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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน กอนและหลังการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา
กลุมตัวอยาง 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แผนการจัดการเรียนรู
ภาษาจีนที่จัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลนและแบบทดสอบวัดความสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา 1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบสตอรี่ไลน เปนการจัดกิจ กรรมการเรียนรูที่สง ผลใหผู เ รียนเกิดการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการสื่อสาร
ภาษาจีน 2) ผูเรียนภาษาจีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะการสื่อสาร, รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน
Abstract
The purposes of this study were 1) To Learning Achievement of Basic Mandarin by
Using Storyline Instructional Model 2) To Compare Learning Achievement of Basic Mandarin
before and after learning by Using Storyline Instructional Mode The population used in this
study in Prathom Suksa 4 in Kularbwittaya School.The researcher uses specific randomization
and 30 students in the classroom. There are 2 types of data collection tools 1) lesson plan
by Using Storyline Instructional Model 2) test in Chinese language learning. By using
Inferential statistics is mean, Dependent Sample test (t – test)
The study indicated that 1) learning achievement of Basic Mandarin by Using
Storyline Instruction Model to develop Chinese communication skills 2) The perspective of
student had got advanced communication skills in Chinese which means that they have
gathered theirs skills more than before learning the language
Keyword : Achievement, Communication Skills, Storyline Instructional Model
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บทนํา
การเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันเปนการสอนในรูปแบบการทองจําคําศัพทในเรื่องตางๆ ทีไ่ มมกี าร
เชื่อมโยงกัน ทําใหนักเรียนไมสามารถจําคําศัพทตางๆ และนําคําศัพทไปใชได แตการเรียนการสอนดวยวิธีการ
สอนแบบสตอรี่ไลนเปนกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณการความรูและประสบการณเขาดวยกัน โดยมาจาก
คําวา Story และ Line แปลวา Making of the story หรือ to line a story ซึ่งหมายถึงเสนทางการเดินเรื่อง
ที่เรียงติดตอกันเปนลําดับดุจเสนเชือก ซึ่งเปนแนวคิดใหมของการจัดการศึกษาเปนการบูรณาการทั้งหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูที่เกิดขึ้นในสตอรี่ไลนเปนการเรียนรูที่เกิดจาก
ประสบการณตรงที่ผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง โดยผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายให
ผูเรียนอยางตอเนื่อง มีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณที่เกิดขึ้น
หรือปญหาที่ตองแกไข ซึ่งเรียกวาเสนทางเดินเรื่อง โดยผานการตั้งคําถามหลัก (key question) เปนตัวเปด
ประเด็น และเชื่อมโยงการดําเนินเรื่องของเสนทางเดินเรื่อง ใหผูเรียนไดฝกทักษะ เชน การคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค การสื่อสาร การจัดการ การทํางานกลุม การวางแผนการทําโครงงาน การบันทึก การสรุป การ
เผชิญสถานการณ การตัดสินใจ การเชื่อมโยงความรู และการประยุกตความรูมาใชแกปญหากับสถานการณที่
เกิดขึ้นไปพรอมๆกัน (วลัย พานิช,2543:13)
ภาษาต างประเทศเปนสาระการเรียนรูที่กํา หนดให เ ปนองคความรูและกระบวนการเรีย นรูที่จ ะ
เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรคจาการศึกษา
การเรียนการสอนภาษาต างประเทศในภาคเหนือ ภาคใต ในโครงการข อมูล พื้นฐานการเรีย นการสอน
ภาษาตางประเทศ พบวา ภาษาตางประเทศที่ใชและตองการมากที่สุด คือภาษาอัง กฤษรองลงมาคือ
ภาษาจีน และมลายู ทักษะที่ใชมากที่สุดและตองการพัฒนามากที่สุดคือ การฟงและการพูด
ภาษาจีนจึงเปนภาษาหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษยและศักยภาพ
ในการคิดและการทํา งานอย างสรา งสรรค ตลอดจนเปน การเชื่ อมโยงความเปน ภาษาจี นกั บ สากลโลก
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2548:1)
เนื่องจากความสําคัญของการเรียนมีมากขึ้นดังกลาว จึงมีหลายโรงเรียนที่เห็นความสําคัญโดยการนํา
ภาษาจีนเขาไปทําการเรียนการสอนในโรงเรียน เสริมจากการเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกโรงเรียนมีอยูแลวโรงเรียน
กุหลาบวิทยา เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตสัมพันธวงศ ตามบริบทของทองถิ่นและโครงสรางประชากรดังกลาว
จึงไดเปดสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาจีน เปนสาระเพิ่มเติมตามความตองการของ
ชุมชนที่ตองการใหบุตรหลานไดเรียนรูภาษาจีนโดยไดเปดสอนสาระการเรียนรูภาษาจีนครั้งแรกในปการศึกษา
2548 ในระดับ ชั้นปที่ 4-6 เพื่อปูพื้นฐานใหผูเรียนมีความรูตามวัฒ นธรรมภาษาทองถิ่นและไดศึกษาตอใน
โอกาสตอไป
โรงเรียนในเขตสัมพันธวงศทั้งโรงเรียนสังกัดเอกชนและโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 หลายแหงไดเปดสอนภาษาจีน ตามบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมทองถิ่น ผูปกครอง
มีบทบาทใหการสงเสริมใหบุตรหลานเรียนภาษาจีน โรงเรียนกุหลาบวิทยา จึงไดเปดสอนวิชาภาษาจีนตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใหโรงเรียนที่มีความพรอมเปดสอนภาษาจีนไดตาม
กระแสโลกการสื่อสารในปจจุบันที่ภาษาจีนมีบทบาทอยางยิ่งในการใชสื่อสารกับสากลโลก และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดมีจุดเนนใหโรงเรียนรวมกันใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เขา
มาสงเสริมการจัดการศึกษา ผูวิจัยในฐานะผูสอนภาษาจีนในโรงเรียน จึงมีความประสงคที่จะพัฒนาทักษะการ
สื่อสารดานการฟงและพูดภาษาจีน เพื่อแกไขปญหาดานการสื่อสารของนักเรียนตามที่กลาวมาขางตน รวมทั้ง
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สามารถนําไปใชไดกับโรงเรียนทั่วไปที่เ ปดสอนภาษาจีนในโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในสัง กัดสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การที่ผูวิจัยเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้
เนื่องจากชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนขั้นที่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนมาในระดับหนึ่งและเปนระดับตนใน
การฝกทักษะการสื่อสาร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาจีน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสาระ
การเรียนรูเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการฟงและการพูด กอนและหลังการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนสตอรี่ไลนพัฒนาทักษะการสื่อสาร สาระกลุมการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระเรียนรูเพิ่มเติม
วิชาภาษาจีนสําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ดานเนื้อหา การบอกเวลาและการบอกวันที่และคําศัพทที่ใกลตัวนักเรียน
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยาเขตสัม
พันธวงศ จํานวน 3 หอง รวมจํานวน 90 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา
2561 ของนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา เขตสัมพันธวงศ จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางงาย
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ รูปแบบการเรียนการสอนสตอรี่ไลน
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูด านทักษะทางดานการสื่อสาร วิชาภาษาจีน
4. ขอบเขตดานระยะเวลาและสถานที่
สถานที่ดําเนินการวิจัย คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ระยะเวลา 6 สัปดาห ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา
2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ผูวิจยั ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบสตอรี่ไลน
โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูละ 1 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ
วิธีการสรางเครื่องมือ
1. แผนการจัด การเรียนรูภาษาจี นที่จั ดการเรี ยนการสอนแบบสตอรี่ไ ลน สําหรับ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรูละ 1 ชั่วโมง รวม 5 ชั่วโมง ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว
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ของผูเรียน ไดแก การบอกวันที่การบอกเวลาคําศัพทเกี่ยวกับอาหารคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องดื่ม แตละแผนใช
เวลาสอนสองคาบเวลาเรียนทั้งหมดแปดสัปดาหมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดหลักการสอนแบบสตอรี่ไลน เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาพุทธศักราช 2551 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาจีนและกลุมสาระการเรียนรูตางๆที่จัดการบูรณาการการเรียนการสอนไดแก กลุมสาระ
คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน
1.3 ศึกษาวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยการนําขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบสตอรี่ไลน ในแตละตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นนําเสนอเนื้อหา ขั้นฝก ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ขั้นสรุป และขั้นวัดผลและ
ประเมินผล
1.4 สรางแผนการศึกษาการเรียนรูภาษาจีนที่จัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลนสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่สี่จํานวนสี่แผนแตละแผนใชเวลาสอนสองคาบรวมเวลาในการสอนทั้งหมดแปดคาบรวม
แปดสัปดาหโดยกําหนดเสนทางการเดินเรื่อง คําถามหลัก และกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยมีครูชี้แจงบริบทการเรียนการสอนทุกกิจกรรมซึ่ง ครอบคลุมหัวขอดังนี้
ขั้นที่หนึ่งการกําหนดเสนทางการเดินเรื่องใหเหมาะสมโดยมีอยูสี่องคประกอบสําคัญตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคือ
1. ฉากไดแกสถานที่ หรือภาพกวางกวางที่เปนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของตัวละครใน
เรื่องนั้นนั้นและจะมีเงื่อนไขของเวลาเปนตัวกํากับ
2. ตัวละครไดแกคนหรือสัตวที่มีชีวิต โลดแลนอยูในเนื้อเรื่องโดยตองคํานึงอยูเสมอวาจะตองให
ผูเรียนเขาไปมีสวนรวมอยูในเรื่องที่จะเรียน
3. วิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิต ไดแก เรื่องราวที่เปนการดําเนินชีวิตโดยปกติของตัวละครในสถานที่
และเวลาตามฉากที่กําหนด
4. เหตุการณไดแกเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นหรือปญหาที่ตัวละครตองเผชิญ
ขั้นที่สองการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได
ตามลําดับตามแผนการสอนที่จัดเตรียมไวอาจใชเวลาเพียงไมกี่คาบหรือตอเนื่องไปเปนภาคเรียนก็ไดแลวแตหัว
เรื่องและการดูแลการวาสามารถทําไดครอบคลุมเพียงใดแตไมควรใชเวลาเกินหนึ่งภาคเรียน
ขั้นที่สามการประเมินผูส อนใชก ารประเมินตามสภาพจริงคือการประเมินจากการสังเกตการณ
บันทึกและการรวบรวมขอมูล จากผลงานและการแสดงออกของผูเ รียนซึ่ง จะไดทางทักษะการคิดงานการ
รวมมือการแกปญหาและอื่นๆสิ่งสําคัญที่สุดของการ ประเมินก็คือการประสบผลสําเร็จในการทํางานของ
ผูเรียนแตละคน
2. แบบทดสอบวัดความสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอมีขั้นตอนการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรไดแกคูมือครูคูมือการวัดผลและประเมินผลวิชาภาษาจีนการสราง
ตารางวิเคราะหหลักสูตรเทคนิคการเขียนขอสอบและการสรางแบบทดสอบ
2.2 วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหาจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและการสรางตารางความสัมพันธ
ระหวางจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและระดับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย
2.3 สรางผังขอสอบ
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2.4 แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงควิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปที่
4 แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรูที่ 1.1 – 4.2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของตัวชี้วัดตามลําดับความสําคัญ รวมเปน 20 ขอ (ดู
ภาคผนวก)
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยใชคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ (IOC) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 246 – 250) ผูเชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาจีนซึ่งมีคุณสมบัติคือ 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางดานภาษาจีน 2) มีประสบการณดาน
การสอนภาษาจีนไมต่ํากวาสิบป
คะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดตามตัวชี้วัด และมีเนือ้ หาที่ถูกตอง
คะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตามตัวชี้วัด และมีเนือ้ หาที่ถูกตอง
คะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นไมวัดตามตัวชี้วัด และมีเนื้อหาที่ถูกตอง
บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคก ารเรียนดวยการใชคาดัชนีความสอดคลองของความสอดคลองของความเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ
(IOC) ตามเกณฑที่กําหนด คือ ถาต่ํากวา 0.05 ขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรูตองปรับปรุง
แกไขโดยการใชคาดัชนีความสอดคลองของความเห็นผูเชี่ยวชาญ (IOC) ของขอสอบ กับจุดประสงคการเรียนรู
พบวาขอสอบทั้ง หมดอยูในเกณฑ ตั้ง แต 0.60 – 1.00 ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนที่ผานการตรวจและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
เรียบรอยแลวไปทดลองใช (TRY OUT) กับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางมากที่สุดเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งหมด
นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน
และเปนรายขอหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (R) ของขอสอบแตละขอ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 –
1.00 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 246 – 250) ไดขอสอบที่มีคาความยากงาย (P)
ตั้งแต .70 - .80 คาอํานาจจําแนก (R) ตั้งแต .21 - .67 และคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาคไดเทากับ .83
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนไปใชกับกลุมตัวอยางการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจามลําดับดังนี้
1. ผูวิจัยชี้แจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ในการเรียนการสอนภาษาจีนมีดังนี้
กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบสตอรี่ไลนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2561 สัปดาหละ 1 คาบ รวมเวลาการสอนทั้งหมด 8 คาบราม 8 สัปดาห โดยแจงจุดประสงคการเรียนการ
สอน การดําเนินการเรียนการสอน การวัดประเมินผล แตละเหตุการณมีกระบวนการจัดการเรียนรู โดยมีครู
ชี้แจงบริบทการเรียนการสอนทุกกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมหัวขอ ดังนี้
- ฉาก ( SETTING ) คือ สถานที่ตางๆ ในชุมชนของสมาชิก
- ตัวละคร ( CHARACTER ) คือ ตัวละครที่เปนสมาชิกในครอบครัว
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- วิถีการดําเนินชีวิต ( A WAY OF LIFE ) คือ ตัวละครเปนผูดําเนินเรื่องตามเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
- เหตุการณ ( EVENT ) คือ เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
2. เก็บ รวบรวมขอมูลกอนทดลอง โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนภาษาจีน
จํานวน 20 ขอใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองเมื่อครบเวลาที่กําหนด ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีน จํานวน 20 ขอ ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบหลังเรียน

การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติเชิงพรรณนา
1.1 คาเฉลี่ย ( ̅ ) ใชบอกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทักษะการสื่อสารภาษาจีน ของกลุม
ตัวอยาง จากการทดลองกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบสตอรี่ไลน จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน
1.2 สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ใชบ อกการกระจายตัว ของความแตกตา งของ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทักษะการสื่อสารภาษาจีนของกลุมตัวอยาง จากการทดลองกอนเรียนและหลังเรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบสตอรี่ไลนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน
2. สถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัย 1 ขอ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทักษะการสื่อสารภาษาจีน กอน และหลัง
เรียนโดยกิจ กรรมการเรียนรูรูปแบบสตอรี่ไลน โดยใชการทดสอบคาวิกฤตที (t-test) แบบ Dependent
Sample
3. การวิเคราะหผลขอมูล
3.1 วิเคราะหขอมูลผลการบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบสตอรี่ไลน ระหวางแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 ถึง 5 โดยนําเสนอการปรับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนเชิงพรรณนา
3.2 วิเคราะหขอมูลผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน วิชาภาษาจีน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑการแปลผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
17 - 20 เทากับ คะแนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนอยูในระดับดีมาก
13 - 16 เทากับ การพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาจีนอยูในระดับดี
9 - 12 เทากับ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนอยูในระดับปานกลาง
5 - 8 เทากับ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนอยูในระดับพอใช
0 – 4 เทากับ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนอยูในระดับปรับปรุง
ผลการวิเคราะห
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก ารเรียนรูดานทัก ษะการสื่อสารภาษาจีน กอนและหลัง เรียนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบสตอรี่ไลนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา โดยใช คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test
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pretest
posttest

One-Sample Statistics
Std.
N
Mean
Deviation
30
8.33
2.440
30
12.10
2.090

Std. Error
Mean
.445
.382

One-Sample Test
Test Value = 0

pretest
posttest

t
18.706
31.707

95% Confidence Interval of
Mean
the Difference
df
Sig. (2-tailed) Difference
Lower
Upper
29
.000
8.333
7.42
9.24
29
.000
12.100
11.32
12.88

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางแสดงแสดงผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาจี น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีน เทากับ 8.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.440 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ดานทัก ษะการสื่อสารภาษาจีนเทากับ 12.10 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.090 และจากการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบสตอรี่ไลน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา มีคาSig. ( 2 – tailed ) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ( H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง ( H1 ) แสดงใหเห็นวา
ผลสัม ฤทธิ์ก ารเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05และสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
บทสรุป
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยากอนเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน เทากับ
8.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.440 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนเทากับ 12.10 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.090 และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยใชรูปแบบสตอรี่ไลน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนกุหลาบวิทยา มีคา Sig. ( 2 – tailed ) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ( H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง ( H1 ) แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดาน
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
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