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บทท่ี  5 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาและผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map เป็นการวจิยั

และพฒันา (Research and Development) ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ 
The One group Pretest Posttest Design  มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและพฒันาชุดการเรยีนรู้
ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาผลการใช้
ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล์ Mind Map  โดยการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ของนักศกึษาก่อนและหลงัเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  และเพื่อศกึษา 
ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ นักศึกษาประเภทการศึกษาต่อเนื่อง วธิีเรยีน
ทางไกล ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก รุ่นที ่20 
ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 59 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ นักศึกษาประเภท
การศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั
ภาคตะวนัออก รุ่นที ่20 ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 52 คน ด้วยวธิกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของ Krejcie & Morgan  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองและเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้  

1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  
ทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้ มเีนื้อหาทัง้หมด 5 ตอน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  
   2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิชุ์ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  ที่

ผูศ้กึษาสรา้งขึน้ ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก เพื่อน าไปทดสอบก่อน
และหลงัเรยีน จ านวน 30 ขอ้  
    2.2 แบบทดสอบระหว่างเรยีน (กจิกรรมท้ายตอน) ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่าย
สไตล ์Mind Map  ทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้ ลกัษณะแบบทดสอบเป็นแบบจบัคู่ เตมิค า/ขอ้ความ และ
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก เพื่อทดสอบระหว่างเรยีนรู ้จ านวน 5 ตอน รวม 75 ขอ้     
    2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนี
อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคอรท์ จ านวน 15 ขอ้  
    2.4 แบบประเมนิคุณภาพดา้นกายภาพชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map  
ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคอรท์ จ านวน 10 ขอ้ 
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   2.5 แบบประเมนิคุณภาพดา้นเนื้อหาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  
ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคอรท์ จ านวน 15 ขอ้ 
 ผูศ้กึษาท าการทดลองใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  ดว้ยการ
ทดสอบประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้ โดยท าการทดลองใช้เบื้องต้นกบันักศึกษาประเภท
การศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล ของสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัภาคตะวนัออก รุน่ที ่19 ปีพ.ศ. 2558 ใน 3 ขัน้ตอน คอื การทดลองแบบเดีย่ว จ านวน 
3 คน การทดลองแบบกลุ่มเลก็ จ านวน 6 คน ได้ค่าประสทิธภิาพชุดการเรยีนรู ้80.22/80.00 
และการทดลองกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน ได้ค่าประสทิธภิาพชุดการเรยีนรู้ 82.00/81.11 เมื่อ
เทยีบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ คอื 80/80 ถอืว่าชุดการเรยีนนี้มปีระสทิธภิาพ จงึน าไปทดลองใช้จรงิ 
กบักลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาประเภทการศกึษาต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล ของสถาบนัพฒันา
การศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก รุ่นที่ 20 ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 52 คน 
และท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ด้วย
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนเรยีน จ านวน 30 ขอ้ จากนัน้ใหน้ักศกึษาศกึษาด้วยตนเองจาก
ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map เมื่อศกึษาแต่ละตอนจบแลว้ ใหท้ าแบบทดสอบ 
ระหว่างเรยีน (กจิกรรมท้ายตอน) ทุกขอ้ เพื่อเก็บเป็นคะแนนกจิกรรมระหว่างเรยีน และเมื่อ
นักศกึษาท าการศึกษาด้วยตนเองครบเนื้อหาทุกตอนแล้ว ให้นักศกึษาท าแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิห์ลงัเรยีน จ านวน 30 ขอ้ และ แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการเรยีนรู้
ดว้ยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map จ านวน 15 ขอ้ โดยผูศ้กึษาเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลด้วยตนเอง ไดร้บัแบบทดสอบและแบบสอบถามครบทัง้ 52 คน รวมทัง้ได้เก็บรวบรวม
แบบประเมนิคุณภาพดา้นกายภาพและดา้นเนื้อหาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map  
จากผูเ้ชีย่วชาญไดค้รบทัง้ 11 คน เช่นกนั จากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
 1. การวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์และแบบสอบถาม ดงัน้ี  

   1) การวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ ์ ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม (IOC)  

   2) การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิร์ายข้อ ดว้ยการหาค่า
ความยากงา่ย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  และวเิคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
ดว้ยการหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูร KR-20  

   3) การวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC)  
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   4) การวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามรายขอ้ ดว้ยการหาค่าอ านาจจ าแนก (t-value)  
โดยใช ้t –test แบบเทคนิค 25% และวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ดว้ยการหา
ค่าความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient)    

2. การวเิคราะห์ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล์ Mind Map  
เพื่อทดสอบหาประสทิธภิาพของชุดวชิาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์80/80 โดยใชเ้ทคนิค E1 / E2   

3. การวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิชุ์ดวชิาการประเมนิพฒันาการเดก็ของนกัศกึษา 
ดว้ยการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ( ) ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยการใชส้ตูร 
t-test แบบ Dependent Samples   
 4. การวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรู้
ภาษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map  ดว้ยการหาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  5. การวเิคราะห์ระดบัคุณภาพด้านกายภาพและด้านเนื้อหาของชุดการเรยีนรู้
ภาษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map  ดว้ยการหาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
สรปุผล  
 ผูศ้กึษาขอสรปุผลตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ตามล าดบัดงันี้ 
          1. ผลการสรา้งชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map พบว่า การประเมนิ 
คุณภาพด้านกายภาพของชุดการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
คุณภาพดา้นเนื้อหามคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map พบว่า มคี่า E1 / E2  
เท่ากบั 83.70/83.46 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้

3. ผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map พบว่า 
    3.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map ของ

นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

    3.2 นักศึกษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่าย
สไตล ์Mind Map โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
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อภิปรายผล 

 การศกึษาครัง้นี้ เป็นการสรา้ง พฒันา และศกึษาผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่าย 
สไตล ์Mind Map  จากผลของการศกึษาสามารถอภปิรายผลตามล าดบัหวัขอ้สมมตฐิานของ
การศกึษาไดด้งันี้ 
 1. ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างงา่ยสไตล ์Mind Map  มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูโ้ดยการใชสู้ตร E1 / E2  มคี่าเท่ากบั 
83.70 / 83.46 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว้ เพราะค่าประสทิธภิาพของชุดการ
เรียนรู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ต้องไม่ควรเกินบวกลบ 2.5 การที่ได้ผลสรุปเช่นนี้  อาจ
เนื่องมาจาก ผู้ศึกษาได้สร้างชุดการเรยีนรูโ้ดยผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ ได้ท า 
การปรบัปรุงชุดการเรยีนรูต้ามขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทัง้จากคณะผูเ้ชีย่วชาญและผู้ เรยีนที่
ทดลองใช้ โดยผ่านการทดลองใช้เบื้องต้น คอื การทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเลก็ และแบบ
กลุ่มใหญ่ จงึพบข้อบกพร่องต่าง ๆ และท าการแก้ไขปรบัปรุง ก่อนน ามาทดลองใช้จรงิกับ
ผูเ้รยีน ซึง่หลงัการทดลองใชใ้นแต่ละครัง้ ผูศ้กึษาไดป้รบัปรงุชุดการเรยีนรู้ทัง้ดา้นกายภาพและ
ดา้นเนื้อหา โดยเฉพาะบางตอนของเนื้อหา กจิกรรมระหว่างเรยีนท้ายตอน และแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน-หลงัเรยีน ในส่วนที่เข้าใจยาก หรอืภาพประกอบบางภาพไม่ชดัเจน ผู้ศึกษาได้
ปรบัปรงุแกไ้ขชุดการเรยีนรูใ้หง้า่ยต่อความเขา้ใจของผูเ้รยีนทีสุ่ด เนื่องจากมคีวามปรารถนาให้
ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างง่าย ๆ เพื่อให้
ผูเ้รยีนพฒันาตนเอง ดงัที ่อมรรตัน์ ปักโคทานัง (2548 : 17) กล่าวว่า ความเชื่อพืน้ฐานของ
บุคคลในการพฒันาตนเอง เป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยส่งเสรมิใหก้ารพฒันาตนเองประสบความส าเรจ็ 
ความต้องการของบุคคลในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ท าให้มีการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่าง ๆ ไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล รวมทัง้สามารถด ารงตนอยู่
ไดใ้นสงัคม หรอืประสบความส าเรจ็ในชวีติหน้าทีก่ารงาน ความต้องการพฒันาตนเอง จงึเป็น 
หน้าทีห่ลกัของมนุษยท์ีจ่ะตอ้งพยายามกระท าใหบ้รรลุความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และเรยีม ศรทีอง (2545 : 144) ไดก้ล่าวถงึหลกัการพฒันาตนเองว่า ความเชื่อ
พืน้ฐานของบุคคลในการพฒันาตนเองเป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยส่งเสรมิใหก้ารพฒันาตนเอง ประสบ
ความส าเรจ็ โดยมแีนวคดิพื้นฐานคอื มนุษยท์ุกคนมเีอกลกัษณ์มศีกัยภาพที่มคีุณค่าเป็นของ
ตนเองและทุกคนสามารถฝึกหดัพฒันาไดใ้นทุกเรื่อง ไม่มใีครทีม่คีวามสมบูรณ์ไปหมดทุกดา้น
จนไม่สามารถจะพฒันาได้อกี อุปสรรคส าคญัของการปรบัปรุงและพฒันาตนเอง คอื การที่
บุคคลไม่ยอมปรบัเปลีย่นวธิคีดิ วธิกีารปฏบิตั ิไม่สรา้งนิสยัและฝึกทกัษะใหม่ ๆ ทีจ่ าเป็น  และ
การพฒันาตนเองด าเนินการได้ทุกเวลาเมื่อต้องการหรอืพบปัญหาขอ้บกพร่อง และแนวคดิ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ชัยฤทธิ ์โพธิสุวรรณ, 2544 อ้างถึงใน ส านักงานส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551 : 121) ทีก่ล่าวถงึ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
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เป็นการเรยีนรูท้ี่ท าให้เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มคีวามส าคญัสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจบุนัทีบุ่คคลควรพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมี
วจิารณญาณ การรู้จกัเชื่อมโยงความรูก้บัการท างาน และรูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อความอยูร่อดของมนุษยต์ามสภาพความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิตลอดเวลา และทวคีวามรวดเรว็
มากขึน้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีแนวคดิการเรยีนรูด้้วยตนเองวางบนรากฐานความ
เชื่อทางมนุษยนิยม ทีก่ าหนดเป้าหมายของการเรยีนรูข้องผู้ใหญ่ไวท้ี่การพฒันาตนเอง ดงันัน้ 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นแนวคดิของการเรยีนรูช้นิดหนึ่งทีส่นับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติของ
ผูใ้หญ่ เนื่องจากผูเ้รยีนการศกึษานอกระบบเป็นผูใ้หญ่ทีถ่อืว่ามวีุฒภิาวะ มคีวามรบัผดิชอบและ
มปีระสบการณ์ จงึมคีวามสามารถที่จะเรยีนรูด้้วยตนเองได ้ซึ่งถอืว่าเป็นหลกัการทีส่ าคญัของ
การศกึษาผู้ใหญ่ ประกอบกบัสงัคมปัจจุบนัมคีวามเจรญิทางด้านเทคโนโลย ีและมกีารพฒันา
แหล่งการเรยีนรูม้ากมาย สามารถเลอืกรบัแสวงหาความรูไ้ดต้ามความต้องการ และความสนใจ
ของตน เพื่อให้น าความรู้มาปรบัปรุงชีวิตและสงัคมของตนให้ดีขึ้น การส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองจงึเป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ เป็นการสรา้งความรบัผดิชอบ 
สร้างนิสยัใฝ่รู้ รู้จกัวางแผนและตดัสนิใจ สร้างความสามารถในการจดบนัทกึและเรยีบเรยีง
ข้อมูลตลอดจนการน าเสนออย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้น าหลกัการ แนวคดิ และ
จติวทิยาการเรยีนรู ้มาใช้เป็นแนวทางในการสรา้งชุดการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยการประยุกต์
ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้ในการจดัการเรยีนรู ้เป็นการเรยีนรู้ด้วยการกระท า 
(Active Learning) ท าใหเ้ขา้ใจไดด้ ีมคีวามคงทนในการเรยีน เป็นการจดัการเรยีนรูร้ายบุคคล 
โดยยดึผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง ผู้เรยีนจะเรยีนเมื่อมคีวามพรอ้มและสะดวกต่อการเรยีนรู ้ มกีาร
จดัล าดบัเนื้อหา การใหผ้ลยอ้นกลบัทนัทโีดยใหผู้เ้รยีนทราบความก้าวหน้าในการเรยีนของตน 
ท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนเนื้อหาตอนต่อ ๆ ไปและเสรมิสรา้งแรงจงูใจเพิม่เตมิใหก้บัผูเ้รยีน 
ด้วยการเสนอสื่อนวตักรรมที่มกีารน าเทคนิคการใช้ผงัความคดิ (Mind Map) ของบูซาน 
(Buzan) และเทคนิคการใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) แบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใชใ้นการ
เขยีนชุดการเรยีนรูน้ี้ ถ่ายทอดความคดิและเนื้อหาสาระ โดยใชภ้าพ สสีนั เสน้ และการโยงใย 
แทนการเขยีนแบบธรรมดาเป็นบรรทดัยาว ๆ  ใชก้ารอธบิายและสื่อความหมายดว้ยขอ้ความ
แบบกระชบั แลว้บรรจใุนรปูทรงประเภทต่าง ๆ ดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ เสน้ สสีนั รปูภาพ ใหดู้เด่น 
สะดุดตา และสวยงาม เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละทกัษะในการคดิอย่างต่อเนื่อง
ของผู้เรยีน เชื่อมโยงความคดิรวบยอด และรายละเอยีดเนื้อหาที่ส าคญัเขา้ด้วยกนัในรูปของ 
Mind Map แบบประยกุตท์ีส่ะดวกต่อความเขา้ใจ จดจ าไดท้นนาน ท าใหเ้หน็เนื้อหาในภาพรวม 
เนื้อหาตามการจ าแนกแต่ละกลุ่มได้ชดัเจน เป็นการออกแบบสื่อนวตักรรมการเรยีนรู้ภาษา
แบบแมกาซนี  สรปุความรูแ้บบองคร์วมอยา่งงา่ย เพื่อกระตุน้ความสนใจต่อการเรยีนรู้ภาษาจนี
ทีดู่ยากใหดู้ง่ายขึน้ จงึท าใหชุ้ดการเรยีนรูง้า่ยขึน้ ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ผลการศกึษา
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ครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุนผลการศกึษาของ Yang Dan (2553 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการพฒันา
ชุดกิจกรรมการเรยีนภาษาจนีขัน้พื้นฐาน ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 พบว่า มีค่า 
87.50/86.76 ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้80/80 สอดคลอ้งกบั Shi Lei (2554 : 59) 
ทีท่ าการออกแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการออกเสยีงภาษาจนีส าหรบันักเรยีนไทย 
ทีเ่รยีนภาษาจนีเบือ้งต้น พบว่า มคี่า 83.29/85.44 ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีต่ ัง้ไว ้
สอดคล้องกบัเฉลมิลกัษณ์ เหลาแตว (2557 : บทคดัย่อ) ที่ท าการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
รายวชิาประวตัศิาสตรเ์พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการคดิวเิคราะห์โดยใช้แผนที่ความคดิ
และเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีค่า 
83.29/81.54 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 และสอดคล้องกบันวพร ทรงวชิา (2559 : 
119-120) ทีท่ าการศกึษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้
แผนที่ความคิด ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 1 พบว่า มี ค่า 
80.25/78.46 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้75/75  

 

2. นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
        จากผลการศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่าย
สไตล ์Mind Map  มคีะแนนเฉลีย่ทดสอบหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ทดสอบก่อนเรยีนอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 ซึ่งเป็นไปตามสมตฐิานที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่าหลงัการเรยีนรู้
ดว้ยชุดการเรยีนรูน้ี้  ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้  จงึเป็นเครื่องยนืยนัว่าชุดการเรยีนรู ้
มปีระโยชน์ สามารถเพิม่พูนความรูใ้ห้กบัผู้เรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ เนื่องจากผู้ศกึษา 
ได้น าหลกัจติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรยีนรู้ คือ กฎการเรยีนรู้ของธอร์นไดค ์
(Thorndike) ประกอบดว้ย กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คอื การให้ผูเ้รยีนท าแบบฝึก
กจิกรรมมาก ๆ  จะท าใหเ้กดิความคล่อง ช านาญ และสรา้งแบบฝึกกจิกรรมใหม้หีลากหลายรปูแบบ  
กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) คอื การใหผู้้เรยีนมคีวามพรอ้มในการเรยีน จะท าให้
เกดิความพอใจในการเรยีน ซึ่งชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นการตอบสนองกฎความพร้อม
ของผู้เรยีนนี้เป็นอย่างด ีกฎแห่งผล (Law of Effect) คอื ชุดการเรยีนรู้มเีนื้อหาที่น่าสนใจ 
ความยากง่ายที่เหมาะสม มสีิง่กระตุ้นให้ผู้เรยีนพอใจในการเรยีน และมกีารประเมนิผลได้
ดว้ยตนเองเมื่อผูเ้รยีนท าเสรจ็แลว้ การน าทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกานเย (Gagne´) ในเรื่อง
ล าดบัขัน้เนื้อหาของการเรยีนรู ้โดยเรยีงจากเนื้อหาทีง่่ายไปหายาก และใหเ้รยีนรูค้วามคดิรวบยอด 
หรอืหลกัเกณฑก่์อน จะท าใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนรู้ดว้ยตวัเอง การน าแนวคดิ
ของบลมู (Bloom) ทีก่ล่าวถงึธรรมชาตผิูเ้รยีนแต่ละคนว่ามคีวามแตกต่างกนั ผูเ้รยีนจะสามารถ
เรยีนรูเ้นื้อหาในตอนต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาเรยีนที่แตกต่างกนั ผู้เรยีนได้เรยีนตามอตัราเวลา
เรยีนของตนกจ็ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็มากขึน้ และการน าทฤษฎกีารเรียนรูข้องการด์เนอร ์
(Gardner) ทีก่ล่าวว่า บุคคลมเีชาวน์ปัญญาแตกต่างกนั แต่ละคนจะมคีวามสามารถแตกต่างกนั 
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คนหนึ่งอาจเรยีนรูด้นตรไีดง้า่ย หรอือกีคนเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ดด้ ีการค านึงถงึผูเ้รยีนแต่ละคนว่า 
มคีวามรู ้ความถนดั ความสามารถ และความสนใจทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ การสรา้งชุดการเรยีนรู้
จงึพจิารณาถงึความเหมาะสมกบับุคคล ไม่ยากไม่ง่ายเกนิไปและมคีละกนัหลายแบบ  จากการ
น าหลกัจติวทิยาที่เกี่ยวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งชุดการเรยีนรู ้และผ่านการปรบัปรุง
พฒันาเนื้อหา การประเมนิโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญ และการทดลองใชม้าแลว้ ท าให้ผูเ้รยีนสามารถ
ใชเ้รยีนแลว้เกดิผลการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายทีว่างไว ้และการท ากจิกรรมท้ายตอนแลว้ทราบ
ผลไดท้นัทดีว้ยการตรวจสอบกบัเฉลยท้ายเล่ม ถ้าเกดิความไม่เขา้ใจหรอืมขีอ้สงสยักส็ามารถ
กลบัไปทบทวนใหม่ไดต้ามต้องการ ซึง่เป็นการเสรมิแรงใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ เป็นอย่างด ี
และส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของชยัยงค ์
พรหมวงศ ์และวาสนา ทวกุีลทรพัย ์(2551 : 115-116) ทีก่ล่าวถงึความส าคญัของชุดการเรยีน
รายบุคคลอยูท่ีก่ารช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูแ้ละก้าวหน้าไดเ้องตามความสามารถ 
ความสนใจ ความสะดวกของแต่ละคนที่สามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได ้
ความส าคญัและประโยชน์ของชุดการเรยีนรูด้้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้ฝึกฝน
ตนเอง สามารถทดสอบความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้รบัคะแนนเท่าใดนัน้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถหรอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีต่นเองไดท้ดสอบ หากผลสมัฤทธิไ์ม่ไดต้ามเกณฑ์
ที่ก าหนด ผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนเรื่องเดิมได้อีก ส่งเสริมการเรียนนอกระบบ 
แบบต่อเนื่อง หรอืการศกึษาตลอดชวีติ ซึง่ผู้เรยีนสามารถน าชุดการเรยีนไปเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ทีไ่หน เวลาใดได้ทุกเวลา ทุกสถานทีต่ามความพรอ้มความสะดวก และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการเรยีนรู ้เนื่องจากชุดการเรยีนผลติขึน้อย่างมรีะบบและผ่านการทดสอบประสทิธภิาพว่า
สามารถใช้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะน าไปใช้ในการจดัการเรยีนรู ้  
กอปรกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีต่รงกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ความ
สอดคลอ้งและครอบคลุมเนื้อหาม ีการหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา มกีารทดลองใช้เครื่องมอื
เพื่อวเิคราะห์หาคุณภาพรายข้อโดยการหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และวเิคราะห์หา
คุณภาพของแบบทดสอบและแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยการหาค่าความเชื่อมัน่ ท าให้ได้ข้อ
ค าถามทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ขีองเนื้อหาชุดการเรยีน เมื่อผูเ้รยีนไดท้ าการทดสอบก่อนเรยีน แลว้ท า
กจิกรรมท้ายตอน ท าให้ผู้เรยีนสามารถเชื่อมโยงสาระส าคญัของเนื้อหา และจุดประสงค์การ
เรยีนรูท้ีก่ าหนดได ้เมื่อเรยีนจบในแต่ละเรื่อง จงึท าใหค้ะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแบบทดสอบทีด่จีงึเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัประการหนึ่ง
ของชุดการเรยีน ซึง่จากผลการศกึษาครัง้นี้มสี่วนในการสนับสนุนผลการศกึษาของ Xiaoxin She 
(2554 : 90) ทีท่ าการพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีโดยใชบ้รบิทของทอ้งถิน่ส าหรบันักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
วชิาภาษาจนีของนักศกึษากลุ่มทดลองหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
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ระดบั.01 สอดคลอ้งกบัวรญัญา  สนิธุส าราญ (2555 : 45) ทีท่ าการศกึษาผลของการใชเ้ทคนิค
การสร้างแผนที่ความคิดที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรยีนที่ได้รบัการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการสร้าง
แผนที่ความคิดมคีวามเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  สอดคลอ้งกบัวชิญ์สุดา ภูษณะววิฒัน์ (2558 : บทคดัย่อ) ทีท่ า 
การศึกษาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบการศึกษาด้วยตัวเอง กรณีศึกษา
นักศกึษารายวชิาภาษาจนี ชัน้ปีที่ 1 มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์ พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
หลงัการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในรปูแบบการศกึษาดว้ยตวัเองสงูกว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ก่อนการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และสอดคลอ้งกบัSun Liyun 
(2559 : 76-77) ทีท่ าการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนภาษาจนีขัน้พืน้ฐาน โดยใชร้ปูแบบการเรยีนรู ้
แบบรว่มมอืส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสาธติ “พบิูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 
พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาจนี
ขัน้พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.01  

 

3. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์
Mind Map โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

                  จากผลการศกึษาพบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูด้้วยชุดการเรยีนรู้
ภาษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สูงกว่าสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
โดยในด้านกายภาพ ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสะดวกในการน าไปใช้เรยีนรู ้
ความสวยงามของรูปแบบปก และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ด้านเนื้อหา ข้อที่ได้
คะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาในการน าไปใช้ ความสอดคล้องของ
เนื้อหากบัจดุประสงค ์และการล าดบัความยากงา่ยของเนื้อหา และดา้นกจิกรรม ขอ้ทีไ่ดค้ะแนน
เฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ความสามารถในการเสรมิความรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ความสอดคลอ้งของกจิกรรม
กบัจุดประสงค์ และความน่าสนใจของกจิกรรม ทัง้นี้แสดงให้เหน็ว่า ชุดการเรยีนรูม้ปีระโยชน์
ต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิและความเชื่อเกี่ยวกบัการพฒันาตนเอง 
ของนกัจติวทิยาและนกัวชิาการหลายกลุ่ม (นัยนัน บุญม,ี 2555 : 12 ; ทศินา แขมมณี, 2557 : 
50-75) ทีก่ล่าวถงึ แนวคดิในการพฒันาตนเองของกลุ่มมนุษยนิยม ทีใ่หค้วามส าคญัของความ
เป็นมนุษย์ และมองมนุษย์ว่ามคีุณค่า มคีวามดงีาม มคีวามสามารถ มคีวามต้องการ และมี
แรงจูงใจภายในที่จะพฒันาศกัยภาพของตน หากบุคคลได้รบัอสิรภาพและเสรภีาพ มนุษยจ์ะ
พยายามพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ แนวคดิของกลุ่มพฤตกิรรมนิยม จะเน้น
เรยีนรูอ้นัเนื่องมาจากเงื่อนไขการกระท าของบุคคลรวมทัง้กระบวนการทางปัญญา ซึ่งมสี่วนส าคญั 
ทีเ่อื้อต่อความส าเรจ็ในการพฒันาตนเอง และแนวคดิทางพุทธศาสตร ์เน้นการพฒันาตนเอง
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ไปสู่ความมอีสิรภาพ มคีวามพอดขีองชวีติและอยู่ไดอ้ย่างสงบสุข ซึง่ทัง้ 3 กลุ่มนี้มพีืน้ฐานของ
แนวคดิในการพฒันาตนเองคล้ายกนั คอื เป็นการพฒันาการเรยีนรูด้้วยตนเอง เป็นการเสาะ
แสวงหา ขวนขวายที่จะศกึษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมผีู้บงัคบั เป็นการเรยีนรูท้ี่เกดิจาก ชอบ 
ใจรกั เพื่อความพงึพอใจ ซึ่งเกดิจากแรงจูงใจภายในตวับุคคลเอง ดงัทีไ่วท์เฮด (Whitehead, 
1967 : 1-41) กล่าวว่า ในการเรยีนรูใ้ด ๆ ควรเป็นไปตาม 3 จงัหวะ คอื การสรา้งความพงึพอใจ 
การท าความกระจ่าง และการน าไปใช ้การสรา้งความพงึพอใจ โดยผูเ้รยีนไดร้บัสิง่ใหม่ๆ มี
ความตื่นเต้น พงึพอใจในการไดพ้บและเกบ็สิง่ใหม่ การท าความกระจ่าง โดยมกีารจดัระเบยีบ
ใหค้ าจ ากดัความ มกีารก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจน และการน าไปใช ้โดยน าสิง่ใหม่ทีไ่ดม้าไปจดั
สิง่ใหม่ทีจ่ะไดพ้บต่อไป เกดิความตื่นเต้นทีจ่ะเอาไปจดัสิง่ใหม่ๆ ทีเ่ขา้มา ความรูท้ีต่่างแขนงวชิา 
การเรยีนที่ต่างวธิกีาร ควรให้แก่ผู้เรยีนเมื่อถงึเวลาอนัสมควรและเมื่อผู้เรยีนมพีฒันาการทาง
สมองอยู่ในขัน้ทีเ่หมาะสม การพฒันาตามวถิทีางของธรรมชาต ิ ควรสรา้งกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิ
ความพงึพอใจในตวัมนัเอง  เพราะความพงึพอใจจะท าใหค้นพฒันาตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม  

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของบลูม (Bloom, 1976 : 72-74) ทีก่ล่าวว่าถ้าสามารถจดัให้
ผูเ้รยีนไดท้ าพฤตกิรรมตามทีต่นเองต้องการกน่็าจะคาดหวงัแน่นอนว่า ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้ตรยีม
ใจส าหรบักจิกรรมทีต่นเองเลอืกนัน้ด้วยความกระตอืรอืรน้ เราสามารถเหน็ความแตกต่างของ
ความพรอ้มด้านจติใจได้ชดัเจนจากสิง่ที่ผู้เรยีนสามารถตดัสนิใจได้โดยเสรใีนการเรยีน การมี
ความกระตอืรอืร้น ความพงึพอใจ และมคีวามสนใจเมื่อเริม่เรยีน จะท าให้ผู้เรยีนเรยีนได้เรว็
และมคีวามส าเรจ็สูง จากผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุนผลการศกึษาของ Shi Lei 
(2554 : 59) ที่ท าการออกแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันา ทกัษะการออกเสยีงภาษาจนี
ส าหรบันักเรยีนไทยทีเ่รยีนภาษาจนีเบือ้งต้น พบว่า ความคดิเหน็ของนักเรยีนเกี่ยวกบัความ
พงึพอใจต่อกิจกรรมการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ 
(2558 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาจนีโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรู ้ประกอบ
เกมของชุมนุมภาษาจนี โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม พบว่า ความพงึพอใจของกจิกรรมชุมนุม
ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเกมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัรตันชนก เมอืงเชยีงหวาน 
(2558 : 170-171) ทีท่ าการพฒันาหลกัสูตรรายวชิาเพิม่เตมิวชิาภาษาจนี โดยบูรณาการขอ้มลู
ท้องถิ่นราชบุร ีชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบว่า  นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตร รายวชิา
เพิม่เตมิอยู่ในระดบัมากที่สุด สอดคลอ้งกบัวชิญ์สุดา ภูษณะววิฒัน์ (2558 : บทคดัย่อ) ที่ท า
การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในรปูแบบการศกึษาดว้ยตวัเอง กรณีศกึษานักศกึษารายวชิา
ภาษาจนี ชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์ พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีน 
การสอนภาษาจนีในรูปแบบการศกึษาด้วยตวัเองในระดบัมาก และสอดคล้องกบัSun Liyun 
(2559 : 76-77) ทีท่ าการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนภาษาจนีขัน้พืน้ฐาน โดยใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
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มหาวทิยาลยับูรพา พบว่า นักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีน การสอนภาษาจนีขัน้
พืน้ฐาน โดยใชรู้ปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื มคีวามพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม ทีส่รา้งขึน้อยู่ใน
ระดบัมาก   
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
     1.1 จากผลการศกึษา ทีพ่บว่า ชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map   

มคีุณภาพ ผูเ้รยีน หรอืครูผู้สอนสามารถน าชุดการเรยีนรู ้ ไปประกอบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
หรอืน าความรูน้ี้ไปประยกุตใ์ชใ้นปฏบิตังิานหรอืใชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนัได้ 

     1.2 จากผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map ทีพ่บว่า  
ชุดการเรยีนรู้มีคุณภาพ สามารถท าให้ผู้เรยีนมสีมัฤทธิผลทางการเรยีนสูงขึ้น ผู้เรยีนหรอื
ครผูู้สอนอาจจะปรบับางเนื้อหาเพื่อใหส้ามารถน าชุดการเรยีนรูไ้ปใช้ประกอบการเรยีนการสอน 
อนัจะส่งผลถงึผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ได ้

     1.3 จากผลการใชชุ้ดการเรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map ทีพ่บว่า  
ชุดการเรยีนรู้  มคีุณภาพและส่งผลให้ผู้เรยีนเกิดความความพงึพอใจ ผู้เรยีนหรอืครูผู้สอน
สามารถปรบัเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจและเหมาะสมกบัผู้เรยีน รวมถึงความยากง่ายและ
ความเหมาะสมของกจิกรรมกบัระดบัผูเ้รยีน เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุด 
      

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
    2.1 ควรมกีารวจิยัและพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู ้หรอืใช้

เทคโนโลยใีนการน าเสนอบทเรยีน เช่น คอมพวิเตอรช์่วยสอน หรอืบทเรยีนออนไลน์  
    2.2 ควรมกีารวจิยัและพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยใช ้Mind Map หรอืใน

ลกัษณะเดยีวกนัน้ีในรายวชิาอื่น ๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจง่ายขึน้ 
    2.3 ควรมกีารวิจ ัยและพัฒนาในเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เช่น ภาษาจีนส าหรับการ

ท่องเทีย่ว ภาษาจนีส าหรบัการคา้ขาย หรอืภาษาจนีส าหรบัพนกังานบรกิารดา้นต่าง ๆ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 


