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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   16   เดือน   กุมภาพันธ์     พ.ศ 2564  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช ต าแหน่ง ครพิูเศษ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  รายวิชาภาษาจีน 
รหัสวิชา จ31202 ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 
          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง 
ระบบ pinyin ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการด าเนินการ 
 1. ช่วยแก้ปัญหาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีนและพัฒนาการออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนให้
ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ 
  2. เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลการวิจัย
ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณา 
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           (นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช ) 
                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ ) 
                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                 (นางมัณฑนา สิงห์สุข) 
                                                      (ลงชื่อ         รักษาการรองผู้อ านวยการ  
                                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 

 อนุญาต            

 ควรพัฒนา/เพิ่มเติม         
                     

                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 



 
 
 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ  
 เรื่อง Pinyin”  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้จัดท า  นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช 
โรงเรียน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2565  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ่าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความ
บันเทิง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น่ามาซึ่งมิตรไมตรี
และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เข้าใจความ 
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มี
เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ ต่าง 
ๆ ได้ง่าย กว้างขวางขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด่าเนินชีวิต (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2551: 1) 
  ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของคนในสังคม ดังที่ วิลกินส์ (Wilkins, 1970 อ้างถึงใน ธูปทอง 
กว้างสวัสดิ์, 2545 : 2) ได้กล่าวว่า ภาษา คือสื่อของการติดต่อสื่อสารที ใช้กันมากที่สุด ภาษา เป็นสื่อที่ท าให้
โครงสร้างสังคมมีความประณีตและสมบูรณ์ ภาษาจึงเป็นหัวใจของการสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการ
ใดๆ ก็ตาม จะไม่สมบูรณ์เท่ากับการสื่อสารที่มาในรูปของ“เสียง” ทั้งนี้  เพราะ “เสียง” เป็นองค์ประกอบที 
ส าคัญที่ สุดใน“สื่อภาษาพูด” และวิชาที่เกี่ยวข้องกับเสียงพูด คือ วิชาสัทศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ ว่าด้วยการผลิต
เสียงดังนั้น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
เรื่องการออกเสียงค าต่างๆ ในภาษานั้นๆ ได้อย่าง ถูกต้อง (เอกสารประกอบการสอนสัทศาสตร์ ประกอบ ผล
งาม, 2549 : 2-5) 
   การเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืน เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียน เพ่ือ
ความรู้ทางภาษาเท่านั้น แต่เรียนเพ่ือน าไปเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามความต้องการใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน การที่จะให้ ผู้เรียนมีความสามารถตามที่คาดหวัง
ดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดองค์ความรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ รวมถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยแบ่ง
สาระการเรียนรู้ในการเรียนภาษาต่างประเทศ ออกเป็น 4 สาระ คือ สาระที่ 1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระที 2 
ภาษาและวัฒนธรรม สาระที 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และสาระที  4 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็น



 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารใช้ในการด าเนินชีวิต ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมรับข้อมูลข่าวสารและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้การจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศมี
ความคาดหวังว่า เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา ผู้เรียนจะมีเจตคติที ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน ระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงราว
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2544 : 2) 
  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอด
หลักสูตรการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน 
ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
จัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
  ซึ่งทางโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดเรียนการสอนภาษา
ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน รวมทั้งเกิดความตื่นตัวและหันมาให้ความส าคัญการเรียนภาษาที่ใช้
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างจริงจัง  ด้วยเหตุนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) และส่งเสริมความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนและศักยภาพอย่าง
สร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ตามความ
ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนการสอนภาษาจีนจึงไม่เพียงเรียนเพ่ือให้รู้เกี่ยวกับภาษาอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่ยังสอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในการจัดการเรียนรู้ ด้วย อีกทั้งมีการเน้น
ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนทักษะชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพด้วย 
  ข้าพเจ้า นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช ในฐานะของครูผู้สอน รายวิชาภาษาเวียดนาม ได้ตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท า นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ขึ้น ซึ่งเป็นการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้การเรียนการสอนวิชาจีน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียน   ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นของผู้เรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม “Pinyin “ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงงภาษาจีน “Pinyin” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 

 

3. วิธีด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชาภาษาจีน จ31201 จ านวน 28 

คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 



 
 
 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
3.2.1เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไข/ พัฒนา 
 1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาจีน 
 2. แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระในภาษาจีน 
 3. แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าท่ีมีวรรณยุกต์ในภาษาจีน 
 4. แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าท่ีมีตัวสะกดในภาษาจีน 
 5. แบบฝึกการอ่านออกเสียงประโยคสั้นๆ ในภาษาเวียดนาม Tôi tên là Tùng. 

 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบวัดความสารถทางการอ่านออกเสียง ก่อนเรียน 
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 
1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศในระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม จ านวน 5 ชุด แต่ละชุดจ าแนกได้ดังนี้ (1) 

แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น (2) แบบฝึกการอ่านออกเสียงสระ (3) แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มี
วรรณยุกต์ (4) แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีตัวสะกด (5) แบบฝึกการอ่านประโยคสั้นๆ  

 3. สร้างแบบทดสอบวัดความสารถทางการอ่านออกเสียง ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-
test) 
 4. น าไปใช้กับกลุ่มประชากร เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษา
เวียดนาม  ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 

                                                           
3.4   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 

 

3.5   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

4. สรุปผล  
ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักศึกษาที่มีปัญหาการอ่านออก

เสียงค าศัพท์ในภาษาจีน สามารถออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน หลังการฝึกจากแบบฝึกทักษะการออกเสียง 5 ชุด 
ได้ถูกต้องและชัดเจนทุกคน  

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะทางภาษาจีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีนเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 



 
 
 
 

 

6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 

 
           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 

                  (นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช)           (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 
                          ต าแหนง่  ครู            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                      (ลงชื่อ)           รักษาการรองผู้อ านวยการ  

                           (นางสมพร  นาคถมยา) 
 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 
 

                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


