
แบบการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

“ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน BKKP INNOVATION” 

 

๑.ชื่อนวัตกรรม 

การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาจีนใช้วิธีการสอนแบบ play to 

learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมนนทรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๒.ชื่อผู้น าเสนอนวัตกรรม 

 นางสาวกนกวรรณ สังสุวรรณ์  

๓.ความเป็นมาและความส าคัญของนวัตกรรมที่น าเสนอ 

      ในสังคมโลกปัจจุบันนี้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจาเป็นเป็นอย่างยิ่งใน ชีวิตประจาวัน 

เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ ประกอบอาชีพ การ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีการคิดสังคมเศรษฐกิจการเมืองการ ปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภา

ต่างประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้ง เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้น กว้างข้ึน 

และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศท่ีเป็น สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอด

หลักสูตร ที่ก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา ขึ้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาอ่ืนๆนั้น ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทารายวิชา และจัดการเรียนรู้ตามความ ภาษาจีนเป็นอีกภาษาท่ีคนทั่วโลกใช้

กันมากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ เหตุใดจึงมีคนใช้ ภาษาจีนเยอะและกลายเป็นภาษาท่ีคนสนใจอยากจะ

เรียนกันมากขึ้น  

         การสอนแบบ play to learning หมายถึง การสอนโดยใช้เกม คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนาเนื้อหาและข้อมูล

ของพฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการ อภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ และ

ควรเลือกเกมที่ใช้ในการสอนควรควรเป็นเกมที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของของการสอน ใช้เวลาน้อย เล่นได้ง่าย ๆ 

เหมาะสมกับวุฒิภาวะ และความสามารถของผู้เรียน อีกท้ังให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับประโยชน์

จากการเรียนรู้ ส่งเสริมความเจริญงอกงามของเด็กท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สิ่งส าคัญเกม



นั้นควรมีผลสะท้อนกลับเพ่ือใช้เกมในการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านในรายวิชาภาษาจีน สาหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การเกมในการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน รายวิชาภาษาจีน โรงเรียน

ประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัดกรุงมหานครและ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ คะแนนหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง การเกมในการสอน

เพ่ือพัฒนาการอ่านในรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวาจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 

๔.วัตถุประสงค์ 

- การเกมในการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง การจดจ าค าศัพท์ ในรายวิชาภาษาจีน  

- เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการเกมในการสอนเพ่ือ พัฒนาการอ่าน

ในรายวิชาภาษาจีน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้ชุดการสอน 

๕.เป้าหมาย 

1. ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษา ด้วยความสนใจ มีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง การจดจ าค าศัพท์ ในรายวิชาภาษาจีน 

3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนเมื่อได้น าเกมมาปรับใช้ในการสอน 

 

-เชิงปริมาณ 

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จ านวน 34คน มีพัฒนาการ ในการอ่านออกเสียงและจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น 

๒.นักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จ านวน 34คน เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ค าศัพท์ในรายวิชา

ภาษาจีนมากขึ้น 

-เชิงคุณภาพ 

 ๑.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนการสอน 

 ๒. ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องของค าศัพท์ภาษาจีนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



๓. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการจดจ าค าศัพท์ภาษาจีนได้ดี  

๖.ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่ใช้ 

-ใช้เวลาทดลอง8 สัปดาห์สัปดาห์ละ1 คาบเรียน รวม 8 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 

กลุ่มตัวอย่าง  

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 34 คน 

           ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสอนแบบ play to learning ในวิชา

ภาษาจีน เรื่อง ร่างกาย    สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

            ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสอน แบบ play to 

learning ในวิชาภาษาจีน เรื่อง ร่างกาย สาหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถม นนทรี แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ ชุดการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้

ที่เน้นวิธีการสอนแบบ play to learning ในวิชาภาษาจีน เรื่อง ร่างกาย 

ในการศึกษาครั้งนี ้ได้ก าหนดนิยามศัพท์ เฉพาะดังนี้ 

๑. แผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แผนจัดการเรียนรู้ที่จะต้องเป็นแบบแผน

หรือเป็นแนวทางที่สามารถสอดคล้องกับกิจกรรมการสอน 

๒. การสอนโดยใช้เกม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมประกอบในขั้นนี้เสนอเนื้อหาขั้นฝึกและขั้น

น าไปใช้  

๓. เกม หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน เป็นการแข่งขันกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีกฎ 

กติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันซึ่งอาจจะเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งจะมีการตัดสินแพ้ชนะหรือไม่ก็ได้ 

เกมจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

๔. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้โดยใช้เกม หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ด้าน

ความสามารถ ในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการการเรียนรู้ โดยใช้เกม 



เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้  

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๒. เกมจากสื่อพาวเวอร์พ้อย 

๓. แบบทดสอบ 

๗.ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนการสอน 

๒. ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องของค าศัพท์ภาษาจีนและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ได ้

๓. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและจดจ าค าศัพท์ภาษาจีนได้ 

๔.เกมช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ คลายความเครียดจากบทเรียน

ประจ าวัน 

๘.ปัจจัยความส าเสร็จ 

๑.ความพร้อมและสื่อใหม่ๆที่ท าให้เกิดความพร้อมแก่ผู้เรียน 

๒.ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 

๙.บทเรียนที่ได้รับ 

๑. ท าให้ ได้รับความรู้และวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนในอนาคต

ได้ 

๒. คร ูอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงกับบทเรียน

ต่างๆเกี่ยวกับการใช้เกมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนได้ในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมีความสุข 

ไม่เบื่อหน่าย และเกิดทักษะการจดจ าค าศัพท์ได้ดี 

๓.การใช้เกมในการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาเป็นการพัฒนาทักษะการจดจ าค าศัพท์ภาษาของผู้เรียน

ได้ 



๑o.การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ/ รางวัลที่ได้รับ 

๑. น าเสนอผู้บริหารในรูปแบบของการรายงานการปฏิบัติงาน 

๒. เผยแพร่ในเว็ปไซต์โรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเนื้อหาที่ใช้ประกอบการสอน PowerPoint 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกมการศึกษาที่ได้น ามาใช้ในครั้งนี้ 

เกมวงล้อหรรษา 

เมื่อกดแล้ววงล้อจะหมุนไปยังค าศัพท์ต่างๆ ลูกศรชี้ไปที่ภาพใด นักเรียนจะต้องฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ค า

นั้น 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


