              kāi   kái   kǎi   kài   

k + ao             kāo   káo   kǎo   kào 

k + an             kān   kán    kǎn    kàn 

k + ang           kāng   káng   kǎng   kàng 

k + ong           kōng   kóng   kǒng   kòng 

k + ou             kōu   kóu   kǒu   kòu 

k + ei              kēi   kéi   kěi   kèi 

k + en             kēn  kén   kěn   kèn 

k + eng           kēng   kéng   kěng   kèng 

k + uan           kuān   kuán    kuǎn    kuàn 

k + un             kūn  kún  kǔn  kùn 

k + ua             kuā   kuá    kuǎ    kuà  

k + uo             kuō   kuó   kuǒ   kuò 

k + ui              kuī    kuí    kuǐ     kuì 

k + uai            kuāi    kuái    kuǎi    kuài  

k + uang         kuāng    kuáng    kuǎng    kuàng  

 

 

 

 



h 

h + a             hā    há    hǎ    hà  

h + e             hē  hé   hě   hè 

h + u             hū  hú  hǔ  hù 

h + ai            hāi   hái   hǎi   hài   

h + ao           hāo   háo   hǎo    hào 

h + an           hān   hán    hǎn    hàn 

h + ang         hāng   háng   hǎng   hàng 

h + ong         hōng   hóng   hǒng   hòng 

h + ou           hōu  hóu  hǒu  hòu 

h + ei            hēi   héi   hěi   hèi 

h + en           hēn  hén   hěn   hèn 

h + eng         hēng   héng   hěng   hèng 

h + uan         huān   huán    huǎn    huàn 

h + un           hūn   hún   hǔn   hùn 

h + ua           huā   huá    huǎ    huà  

h + uo           huō   huó   huǒ   huò 

h+ ui             huī    huí    huǐ     huì 

h + uai          huāi   huái    huǎi    huài  

h + uang       huāng    huáng    huǎng    huàng  

  

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝกการอานสัทอักษรจีน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนฝกอานสัทอักษรโดยการผันเสียงตามวรรณยุกต 

j    q    x      
j 

j + i                 jī   jí   jǐ   jì 

j + u                jū   jú   jǔ   jù 

j + iao             jiāo    jiáo    jiǎo    jiào 

j + ie               jiē   jié   jiě   jiè 

j + ia               jiā     jiá     jiǎ    jià 

j + iu               jiū    jiú    jiǔ    jiù 

j + ian             jiān   jián    jiǎn    jiàn 

j + in               jīn   jín   jǐn   jìn 

j + iang           jiāng   jiáng    jiǎng    jiàng 

j + ing             jīng   jíng   jǐng   jìng 

j + iong           jiōng   jióng   jiǒng   jiòng 

j + üan            juān   juán    juǎn    juàn 

j + ün              jūn   jún   jǔn   jùn 

j + üe              juē   jué   juě   juè 

 

 

 

q 

q + i               qī   qí  qǐ  qì 

q + u              qū  qú  qǔ  qù 

q + iao            qiāo   qiáo   qiǎo   qiào 

q + ie              qiē   qié   qiě   qiè 

q + ia              qiā    qiá    qiǎ    qià 

q + iu              qiū  qiú  qiǔ  qiù 

q + ian            qiān   qián   qiǎn   qiàn 

q + in              qīn   qín   qǐn   qìn 

q + iang          qiāng   qiáng    qiǎng   qiàng 

q + ing             qīng   qíng   qǐng   qìng 

q + iong           qiōng   qióng   qiǒng   qiòng 

q + üan            quān   quán    quǎn    quàn 

q + ün              qūn   qún   qǔn   qùn 

q + üe              quē   qué   quě   què 

 

 

 

 

 

 

 



x 

x + i               xī   xí  xǐ  xì 

x + u              xū  xú  xǔ  xù 

x + iao           xiāo   xiáo   xiǎo   xiào 

x + ie             xiē   xié   xiě   xiè 

x + ia             xiā     xiá     xiǎ    xià 

x + iu             xiū  xiú  xiǔ  xiù 

x + ian           xiān   xián    xiǎn   xiàn 

x + in             xīn   xín   xǐn   xìn  

x + iang          xiāng   xiáng    xiǎng    xiàng 

x + ing             xīng   xíng   xǐng   xìng 

x + iong           xiōng   xióng   xiǒng   xiòng 

x + üan            xuān   xuán    xuǎn    xuàn 

x + ün              xūn   xún   xǔn   xùn 

x + üe              xuē   xué   xuě   xuè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฃ 

 

 



 

แบบฝกการอานสัทอักษรจีน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนฝกอานสัทอักษรโดยการผันเสียงตามวรรณยุกต 

z    c    s      
z 

z + a             zā   zá    zǎ    zà  

z + e             zē   zé  zě   zè 

z + i              zī   zí  zǐ  zì 

z + u             zū  zú  zǔ  zù 

z + ai            zāi   zái   zǎi   zài   

z + ao           zāo   záo   zǎo    zào 

z + an           zān   zán    zǎn    zàn 

z + ang         zāng   záng   zǎng   zàng 

z + ong         zōng  zóng  zǒng  zòng 

z + ou           zōu  zóu  zǒu  zòu 

z + ei            zēi   zéi   zěi   zèi 

z + en           zēn  zén   zěn   zèn 

z + eng         zēng   zéng   zěng   zèng 

z + uo           zuō   zuó   zuǒ   zuò 

z + ui            zuī   zuí  zuǐ  zuì 

z + uan         zuān   zuán    zuǎn    zuàn 

z + un           zūn   zún   zǔn   zùn  

c 

c + a              cā   cá    cǎ   cà  

c + e              cē  cé   cě   cè 

c + i               cī   cí  cǐ  cì 

c + u              cū  cú  cǔ  cù 

c + ai             cāi   cái   cǎi   cài   

c + ao            cāo   cáo   cǎo   cào 

c + an            cān   cán    cǎn   càn 

c + ang          cāng   cáng   cǎng   càng 

c + ong          cōng  cóng  cǒng  còng 

c + ou            cōu  cóu  cǒu  còu 

c + en            cēn  cén   cěn   cèn 

c + eng          cēng   céng   cěng   cèng 

c + uo            cuō   cuó   cuǒ   cuò 

c + ui             cuī   cuí  cuǐ  cuì 

c + uan          cuān   cuán    cuǎn    cuàn 

c + un            cūn  cún  cǔn  cùn  

 

 

 

 

 



s 

s + a             sā   sá    sǎ    sà  

s + e             sē   sé   sě   sè 

s + i              sī   sí  sǐ  sì 

s + u             sū  sú  sǔ  sù 

s + ai            sāi   sái   sǎi   sài   

s + ao           sāo   sáo   sǎo    sào 

s + an           sān   sán    sǎn    sàn 

s + ang         sāng   sáng   sǎng   sàng 

s + ong         sōng  sóng  sǒng  sòng 

s + ou           sōu  sóu  sǒu  sòu 

s + en           sēn  sén   sěn   sèn 

s + eng         sēng   séng   sěng   sèng 

s + uo           suō   suó   suǒ   suò 

s + ui            suī   suí  suǐ  suì 

s + uan         suān   suán    suǎn    suàn 

s + un           sūn   sún   sǔn   sùn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝกการอานสัทอักษรจีน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนฝกอานสัทอักษรจีนโดยการผันเสียงตามวรรณยุกต 

zh    ch    sh     r 
zh 

zh + a             zhā   zhá   zhǎ    zhà  

zh + e             zhē   zhé   zhě   zhè 

zh + i              zhī    zhí   zhǐ   zhì 

zh + u             zhū   zhú   zhǔ   zhù 

zh + ai            zhāi   zhái   zhǎi   zhài   

zh + ao           zhāo   zháo   zhǎo   zhào 

zh + an           zhān   zhán   zhǎn    zhàn 

zh + ang         zhāng   zháng   zhǎng   zhàng 

zh + ong         zhōng   zhóng   zhǒng   zhòng 

zh + ou           zhōu   zhóu   zhǒu   zhòu 

zh + ei            zhēi   zhéi   zhěi   zhèi 

zh + en           zhēn   zhén    zhěn    zhèn 

zh + eng         zhēng   zhéng   zhěng   zhèng 

zh + ua           zhuā   zhuá    zhuǎ    zhuà  

zh + uo           zhuō   zhuó   zhuǒ   zhuò 

zh + uai          zhuāi   zhuái   zhuǎi    zhuài  

zh + ui            zhuī   zhuí  zhuǐ  zhuì 

zh + uan         zhuān   zhuán   zhuǎn   zhuàn 

zh + un           zhūn    zhún    zhǔn    zhùn 

zh + uang       zhuāng  zhuáng  zhuǎng   zhuàng 

  

ch 

ch + a               chā   chá   chǎ    chà  

ch + e               chē   ché   chě   chè 

ch + i                chī   chí  chǐ  chì 

ch + u               chū  chú  chǔ  chù 

ch + ai              chāi   chái   chǎi   chài   

ch + ao             chāo   cháo   chǎo   chào 

ch + an             chān   chán   chǎn    chàn 

ch + ang           chāng  cháng  chǎng   chàng 

ch + ong           chōng  chóng  chǒng  chòng 

ch + ou             chōu  chóu  chǒu  chòu 

ch + en             chēn  chén   chěn   chèn 

ch + eng           chēng   chéng   chěng   chèng 

ch + ua             chuā   chuá    chuǎ    chuà  

ch + uo             chuō   chuó   chuǒ   chuò 

ch + uai            chuāi   chuái   chuǎi    chuài  

ch + ui              chuī   chuí  chuǐ  chuì 

ch + uan           chuān   chuán   chuǎn    chuàn 

ch + un             chūn   chún   chǔn   chùn 

ch + uang         chuāng  chuáng  chuǎng   chuàng 

 

 

 



sh 

sh + a            shā   shá   shǎ    shà  

sh + e            shē   shé   shě   shè 

sh + i             shī   shí  shǐ  shì 

sh + u            shū  shú  shǔ  shù 

sh + ai           shāi   shái   shǎi   shài   

sh + ao          shāo   sháo   shǎo   shào 

sh + an          shān   shán   shǎn    shàn 

sh + ang        shāng  sháng  shǎng   shàng 

sh + ou          shōu  shóu  shǒu  shòu 

sh + en          shēn  shén   shěn   shèn 

sh + eng        shēng   shéng   shěng   shèng 

sh + ua          shuā   shuá    shuǎ    shuà  

sh + uo          shuō   shuó   shuǒ   shuò 

sh + uai         shuāi   shuái   shuǎi    shuài  

sh + ui           shuī   shuí  shuǐ  shuì 

sh + uan        shuān  shuán   shuǎn   shuàn 

sh + un          shūn   shún   shǔn   shùn 

sh + uang      shuāng  shuáng  shuǎng   shuàng 

 

r 

r + e         rē    ré    rě    rè 

r + i           rī    rí   rǐ   rì 

r + u          rū   rú   rǔ   rù 

r + ao        rāo   ráo   rǎo   rào 

r + an        rān   rán   rǎn    ràn 

r + ang      rāng   ráng   rǎng   ràng 

r + ong       rōng   róng   rǒng   ròng 

r + ou         rōu   róu   rǒu   ròu 

r + en         rēn   rén   rěn   rèn 

r + eng       rēng   réng   rěng   rèng 

r + ua         ruā   ruá    ruǎ    ruà  

r + uo         ruō   ruó   ruǒ   ruò 

r + ui          ruī   ruí   ruǐ   ruì 

r + uan       ruān   ruán   ruǎn   ruàn 

r + un         rūn   rún   rǔn   rùn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝกการอานสัทอักษรจีน 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนฝกอานสัทอักษรจีนโดยการผันเสียงตามวรรณยุกต 

y    w       
y 

i                yī   yí  yǐ  yì 

ü              yū  yú  yǔ  yù 

iao           yāo   yáo  yǎo    yào 

ie             yē   yé   yě   yè 

ia             yā     yá     yǎ    yà 

iou           yōu  yóu  yǒu  yòu 

ian           yān   yán    yǎn   yàn 

in             yīn   yín   yǐn   yìn  

iang         yāng   yáng    yǎng    yàng 

ing             yīng   yíng   yǐng   yìng 

iong         yōng  yóng  yǒng  yòng 

üan          yuān   yuán    yuǎn    yuàn 

ün            yūn   yún   yǔn   yùn 

üe            yuē   yué   yuě   yuè 

 

w 

u              wū  wú  wǔ  wù 

ua            wā   wá wǎ    wà  

uo            wō  wó  wǒ  wò 

uai            wāi   wái   wǎi   wài   

uei            wēi   wéi   wěi   wèi 

uan           wān   wán    wǎn    wàn 

uen            wēn  wén   wěn   wèn 

uang          wāng   wáng   wǎng   wàng 

ueng          wēng   wéng   wěng   wèng 

  

 

 

 

 

 

 



คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานสัทอักษรจีนท่ีกําหนดใหดังนี้ 

แบบทดสอบท่ี 1 

bà  bǒ  bǐ  bū  bái  bǎo  béi  běn  bǎng  bèng  bǐng  bián  biě  bīn  biǎo  pà  pǒpí  pǔ  pái  
pào pán  pōu  pèi  pēn  pèng  piāo  piè  pián  pǐn  pǐng  pāng  mā mò  mē mǐ  mù  mǎi 
máo  màn máng  mòu  méi  mén  mèng  miǎo  miè  miū  mián  mǐn   míng  fǎ  fǒ  fù  fōu  
fán  fang  fēi  fēng  fén 

bà  fén  bū  mòu  bái  bǎo  béi  fán běn  pèng  bǐng  bián  fǎ bīn  biǎo  pà  miè  pǒ  pí  pǔ  
pái  pào  màn  pèi  bǒ pēn   piāo  piè  bǎng  pián  pǐn   pāng  mā mò  mē mǐ  fēng  mù  mǎi  
máo  máng    méi  mén  pōu fang  pán  miǎo  pǐng  miū  biě  mián  mǐn   míng  fǒ  bèng   
fù  fōu  fēi  bǐ  mèng 

แบบทดสอบท่ี 2 

dǎ   dé  dì  dǔ  dài  dāo  dàn  dāng  dǒng   dǒu   déi  děn  děng  diào  diě  diú  diǎn  dǐng 
duō  duì  duǎn  dùn  tā  tè  tǐ  tù  tài  táo  tān  tāng  tóu  tong  téng  tiāo  tiē  tián  tīng  tuō  
tuǐ  tùn tuǎn  nǎ  nǐ  nē  nǔ nǎi  nào  nán  nàng  nóng  nǒu  nèi  nén  nèng  niǎo  niē  niú  
nián  nǐn niǎng  nìng  nuò  nuǎn  nǚ   nüè  lüé  lǜ  lùn  luán  luó  lǐng  liǎng  lín  lián  liù  lià  
lié  liǎo  lěng   lěi   là  lǐ  lé lú  lǎi  lǎo lán  làng  lóu  lóng 

dǎ   lóu  án  dài  dāo  dǒng   tóu dǒu   nuǎn  déi  děn  děng  diào  diě  lín  diú  diǎn  dǐng 
duō  duì  duǎn  dùn  tā  tè  tǐ  tài  táo lüé  lǜ  lùn  luán  luó  lǐng  nüè  lián  liù  lié  liǎo  lěng   
lěi   là  lǐ  lé lú  lǎi  lǎo l  làng    lǒng   tān  tāng    tóng  téng  dàn  tiāo  tiē  tián   tuō  tuǐ  
tīng tùn tuǎn  nǎ  nǐ  nē  nǔ nǎi  dé lià dǔ  nào  nán  dì  nàng  nóng  nǒu  nèi  nén  liǎng  
nèng  niǎo  niē  niú  nián  nǐn niǎng  tù  nìng  nuò    dāng  nǚ    

แบบทดสอบท่ี 3 

gā  gè  gǔ  gāi  gǎo  gān  gáng   gong  gǒu  gěi  gēn  géng  guǎn  gùn  guā  guǒ  
guì  guāi   guǎng   kuáng  kuài  kuī   kuǒ  kuā   kǔn  kuán  kěng  kēn  kěi  kà kè  
kǔ  kāi  kǎo kán  kǎng kōng  kǒu  hāhé  hǔ  hái  hǎo  hàn  háng  hóng  hòu  hēi  
hěn  hèng  huān   hǔn   huá  huǒ  huí huài  huáng    

gā  guǎng gè  gǔ  gāi  gǎo  kuáng gān  gáng   kuǒ gong  gǒu  huáng gěi  gēn  
géng  guǎn  gùn  huí guā  guǒ  guì  guāi  kuài  kuī  kuā   kǔn   kěng  kēn  kěi  kà 
kè  hēi kǔ  kāi  kǎo huá kán  kǎng kōng  kǒu  hāhé  hǔ  hái  hàn hǎo   háng  
kuán hóng  hòu   hěn  hèng  huān   hǔn   huǒ  huài     



แบบทดสอบท่ี 4 

jǐ   jù   jiào  jiē  jiǎ  jiú  jiàn  jǐn  jiǎng   jíng   jiōng  juǎn  jùn  jué  quē  qún  quǎn  qiòng  qíng 
qiǎng  qīn  qián  qiǔ  qiā  qiě  qiào  qù  qí  xī  xú  xiǎo  xiè  xiā  xiǔ  xián  xīn   xiǎng  xǐng  
xué xuǎn  xùn  xióng 

jǐ      qíng xùn jiào  jiē  jiǎ  xióng  jiú   jǐn  jiǎng   qián  jíng   jiōng  juǎn  jùn  jué   xīn qún  
quǎn  qiòng    qīn   qiǔ  qiā  qiě  qiào  qù  qí  xī  xú  xiǎo  xiè  qiǎng  xiā  xiǔ  xián   xiǎng  
xǐng  xué   xuǎn   quē  jù   jiàn 

แบบทดสอบท่ี 5 

zā  zè  zǐ  zū  zài zǎo  zán  zǎng  zōng  zǒu  zèi  zēng zuò  zuǐ  zuǎn  zún  cǔn  cuán  cuī  cuò  
céng  cén cǒu  cóng  cǎng  càn  cǎo  cái  cú  cǐ cè  cā  sà  sě  sǐ  sú  sāi  sǎo sān  sang  song  
sóu  sěn  suǒ  suì  suān  sùn 

sà  sě  sǐ  sú  zán  zǎng  sāi  sǎo sān  sàng  càn  cǎo  cái  cú  zǒu  zèi  sóng  sóu  sěn  suǒ  suì  
suān  sùn cǔn  zuò  zuǐ  cuán  cuī  cuò  céng  cén cǒu  cǐ cè  cā  zā  zè  zǐ  zū  cóng  cǎng  zài 
zǎo  zōng  zēng zuǎn  zún   

แบบทดสอบท่ี 6 

zhà zhé  zhǐ  zhū  zhái  zhǎo  zhán  zhǎng   zhōng   zhǒu  zhèi  zhēn   zhèng  zhuā   zhuǒ  
zhuái  zhuì zhuán   zhǔn  zhuāng shuǎng  chá  chě  chī  chú   chǎi  cháo  chǎn  chāng  hòng    
chǒu  chén  chēng  chuá  chuǒ  chuǎi  chuì  chuan  chǔn  chuāng  shǔn  shuàn  shuǐ  shuāi  
shuǒ  shuá  shèng  shěn  shóu  shǎng  shā  shé  shì  shǔ   shāi  shǎo  shàn  rè  rì  rǔ  rāo  
rǎn  rāng  róng  ròu  rén  rěng  ruá  ruǒ  ruí  ruān  rǔn      

  zhǎng   zhōng   chǔn  chuāng  shǔn  shuàn  shèng  zhǒu  zhèi  zhēn   zhèng  zhuā   zhuán   
zhǔn  zhuāng  ròu  rén  shuǎng  zhà   zhū  zhái  zhǎo  zhán chá  chě  chī  chú   chǎi  cháo  
chǎn  chāng  hòng    chǒu  shuǐ  shuāi  chén  shuǒ  shuá  chēng  zhé  zhǐ  chuá  chuǒ  chuǎi  
chuì  rì  rǔ  rāo  rǎn  chuan  shěn  shóu  shǎng  ruá  ruǒ  ruí  ruān  rǔn     shā  shé  shì  shǔ   
shāi  shǎo  zhuǒ  zhuái  zhuì shàn  rè  rāng  róng  rěng   

แบบทดสอบท่ี 7 

yǐ  yù  yāo  yè  yá  yǒu  yán  yǐn  yàng   yīng   yǒng  yuán   yùn  yuè  wū  wá  wǒ  wái  wěi   
wàn  wēn  wǎng   wèng 

yāo  yè     yàng   yīng  wěi  yǒng yuè  wū  yǒu   wá  yán  yǐn  wǒ  wái   wàn  yuán   wēn  yǐ  
yù  wǎng   wèng   yùn  yá 



แบบทดสอบกอนเรียน 

wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn,  yǒu zhŏng tè bié de gǎn jué,ràng wǒ bú duàn xiǎng bù 

gǎn zài wàng jì nǐ.wǒ jì de yǒu yī gè rén yǒng yuǎn liú zài wǒ xīn zhōng.  

nǎ pà zhĭ néng gòu zhè yàng de xiǎng nǐ.  rú guǒ zhēn de yǒu yī tiān ài qíng lǐ xiǎng huì shí 

xiàn,wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hao duì nǐ yǒng yuǎn bù gǎi biàn. bù guǎn lù yǒu duō me 

yuǎn  yī dìng huì ràng tā shí xiàn. wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ 

shuō,wǒ ài nǐ ài zhe nǐ jiù xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ. bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ , wǒ dōu 

huì yī rán péi zhe nǐ .wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ ,      bù guǎn yǒu duō me de kǔ, zhī yào 

néng ràng nǐ kāi xīn ,wǒ shén me dōu yuànyì zhè yàng ài nǐ. 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn,  yǒu zhŏng tè bié de gǎn jué,ràng wǒ bú duàn xiǎng bù 

gǎn zài wàng jì nǐ.wǒ jì de yǒu yī gè rén yǒng yuǎn liú zài wǒ xīn zhōng 

nǎ pà zhĭ néng gòu zhè yàng de xiǎng nǐ.  rú guǒ zhēn de yǒu yī tiān ài qíng lǐ xiǎng huì shí 

xiàn,wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hao duì nǐ yǒng yuǎn bù gǎi biàn. bù guǎn lù yǒu duō me 

yuǎn  yī dìng huì ràng tā shí xiàn. wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ 

shuō,wǒ ài nǐ ài zhe nǐ jiù xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ. bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ , wǒ dōu 

huì yī rán péi zhe nǐ .wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ ,      bù guǎn yǒu duō me de kǔ, zhī yào 

néng ràng nǐ kāi xīn ,wǒ shén me dōu yuànyì zhè yàng ài nǐ 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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