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 บทท่ี  1  

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 โลกแห่งโลกาภวิตัน์ท าใหก้ารเรยีนรูภ้าษาทีส่องหรอืภาษาต่างประเทศนอกเหนือจาก
ภาษาแม่ กลายเป็นสิง่จ าเป็นทีทุ่กคนไม่อาจละเลยได ้เพราะการมคีวามรูแ้ละความสามารถใช้
ภาษาไดม้ากกว่าหนึ่งภาษาเป็นกุญแจสู่ความส าเรจ็ของชวีติไม่ว่าจะในดา้นการศกึษาเล่าเรยีน
หรอืการงานอาชีพ ดงันัน้ภาษาจงึเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะในปีพุทธศกัราช 2558 ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ได้มขี้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรอืประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จเพื่อเพิ่มอ านาจ
ต่อรองและขดีความสามารถการแข่งขนัของอาเซยีนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถงึ
ความสามารถในการรบัมอืกบัปัญหาใหม่ ๆ ในระดบัโลกทีส่่งผลกระทบมาถงึภูมภิาคอาเซยีน 
เพื่อเป็นการรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปีพุทธศกัราช 2558 การเตรยีมความ
พรอ้มของเดก็ไทยในด้านภาษา ตามนโยบายของรฐับาลไทยในการสนับสนุนใหเ้ดก็ไทยเรยีน
ภาษาเพิม่มากขึน้ ก่อนทีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะเขา้มามบีทบาท ท าใหก้ารเรยีนภาษา
ต่าง ๆ ของเด็กไทย กลายเป็นเรื่องที่ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งภาษาที่ได้รบัความ
สนใจเป็นอนัดบัตน้คอื ภาษาองักฤษและภาษาจนี โดยเฉพาะภาษาจนีกลางไดก้ลายเป็นภาษา
ทีค่นไทยใหค้วามสนใจและตื่นตวัทีจ่ะเรยีนรูก้นัมากขึน้ จ านวนคนทีเ่รยีนภาษาจนีมอีตัราการ
เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ โดยผูเ้รยีนส่วนใหญ่ลว้นมเีป้าหมายเพื่อต้องการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการสมคัรงาน 
การเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน และโอกาสในการตดิต่อทางธุรกจิ  
 การที่องค์การสหประชาชาตจิดัให้ภาษาจนีกลางเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลกัที่ใช้ในการ
ตดิต่อสื่อสารขององคก์ารสหประชาชาต ิภาษาจนีกลางจงึเป็นภาษาหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญัมาก
ต่อภูมภิาคเอเชียอาคเนย์และภูมภิาคอื่น ๆ ทัว่โลก และเป็นภาษาที่ได้รบัความสนใจจาก
ผู้เรยีนภาษาต่างประเทศหลายประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบนัการเรยีน
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ภาษาที่ได้รบัความสนใจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีทีผ่่าน
มาคอืภาษาจนีกลาง เนื่องจากการเขา้มาร่วมลงทุนของนักธุรกจิชาวจนีแผ่นดนิใหญ่ ไต้หวนั 
ฮ่องกง และสงิคโปรม์มีากขึน้ รวมถงึการที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีเขา้มามบีทบาทใน
ส่วนของประชาคมอาเซียนบวกสาม ผนวกกับการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของจนีอย่าง
รวดเรว็นัน้ ท าใหภ้าษาจนีกลางมบีทบาทส าคญัทัง้ในดา้นการตดิต่อสื่อสารและการท าธุรกจิต่อ
ตลาดแรงงานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ธุรกจิภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงการร่วมลงทุนต่าง ๆ ล้วนท าให้ต้องการบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถทางด้าน



2 

ภาษาจนีกลางมีมากขึ้นตามไปด้วย การสื่อสารภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วถือเป็น
เครือ่งมอืส าคญัในการตดิต่อสื่อสาร การสรา้งความสมัพนัธ ์การประกอบธุรกจิ การสรา้งโอกาส
ทางธุรกจิ รวมถงึการศึกษาหาความรูเ้พิม่เตมิในวทิยาการแขนงต่าง ๆ ซึ่งท าให้ผู้ที่มคีวามรู้
ความสามารถทางด้านภาษาจนีกลางมคีวามได้เปรยีบมากกว่า ด้วยเหตุนี้จงึท าให้มผีู้สนใจ
เรยีนภาษาจนีกลางมากขึ้นในหลายประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยซึ่งได้จดัให้มกีารเรยีน
การสอนภาษาจีนกลางในหลักสูตรระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา นอกจากนี้  มีโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษานอกระบบเปิด
หลกัสตูรภาษาจนีกลางอกีจ านวนมาก ซึง่มอีตัราการขยายตวัสูงขึน้ จงึเหน็ไดว้่าความต้องการ
เรยีนรูภ้าษาจนีกลางของผู้เรยีนทัง้ในวยัเรยีนและวยัท างานเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขยีนอนัน าไปสู่การใช้ภาษาจนีกลางเพื่อศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึน้หรอืเพื่อ
น าไปใช้ในการประกอบอาชพีมเีพิม่ขึน้มาโดยตลอด เป็นเหตุให้จ านวนโรงเรยีนหรอืสถาบนั
สอนภาษาจนีกลางนอกระบบมอีตัราการขยายตวัที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจดัการศึกษา
นอกระบบโรงเรยีนในลกัษณะนี้นัน้ ถือเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปสามรถได้รบั
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนในระบบโรงเรยีนสามารถหาความรู้
เพิม่เติมได้อีกด้วย โดยเป็นการจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะที่มกีารยดืหยุ่นมากกว่าการ
เรยีนจากโรงเรยีนในระบบ ทัง้ด้านอายุผู้เรยีน ระยะเวลาในการเรยีน สถานที่เรยีน เป็นต้น 
เนื่ องจากการเรียนในลักษณะนี้ เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
กฎเกณฑต่์าง ๆ จงึมคีวามยดืหยุ่นมากกว่าของโรงเรยีนในระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านหลกัสูตรที่
นอกจากมหีลกัสูตรภาษาจนีทัว่ไปในระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสูงแล้ว ยงัมหีลกัสูตร
เฉพาะทางทีเ่น้นตามความสนใจของผูเ้รยีนดว้ย อกีทัง้ในดา้นสื่อการสอน ผูส้อนมอีสิระในการ
เลอืกใชส้ื่อการเรยีนการสอนโดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรทีโ่รงเรยีนหรอืสถาบนัสอน
ภาษาเปิดสอน (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2559 : 1-2) 
 จากบทความวจิยัของ Lertpiang (2016) เรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อความพรอ้มในการรองรบั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ของส านักงานรบัจดัท าบญัชจีงัหวดัล าปาง พบว่า ระดบัการรบัรู้
และความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอยู่ในระดบัปานกลาง และความพรอ้มใน
การรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง แบ่งออกเป็น 4 ดา้น โดยเรยีงจาก
มากไปน้อย คอื มคีวามพรอ้มดา้นวชิาชพีบญัช ีดา้นกฎหมาย ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ดา้นภาษาตามล าดบั จะเหน็ไดว้่าความพรอ้มทางดา้นภาษาจะอยู่ในล าดบัสุดทา้ย เพราะฉะนัน้
จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นภาษาตัง้แต่ระดบัการศกึษาระดบัต้น ๆ  นอกจากนี้ยงัมี
งานวจิยัการเรยีนการสอนภาษาจนีในประเทศไทยทีแ่สดงว่ามปีระวตักิารจดัการเรยีนการสอน
อย่างยาวนาน แต่ยงัพบปัญหาต่าง ๆ หลายประการ คือ ประสิทธิผลการเรยีนต ่ า ผู้เรยีน
จ านวนมากไม่สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและแบบเรยีนที่ใช้ใน
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ประเทศไทยขาดความเหมาะสม (Nuansri, 2015) แบบเรยีนทีน่ิยมใชไ้ม่ว่าจะเป็นการเรยีนการสอน 
ในระบบหรอืนอกระบบ มกีารใช้แบบเรยีนที่ผลติจากสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นส่วนใหญ่ 
ตลอดจนวธิกีารสอนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีน ครผููส้อนขาดเทคนิคการสอนที่
จะดงึดูดใจให้ผู้เรยีนตัง้ใจและสนใจเรยีนภาษาจนี การเรยีนการสอนภาษาจนีในประเทศไทย
โดยทัว่ไปยงัใช้ระบบเก่าซึ่งเน้นการท่องจ า อ่าน คดั เขยีน โดยไม่เกิดแรงจูงใจในการที่จะ
น าไปใชใ้นชวีติจรงิ อกีทัง้ต าราทีใ่ชต่้าง ๆ ยงัมคีวามลา้หลงั และจากการอภปิรายของผูบ้รหิาร
และครกูว่า 150 คน จาก 124 โรงเรยีนทัว่ประเทศ พบว่า ปัญหาหลกัอยู่ทีเ่ร ื่องครผููส้อน การขาด 
หลกัสตูรและแบบเรยีน  (ศูนยจ์นีศกึษา, 2551 : 28) ซึง่สอดคลอ้งกบั Xiaoxin She (2554 : 3) 
ที่ได้ท าการพฒันาชุดการเรยีนรู้ภาษาจีนโดยใช้บรบิทของท้องถิ่น ส าหรบันักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เนื่องจากการเรยีนการสอน
ภาษาจนีประสบปัญหากับหนังสือที่ใช้สอนกับนักศึกษาซึ่งผลิตในสาธารณรฐัประชาชนจนี 
เนื้อหามคีวามยาก เกนิไป จ านวนค าศพัท์ต่อบทมมีาก และมเีนื้อหาค่อนขา้งไกลตวั ยากทีจ่ะ
เข้าใจหรอืน าไปใช้ในชวีิตประจ าวนั ซึ่งสอดคล้องกบัส านักบรหิารงานการศึกษานอกโรงเรยีน 
(2549 : 3-4) ทีก่ล่าวว่า สงัคมไทยไดเ้กดิกระแสนิยมเรยีนภาษาจนีเพิม่มากขึน้ เพื่อน าไปใชใ้น
การปฏสิมัพนัธร์่วมมอืทางการคา้ เศรษฐกจิ สงัคม และในภาคบรกิารทีจ่ าเป็นต้องใชภ้าษาจนี
ในการตดิต่อสื่อสาร จงึท าใหป้ระชากรกลุ่มต่าง ๆ สนใจเรยีนภาษาจนีเพิม่มากขึน้ แต่ปัญหาที่
เป็นอยูข่ณะน้ีคอื หลกัสตูรการเรยีนการสอนภาษาจนีทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาหรอื
เหมาะสมกบัผู้เรยีนที่อยู่ในวยัท างาน และความหลากหลายของระดบัความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รยีน การขาด สื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม การขาดครสูอนภาษาจนีที่มคีุณภาพ รวมถงึ
บุคลากรที่ใช้ภาษาจนีได้ในระดบัดทีี่จ าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกจิของชาตแิละการแข่งขนัใน
เวทีโลก ปัญหาเหล่านี้ท าให้ไม่สามารถรองรบัความต้องการการเรียนภาษาจนีและความ
ตอ้งการใชบุ้คลากรทีม่คีวามสามารถดา้นภาษาจนีไดท้นัการณ์ 

จุดมุ่งหมายในการเรยีนภาษาจนี คือ เพื่อการสื่อสาร การเรยีนภาษาทุกภาษานัน้
พืน้ฐานเบือ้งต้นคอืการออกเสยีง ถ้าผูเ้รยีนออกเสยีงไม่ถูกต้อง ไม่เพยีงแต่ท าใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจ
ยงัส่งผลต่อการสื่อสารดว้ย การออกเสยีงจงึเกีย่วกบัการฟังและการพูด ดงันัน้จงึต้องฝึกการฟัง
และการพดูใหถู้กตอ้งและชดัเจน อนัดบัแรกในการเรยีนภาษาจนีนัน้ต้องใหค้วามส าคญัในเรื่อง
ของการออกเสยีง ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะส่งผลต่ออนาคตของผูเ้รยีนโดยตรง (Shi Lei, 2554) 
สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึเกีย่วกบัการออกเสยีงอกีอย่างหนึ่งคอื ผูเ้รยีนต้องรูท้กัษะการออกเสยีงทีด่ ีจงึ
จะท าใหส้ามารถสื่อสารและฟังผู้อื่นไดอ้ย่างเขา้ใจ ผูเ้รยีนต้องเรยีนการออกเสยีงให้ถูกต้อง เพื่อ
จะได้สามารถสื่อสารในสิง่ที่ตนเองอยากสื่อสารออกไปให้ผู้อื่นสามารถเขา้ใจได้ ตวัอย่างเช่น
การเรยีนภาษา ผูเ้รยีนต้องจ าค าศพัท ์ถ้าไม่มกีารออกเสยีงเขา้มาช่วยจะท าใหไ้ม่สามารถจดจ า
ค าศัพท์นั ้นได้ หรือถ้าจ าได้อาจจ าได้เพียงสัน้ ๆ จากประสบการณ์การเรียนการสอน 
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ภาษาต่างประเทศ ระหว่างการเรยีนภาษาถ้าผู้เรยีนได้ออกเสยีงมาก ๆ และออกเสยีงเป็น
ประจ าสม ่าเสมอจะท าใหจ้ าค าศพัทแ์ละความหมายไดด้ขีึน้ (Lu Sheng, 2553) ดงันัน้การอ่าน
เป็นทกัษะทางภาษาทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ในการด ารงชวีติประจ าวนั เนื่องจากเป็นทกัษะพืน้ฐานที่
ส าคญัในการสื่อสารกบัผู้อื่น ทัง้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทกัษะ และการแสวงหาความรู ้
การเรยีนรูภ้าษาใดภาษาหนึ่งนัน้ โดยเฉพาะการเรยีนภาษาทีส่องซึง่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของ
ผูเ้รยีน ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการฝึกการอ่านออกเสยีง เพราะการอ่านออกเสยีงมคีวามสมัพนัธ์
กบัการสะกดค า จะช่วยการฝึกสะกดค าและออกเสยีงหน่วยเสยีงในภาษานัน้ให้ถูกต้องและชดัเจน 
ดงัทีน่กัวจิยัทางภาษา บอยด ์(Boyd, 1970 อา้งถงึใน วรรณ ีโสมประยรู, 2553 : 135) กล่าวว่า 
“การอ่านและการสะกดค ามคีวามสมัพนัธ์กนัในแง่ของการใช้ทกัษะทางภาษามากพอสมควร 
เดก็สะกดค าต่าง ๆ ทีเ่ขาสามารถอ่านออกเสยีงไดถู้กตอ้งและแมน่ย ากว่าค าทีเ่ขาอ่านไมอ่อก”  
 ครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทส าคัญมากที่จะช่วยท าให้ผู้เรียนอ่านเข้าใจ ครูต้องคิด และ
แสวงหาสื่อหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอนและเทคนิควธิใีหม่ ๆ มาปรบัปรุงการเรยีนการสอน
อยูเ่สมอ โดยเฉพาะการเรยีนการสอนภาษาจนีหากมกีารเลอืกใชส้ื่อการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
ยงัช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจใฝ่เรียนรู้และจดจ าได้นานขึ้น ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ที่
สมัพนัธ์กบักระบวนการคดิที่ได้รบัการยอมรบัว่าสามารถใช้อธบิายลกัษณะของการเกิดการ
เรยีนรูห้รอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได ้มอียู่หลากหลายทฤษฎีเป็นต้นว่า ทฤษฎพีฒันาการ
ทางสตปัิญญาของเพยีเจต์และบรุนเนอร์ ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกานเย และทฤษฎพีหุปัญญา
ของการด์เนอร ์ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ี่กล่าวมานี้เป็นขอ้มูลส าคญัที่ครูผู้สอนได้น าไปเป็นหลกัใน
การสรา้งสรรค์กระบวนการต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การฝึกให้เด็กรูจ้กัคดิ มหีลกัการที่ส าคญั คอื 
กระบวนการท างานของสมอง ความสามารถของบุคคลในเรื่องเชาวน์ปัญญาหรอืสตปัิญญาของ
บุคคลแต่ละดา้นทีถู่กควบคุมโดยสมองแต่ละส่วน (ทศินา แขมมณี, 2557 : 64-89) เทคนิคการ
ใชผ้งักราฟิกหรอืแผนผงัทางความคดิ ที่ประกอบด้วยความคดิหรอืขอ้มูลทีส่ าคญัเชื่อมโยงกนั
อยูใ่นรปูแบบต่าง ๆ ซึง่ท าใหเ้หน็โครงสร้างของความรูห้รอืเนื้อหาสาระนัน้ เป็นอกีเทคนิคหนึ่ง 
ทีผู่เ้รยีนสามารถน าไปใชก้ารเรยีนรูเ้นื้อหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก เพื่อช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจ
ในเนื้อหาสาระได้ง่ายขึน้ เรว็ขึน้และจดจ าได้นาน ผงักราฟิกยงัเป็นเครื่องมอืทางการคดิได้ด ี
เนื่องจากการสรา้งความคดิมลีกัษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมกีารแสดงออกมา
ให้เหน็เป็นรูปธรรม ผงักราฟิกเป็นรูปแบบของการแสดงออกของความคดิที่สามารถมองเหน็
และอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจนและอย่างประหยดัเวลาด้วย  การใช้ผังกราฟิกเป็น
เครือ่งมอืในการเรยีนรูม้พีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารเรยีนรู ้4 ประการดว้ยกนั (Bromley et al., 1995 : 7-8 
อา้งถงึใน ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 388) คอื 1) การแยกแยะขอ้มลูเพื่อใหเ้หน็องคป์ระกอบหลกั
ทีเ่ชื่อมโยงกนัอยา่งชดัเจน ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้โนทศัน์ไดง้่ายขึน้  2) หากสมองมกีาร
จดัโครงสร้างความรู้ไว้อย่างเป็นระบบระเบยีบ จะช่วยเรยีกความรูเ้ดมิที่อยู่ในโครงสรา้งทาง
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ปัญญาออกมาใชเ้ชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ไดง้่ายขึน้ 3) ผงักราฟิกทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบ
หลกัของเรือ่ง มลีกัษณะเป็นภาพซึง่ง่ายต่อการทีส่มองจะจดจ ามากกว่าขอ้ความทีต่ดิต่อกนัยดืยาว 
4) การใช้ผงักราฟิก มลีกัษณะเป็นทัง้ภาพและขอ้ความ สามารถช่วยให้ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่าง
ตื่นตวั (Active Learning) ผงักราฟิกทีน่ิยมใชก้นัโดยทัว่ไปมอียู่เป็นจ านวนมากและจะมจี านวน
เพิม่มากขึน้ เนื่องจากมกีารค้นพบกราฟิกแบบใหม่ ๆ จากการปฏบิตังิานอยู่เสมอ ผงักราฟิก
รปูแบบหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการจดัการเรยีนรูค้อื ผงัความคดิ (Mind Map) ของโทนี บูซาน 
(Tony Buzan) ซึ่งเป็นผู้คดิรเิริม่น าความรูเ้รื่องสมองมาปรบัใช้กบัการเรยีนรู ้โดยพฒันาการ
จากการจดบนัทกึแบบเดมิที่จดบนัทกึตวัอกัษรเป็นแถว ๆ เปลี่ยนมาเป็นบนัทกึด้วยค า ภาพ 
สญัลกัษณ์แบบแผ่รศัมอีอกรอบ ๆ ศูนย์กลาง เหมอืนการแตกกิ่งก้านของต้นไม้โดยใช้สสีนั 
และพบว่าสามารถน าไปใชก้บักจิกรรมอื่น เช่น การวางแผน การตดัสนิใจ การช่วยจ า การแก้  
ปัญหา การน าเสนองาน และการเขยีนหนังสอื Mind Map เป็นการน าเอาทฤษฎเีกี่ยวกบัสมอง
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด การเขยีน Mind Map เกดิจากการใชท้กัษะทัง้หมดของสมองหรอื
เป็นการท างานร่วมกนัของสมองทัง้ 2 ซกี คอื สมองซกีซา้ยและซกีขวา ซึง่สมองซกีซา้ยจะท า
หน้าที่ในการวเิคราะห์ค า ภาษา สญัลกัษณ์ ระบบ ล าดบั ความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวทิยา 
ส่วนสมองซกีขวาจะท าหน้าที่สงัเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ จนิตนาการ ความงาม ศลิปะ จงัหวะ 
โดยมแีถบเสน้ประสาทคอรปั์สคอโลซัม่ เป็นเสมอืนสะพานเชื่อม (สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า, 
2549 : 79-87) ซึง่มผีลงานวจิยัทีส่นับสนุนการเรยีนรูโ้ดยใชผ้งัความคดิ (Mind Map) อาทเิช่น 
เบอรร์ี ่(Berry, 2011 : 153-A) ; โดซาน (Dosanjh, 2011 : 1735-A) ; วรญัญา  สนิธุส าราญ 
(2555 : 45) ; Cao Lingjing (2556 : บทคดัย่อ) ; จริา ฟันโอเย่น (2556 : 66) ; วรอนงค ์ โถทองค า 
(2556 : 38-39) และนวพร ทรงวชิา (2559 : 119-120)  
 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของความเจรญิและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของ
วทิยาการและเทคโนโลย ี เป็นยุคข้อมูลข่าวสารและอยู่ในโลกที่ไร้พรมแดน ความจ าเป็นที่
ประเทศต่าง ๆ ต้องน าการศกึษาตลอดชวีติไปเป็นแนวคดิหลกัในการจดัการศกึษาของประเทศนัน้  
เพราะการศึกษาจะเป็นเครื่องมอืที่ช่วยเตรยีมประชาชนให้มคีวามพร้อม ให้มภีูมคิุ้มกนัที่จะ
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทนัและสามารถปรบัตัวได้อย่างเหมาะสม 
แนวคดิและหลกัการของการศกึษาตลอดชวีติในเชงิทฤษฎสีรุปไดด้งันี้ การศกึษามคีวามจ าเป็น
ส าหรบับุคคลในทุกช่วงชวีติตัง้แต่เกดิจนตาย บุคคลมคีวามสามารถที่จะเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ 
การศึกษามไิด้สิ้นสุดเมื่อบุคคลจบจากโรงเรยีนหรือสถาบนัการศึกษา การศึกษาตลอดชวีิต
ครอบคลุมการศกึษาทุกประเภททุกระดบั เน้นความเสมอภาคความเท่าเทยีมกนัในโอกาสทาง
การศกึษา ควรมคีวามยดืหยุน่หลากหลายรปูแบบและวธิกีาร เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กคนเรยีนรูไ้ด้
ทุกสถานที่ทุกเวลาและสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเห็นความส าคญัของการเรยีนรู้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ ม.ป.ป. : 3-4) และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการศกึษาไทย 
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เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 ในเรื่องปฏริปูการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที ่21 และส่งเสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ มกีารเชื่อมโยงการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษา
ตามอธัยาศยั แนวนโยบายมโีครงสรา้งหลกัสูตรเป็นเพยีงกรอบเท่านัน้ โรงเรยีนและครมูอีสิระ
ก าหนดวธิกีารสอนการเรยีนรูเ้ตม็ที ่เปิดกวา้งใหม้หีลกัสตูรทีห่ลากหลาย และใหค้วามส าคญักบั
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้รงิ (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, ม.ป.ป. : xv-xvi) 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติจะเกดิขึน้ได้ผู้เรยีนต้องมคีวามสามารถในการเรยีนรูด้้วยตนเอง 
ดงันัน้ ทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง จงึจ าเป็นส าหรบัสงัคมโลกปัจจุบนัซึ่งเป็นสงัคมแห่งการ
เรยีนรู้ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยกีารสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ ทรพัยากรมนุษย์ในสงัคมไทยยงัมขีอ้จ ากดั
เรือ่งการศกึษา ตดิตามไม่ทนัความรูใ้หม่ ๆ กบัความเปลีย่นแปลงทีเ่ขา้มาตลอดเวลา (สนิีมาศ 
สร้อยคีร ีและติน ปรชัญพฤทธิ,์ 2550) หลกัการส าคญัในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง คือผู้เรยีน
จะต้องสามารถรบัผดิชอบเรื่องการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง (Breen and Mann, 1997) 
อย่างไรกต็ามการเรยีนรูด้ว้ยตนเองต้องอาศยัครผููส้อนในการสาธติวธิกีารแก้ไขสิง่ผดิและบอก
วธิกีารเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีนดว้ยเช่นกนั ส่วนการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ กเ็ป็นหน้าทีข่องผูเ้รยีนทีจ่ะต้องรู้
และห้องเรยีนภาษาเป็นสถานที่ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนพฒันาไปสู่การเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง (Nunan, 1997) แนวคดิเกี่ยวกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมาจากความเชื่อทีว่่า ผูเ้รยีนสามารถ
พฒันาตนเองได ้สามารถตดัสนิใจดว้ยตนเองได ้ซึง่ Littlewood (1999) ไดอ้ธบิายส่วนประกอบ
ของการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเองประกอบด้วย แรงจูงใจ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง 
ความรูแ้ละทกัษะ ดงันัน้ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจงึเป็นนวตักรรมทางการศกึษาหนึ่ง ทีเ่ป็นการ
เรยีนรูร้ายบุคคล มกีารสรา้งและพฒันาขึน้อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการทดลองใช้เพื่อปรบัปรุง
ประสทิธภิาพก่อนน ามาใช้จรงิ เป็นการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัจติวทิยาในด้านยดึผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ดว้ยการใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื่อตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ความสะดวกในการเรียนรู้ และทราบ
ความก้าวหน้าของตนเองซึ่งเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนไดอ้ย่างหนึ่ง (Thorndike, Gagne´, 
Bloom, Gardner อ้างถงึในส าล ีรกัสุทธ ี(2553 : 34-36) ; Kemp and Dayton (1985 : 13-15) ; 
เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ (2528 : 3) ; สุนนัท ์สงัขอ่์อน (2528 : 134) ; ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2539 ก : 
119-120) ; จนิตนา ใบกาซูย ี(2542 : 258) ; ชยัยงค ์พรหมวงศ์ และวาสนา ทวกุีลทรพัย ์
(2551 : 112-115) ; วรวทิย ์นิเทศศลิป์ (2551 : 271) ผลการวจิยัทีส่นับสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
และการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในภาษาต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาญี่ปุ่ น และ
ภาษาจนี อาทเิช่น  บุบผา อยูท่รพัย ์(2555 : 189) ; นาตยา แกว้ใส และผอบ พวงน้อย (2553 : 
บทคดัยอ่) ; วชัร ีหงสอ์นุรกัษ์ (2556 : บทคดัย่อ) ; วรรษมน เสรมิชูวทิยกุ์ล และอรรฉรา ไชยอนันต์สนิ 
(2558 : 31) และวชิญส์ุดา ภษูณะววิฒัน์ (2558 : บทคดัยอ่)   
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จากการที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวนัออก (สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก) มฐีานะเป็นหน่วยงานพฒันาวชิาการ ซึ่งมบีทบาท
หน้าที ่ส่งเสรมิ สนับสนุน และพฒันาคุณภาพทางวชิาการ หลกัสูตร สื่อ เทคโนโลย ีนวตักรรม
ทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัแก่สถานศกึษาในภมูภิาคและภาคเีครอืขา่ย และจดัการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั ประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล ทีส่อดคลอ้งกบัความ
จ าเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมภิาค โดยเปิดหลกัสูตรระยะสัน้ต่าง ๆ 
ครอบคลุมเนื้อหาในดา้นการพฒันาทกัษะอาชพี การพฒันาทกัษะชวีติ การพฒันาชุมชนและสงัคม 
ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกบัด้านเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป กอปรกบัการที่ผู้ศกึษา
ได้รบัมอบหมายใหเ้ป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาประจ าหลกัสูตรของสถานศกึษา หลกัสูตรการเลีย้งดู
เดก็ปฐมวยัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถงึปัจจุบนั ผูศ้กึษานอกจากจะท าหน้าที่ในฐานะอาจารยท์ี่
ปรกึษาประจ าหลกัสูตรแล้ว ยงัมีหน้าที่และรบัผิดชอบงานวิจยัของส่วนฝึกอบรมและวิจยั
ทางการศกึษา แล้วยงัได้ปฏบิตัหิน้าที่เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัสูตรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร
ให้กบัสถาบนัการศึกษาทางไกล เป็นวทิยากรสอนภาษาจนีเพื่อการสื่อสารให้กบัหน่วยงาน/
สถานศกึษา กศน.หลายแห่ง เนื่องจากผูศ้กึษาไดผ้่านการศกึษาภาษาจนีระดบัอุดมศกึษา ณ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 -2551 ไดร้บัโอกาสใหเ้ดนิทางไปอบรม-สมัมนา
ครสูอนภาษาจนีหลกัสูตรระยะสัน้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้สอบวดัระดบัความรู้
ความสามารถทางภาษาจนีพรอ้มกบัได้หนังสอืรบัรองความสามารถวชิาชพีครูสอนภาษาจนี
ระดบัสากลจากสาธารณรฐัประชาชนจนี มปีระสบการณ์การเรยีนและการสอนภาษาจนีมาตัง้แต่ 
ปีพ.ศ.2549 จวบจนถงึปัจจบุนั ดว้ยเหตุผลและปัญหาความส าคญัดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น ผูศ้กึษา 
ได้วเิคราะห์บทบาท หน้าที่ และความรู้ความสามารถแล้ว จงึได้จดัท าชุดการเรยีนรู้ภาษาจนี
อย่างง่ายสไตล์ Mind Map ขึน้ ส าหรบันักศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล เพื่อ
เสรมิทกัษะผูเ้รยีนในดา้นการใชภ้าษาจนีซึง่เป็นหน่ึงในภาษาอาเซยีนทีส่ าคญั สามารถน าไปใช้
สื่อสารในชวีติประจ าวนั และใชเ้ป็นพืน้ฐานการเรยีนรูภ้าษาจนีในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป    
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพื่อสรา้งชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างงา่ยสไตล ์Mind Map  
2. เพื่อพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
3. เพื่อศกึษาผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map โดย 
    3.1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษาก่อนและหลงัเรยีนด้วยชุด

การเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map 
    3.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้ภาษาจนี

อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map 
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สมมติฐานของการศึกษา 
1. ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างงา่ยสไตล ์Mind Map มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

2. นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map 
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

3. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์
Mind Map โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1 ประชากรในการศกึษาครัง้นี้ คอื นกัศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล 
ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก รุ่นที่ 20 
ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 59 คน 
    1.2 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ คอื นักศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล 
ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก รุ่นที ่20 ปีพ.ศ. 2559 
จ านวน 52 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของ Krejcie & Morgan (1970 : 607-610 อ้างถงึใน สุวมิล ตริกานันท,์ 
2555 : 179) 
   
 2. ส่ือท่ีใช้ในการศึกษา 

สื่อทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map  
ประกอบดว้ย 5 ตอน ดงันี้ 
     ตอนที ่1 การออกเสยีงภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 3 เรือ่ง คอื 
        เรือ่งที ่1 เสยีงพยญัชนะ 
        เรือ่งที ่2 เสยีงสระ 
        เรือ่งที ่3 เสยีงวรรณยกุต ์          
     ตอนที ่2 ค าในภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 4 เรือ่ง คอื 
        เรือ่งที ่1 ค านาม และค าสรรพนาม 
        เรือ่งที ่2 ค ากรยิา ค ากรยิานุเคราะห ์และค ากรยิาวเิศษณ์                            
        เรือ่งที ่3 ค าคุณศพัท ์ค าบอกจ านวน และค าลกัษณะนาม                      
        เรือ่งที ่4 ค าบุพบท ค าสนัธาน ค าเสรมิ ค าอุทาน และค าเลยีนเสยีง 
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     ตอนที ่3 ส่วนประกอบประโยคภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 6 เรือ่ง คอื 
        เรือ่งที ่1 บทประธาน 
        เรือ่งที ่2 บทกรยิา 
        เรือ่งที ่3 บทกรรม 
        เรือ่งที ่4 บทขยายนาม 
        เรือ่งที ่5 บทขยายบทกรยิา 
        เรือ่งที ่6 บทเสรมิ 
     ตอนที ่4 จ านวน ตวัเลข วนั เดอืน ปี และกาลเวลา มเีนื้อหา 2 เรือ่ง คอื 
        เรือ่งที ่1 จ านวน และตวัเลข 
        เรือ่งที ่2 วนั และเวลา 
     ตอนที ่5 สนทนาภาษาจนีกลาง มเีนื้อหา 4 เรือ่ง คอื 
        เรือ่งที ่1 การทกัทาย แนะน าตวั กล่าวชม และกล่าวลา 
        เรือ่งที ่2 การขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต และขอความช่วยเหลอื 
        เรือ่งที ่3 การนดัหมาย โทรศพัท ์อวยพร เทศกาล และงานอดเิรก 
        เรือ่งที ่4 รา้นคา้ รา้นอาหาร และโรงแรมทีพ่กั 

 

 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
    3.1 ตวัแปรอสิระ คอื ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map 

   3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่     
        3.2.1 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษาจากชุดการเรยีนรู้ภาษาจนี

อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map     
         3.2.2 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนี
อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map 
 

 4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งในรุน่ที ่20 ปี พ.ศ.2559  ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ 5 สปัดาห ์

 

5. เกณฑก์ารประเมิน 
                5.1 เกณฑใ์นการประเมนิประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้คอื  
คะแนนกจิกรรมทา้ยตอนระหว่างเรยีน (E1) /คะแนนทดสอบหลงัเรยีน (E2) ตามเกณฑ ์80/80 
             5.2 เกณฑใ์นการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนจากชุดการเรยีนรู ้คอื 
คะแนนทดสอบหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรยีน 
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             5.3 เกณฑใ์นการประเมนิระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อชุดการเรยีนรู ้
      คะแนนเฉลีย่   1.00 – 1.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด
      คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 
      คะแนนเฉลีย่   2.50 – 3.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
      คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

          คะแนนเฉลีย่   4.50 – 5.00 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. การพฒันาชุดการเรยีนรู้ หมายถงึ กระบวนการสร้างชุดการเรยีนรู ้ประกอบด้วย
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
     1.1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
     1.2 การพฒันาชุดการเรยีนรู ้
     1.3 การทดลองใชชุ้ดการเรยีนรู ้
     1.4 การประเมนิผลและปรบัปรงุชุดการเรยีนรู ้  
 2. ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ทีผู่ศ้กึษาสรา้งและพฒันาขึน้ ดว้ยการน าเทคนิคการใชผ้งัความคดิ (A Mind Map) และเทคนิค
การใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) แบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเขยีนชุดการเรยีนรู้
ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map ถ่ายทอดความคดิและเนื้อหาสาระ โดยใชภ้าพ สสีนั เส้น 
และการโยงใย แทนการเขยีนแบบธรรมดาเป็นบรรทดัยาว ๆ  ใชก้ารอธบิายและสื่อความหมาย
ด้วยข้อความสัน้ ๆ ง่าย ๆ บรรจุในรูปทรงประเภทต่าง ๆ ด้วยการใช้สญัลกัษณ์ เส้น สสีนั 
รูปภาพ ให้ดูเด่น สะดุดตา และสวยงาม เสรมิสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละทกัษะในการคดิ
อย่างต่อเนื่องของผู้เรยีน โดยเชื่อมโยงความคดิรวบยอด และรายละเอียดเนื้อหาที่ส าคญัเข้า
ดว้ยกนัในรูปของ Mind Map แบบประยุกต์ที่สะดวกต่อความเขา้ใจ จดจ าไดท้นนาน ท าให้เหน็
เนื้อหาในภาพรวม  เนื้อหาตามการจ าแนกแต่ละกลุ่มได้ชดัเจน เป็นการออกแบบสื่อนวตักรรม
การเรยีนรูภ้าษาแบบแมกาซนี  สรุปความรูแ้บบองคร์วมอย่างง่าย ๆ  เพื่อกระตุ้นความสนใจต่อ
การเรยีนรูภ้าษาจนีทีด่ยูากใหด้งูา่ยขึน้ 
 3. ประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรู้ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของ
กระบวนการต่อประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E1 / E2) ของชุดการเรยีนรู ้ ทีไ่ดป้ระเมนิตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด 80/80 ซึง่หมายความดงันี้  

    80 ตวัแรก คอื ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีน เป็นค่าเฉลี่ยคดิเป็นรอ้ยละ
ของคะแนนจากการท ากจิกรรมทา้ยตอนระหว่างเรยีน (E1)  

    80 ตวัหลงั คอื ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์เป็นค่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละของคะแนน
จากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2)     
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 4. คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา หมายถงึ คะแนนของนกัศกึษาทีไ่ดจ้าก  
การทดสอบดว้ยแบบทดสอบชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างงา่ยสไตล ์Mind Map แบบปรนยัชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้   

5. ความพงึพอใจของนกัศกึษา หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ของนักศกึษาหลงัจากใช้
ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map ประกอบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่ไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 15 ขอ้ จ าแนกเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 

    5.1 ด้านกายภาพ หมายถงึ ความสวยงาม และความเหมาะสมของรปูแบบ ขนาด
เอกสาร ขนาดตวัอกัษร และความสะดวกต่อการน าไปใชข้องชุดการเรยีนรู ้

    5.2 ด้านเนื้อหา หมายถงึ ความชดัเจนเขา้ใจง่าย การจดัล าดบัความยากง่ายของ
เนื้อหา ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์ความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน และความเป็นประโยชน์
ของเนื้อหาในการน าไปใชป้ฏบิตังิานของชุดการเรยีนรู้ 

    5.3 ด้านกจิกรรม หมายถงึ ความน่าสนใจ ความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ ความ
เหมาะสมของกิจกรรมกบัระดบัผู้เรยีน ความยากง่ายของกจิกรรม และความสามารถในการ
เสรมิความรูใ้หก้บัผูเ้รยีนของชุดการเรยีนรู ้  
 6. นกัศกึษา หมายถงึ บุคคลทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิี
เรียนทางไกล ของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวนัออก รุน่ที ่20 ปีพ.ศ. 2559 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. สถานศกึษาไดส้ื่อนวตักรรมชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map 
เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนรูห้รอืเพิม่ทกัษะทางดา้นภาษาจนี  

2. เป็นขอ้มลูในการใชส้ื่อนวตักรรม ชุดการเรยีนรู ้ ส าหรบัหน่วยงานหรอืสถานศกึษา
ทีจ่ะด าเนินการเปิดสอนภาษาจนี 

3. เป็นแนวทางส าหรบัหน่วยงาน หรอืสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน
ภาษาจนี ในการน าขอ้มลูไปใชว้างแผนด าเนินการปรบัปรงุ เพิม่ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้
หรอืสื่อนวตักรรมในลกัษณะอื่น ๆ  
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ 
ชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล ์Mind Map 
ขอบขา่ยเนื้อหาชดุการเรยีนรู ้จ านวน 5 ตอน
ตอนที ่1 การออกเสยีงภาษาจนีกลาง 
ตอนที ่2 ค าในภาษาจนีกลาง 
ตอนที ่3 สว่นประกอบประโยคภาษาจนีกลาง 
ตอนที ่4 จ านวน ตวัเลข วนั เดอืน ปี และ  
            กาลเวลา 
ตอนที ่5 ประโยคสนทนาภาษาจนีกลาง 
 

 ตวัแปรตาม 
 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา 
   ทีเ่รยีนดว้ยชดุการเรยีนรูภ้าษาจนี 
   อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map 
---------------------------------------------------- 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
   การเรยีนรู้ด้วยชดุการเรยีนรูภ้าษาจนี 
   อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map 

 

แผนภมูทิี ่1 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 

การวิจยัและพฒันา 
(Research and Development : R & D) 

1. การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
2. การพฒันาชดุการเรยีนรู ้
3. การทดลองใชช้ดุการเรยีนรู ้
4. การประเมนิผลและปรบัปรงุชดุการเรยีนรู ้
    (Borg and Gall) 
 
 
 
 

ภาษาจีน 
กรอบเนื้อหาสาระตามหลกัสตูรภาษาจนี 
เพือ่การสือ่สาร สถาบนัการศกึษาทางไกล  
ส านกังาน กศน. 
(สถาบนัการศกึษาทางไกล) 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการเรียนรู้ด้วยผงัความคิด (Mind Map) 
1. ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่มัพนัธก์บักระบวนการคดิ 
   (Piaget, Bruner, Gagne´,Gardner) 
2. ผงัความคดิ (Mind Map) ของ Tony Buzan      
   ทีน่ าทฤษฎเีกีย่วกบัสมองทัง้สองซกีมาใช ้
   ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อการเรยีนรู ้
3. เทคนิคการใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) 
   รปูแบบตา่ง ๆ เชน่ ผงัมโนทศัน์ ผงัแมงมมุ 
   ผงัล าดบัขัน้ตอน ผงักา้งปลา ผงัวฏัจกัร 
   (ทศินา แขมมณี) 
 

แนวคิดการพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัจติวทิยา 
โดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ดว้ยการ 
ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพือ่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสะดวกใน
การเรยีนรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 
และทราบความกา้วหน้าในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
มกีารสรา้งขึน้อยา่งเป็นระบบ โดยผา่นการ
ทดลองใชเ้พือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพกอ่นใชจ้รงิ   
(Thorndike ; Gagne´; Bloom ; Gardner ; 
Kemp and Dayton ; ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 
เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ ; สนุนัท ์สงัขอ์อ่น ; 
จนิตนา ใบกาซยู;ี วรวทิย ์นิเทศศลิป์; ส าล ีรกัสทุธ ี 
  
 
 
 
 
 


