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การพัฒนาเลิ รน์ นิ่ งออบเจกต์ตามแนวคิ ดการศึกษาบันเทิ ง
เรือ่ งการสื่อสารภาษาจีนเบือ้ งต้น สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
พรทิพย์ คงแก้ว1* และ ศศิฉาย ธนะมัย2
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการสือ่ สารภาษาจีน
เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่ อนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเลิร์นนิ่ งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบันเทิง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนเขาทะลุพทิ ยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2557 จํานวน 31 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษา
บัน เทิง เรื่อ งการสื่อ สารภาษาจีน เบื้อ งต้ น แบบประเมิน คุ ณ ภาพเลิร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ ต ามแนวคิด การศึก ษาบัน เทิง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวิจยั พบว่า 1) เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการ
สือ่ สารภาษาจีนเบือ้ งต้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x = 4.50) และ ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/86.51 2) คะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษา
บันเทิง อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.57)
คําสําคัญ: เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ การศึกษาบันเทิง
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Development of Learning Object Using Edutainment Concept on Introduction
to Chinese Communications for Mathayomsuksa 1 st Students
Porntip Kongkaew1* and Sasichaai Tanamai2
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the learning object using edutainment concept on
introduction to chinese communications for Mathayomsuksa 1st students having the quality and efficiency 80/80
criteria; 2) to compare the pretest scores with posttest score after learning from learning object using
edutainment concept, and 3) to study the students’ satisfaction on the learning object using edutainment
concept. The research sample was 31 students by using cluster sampling from Mathayomsuksa 1st students at
Khao Thalu Pittayakhom school in the second semester of the 2014 academic year. The research tools were
the learning object using edutainment concept, learning object using edutainment concept quality evaluation
form, pretest and posttest, and the questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, standard
deviation and t-test. The research results found that: 1) the quality of learning object using edutainment
concept on introduction to chinese communications was at good level ( x = 4.50) and the efficiency at
86.50/86.51; 2) the students’ post-test scores after studying through of learning object using edutainment
concept were statistically significant higher than the students’ pre-test scores at .05 level, and 3) the students’
satisfaction towards learning object using edutainment concept were at the most level ( x = 4.57).
Keywords: Learning Object, Edutainment
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. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สื่อการเรียนการสอนเป็ นองค์ประกอบสําคัญมากใน
กระบวนการเรียนการสอนในปจั จุบนั และได้พฒ
ั นาอย่าง
ต่อเนื่ องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี จากสื่อ
พื้นฐานที่เป็ นการพูดหรือเขียนจากผู้สอนในอดีต จนถึง
ป จั จุ บ ันมีส่อื มากมาย หลายประเภท หลายรูปแบบ ที่
สามารถสร้างแรงกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ ให้ผเู้ รียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น เพื่อให้ผู้สอนได้เลือก
พิจารณานํามาประยุกต์ตามคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้นัน้ ๆ ซึ่งเป็ นการช่วย
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจทีง่ า่ ยและรวดเร็ว
ขึน้ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพทางกระบวนการเรียนรูท้ ด่ี ี
เลิรน์ นิ่งออบเจกต์เป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถสร้างสื่อการ
เรียนรูท้ ่มี คี วามยืดหยุ่นในการใช้เนื่องจากสามารถนํ าไป
ใช้ได้มากกว่าหนึ่งหน่ วยการเรียนรู้ สามารถนํ ากลับมาใช้
ใหม่ได้ เป็ นการส่งเสริมสนับสนุ นสื่อทีใ่ ช้สาํ หรับการเรียน
รูท้ ห่ี ลากหลาย และเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ยงั เน้นการออกแบบ
ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง อีกทัง้ ประหยัดต้นทุนในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ อีกด้วย ซึ่งได้สอดคล้องกับ
ถนอมพร [1] กล่าวว่าเลิร์นนิ่งออบเจกต์ คือ หน่ วยการ
เรียนรูก้ ารสอนในรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา ซึ่งอาจนํ าเสนอแนว
คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือหลายเรื่องแต่จําเป็ นต้องมีการ
ออกแบบให้บูรณาการแนวคิดนัน้ ๆ เข้าเป็ นเรื่องเดียวกัน
โดยมีแบบฝึ กหัดเชิงโต้ตอบ และ หรือ แบบทดสอบเพื่อ
วัดผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เลิรน์ นิ่งออบเจกต์จะเน้นการ
ออกแบบในลักษณะของการจําลอง เกม และ หรือ การ
สํารวจ การค้นพบ ทีเ่ อื้อให้เกิดการเรียนรูท้ ม่ี คี วามหมาย
ของผูเ้ รียน
การศึกษาบันเทิง (Edutainment) เป็ นการเรียนรูท้ เ่ี น้น
ความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน สร้างความกระตือรือร้นให้
ผูเ้ รียนไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆ
ซึ่งได้นําสื่อต่างๆ มาประกอบรวมกัน เช่น เสียง สี ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี เป็ นต้น เพือ่ เป็ นการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนสนใจในเนื้ อหาการเรียนรู้เรื่องนัน้ โดยไม่รู้ตวั
เพราะภายใต้ความสนุ กสนานดึงดูดใจนัน้ ได้แฝงไปด้วย
ความรูท้ ม่ี ปี ระโยชน์ เป็ นการสร้างความบันเทิงทีส่ ง่ เสริม
การเรีย นรู้ใ ห้ม ีศ ัก ยภาพมากขึ้น ซึ่ง ได้ ส อดคล้ อ งกับ
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อิสสระ [2] กล่าวไว้ว่า การศึกษาบันเทิง เป็ นการนํ าเอา
สือ่ ประเภทต่างๆ เช่น ภาพกราฟิ ก เสียง ภาพเคลื่อนไหว
วีดทิ ศั น์ และดนตรี มาใช้รว่ มกันเพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิน
ภาษาต่ างประเทศก็ม ีความสําคัญมากในป จั จุ บ ันนี้
เนื่องจากโลกเปิ ดกว้างผูค้ นสามารถติดต่อสื่อสารกันง่าย
ขึน้ ดังนัน้ จึงจําเป็ นมากทีเ่ ราต้องใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่ง
ภาษา ภาษาจีน จึงเป็ นภาษาหนึ่งที่นิยมมากในกลุ่มการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของสถาบันต่างๆ เพราะภาษา
จีนหรือชาวจีนได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ไทยมากขึน้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนัทธมน [3] และ
อติภา [4] กล่าวไว้วา่ ภาษาจีนเป็ นภาษาทีค่ นทัวโลกใช้
่
กันมาก รองจากภาษาอังกฤษ เนื่ องจากประชากรที่ม ี
จํานวนมาก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว
ของประเทศจีน ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกใน
ด้ า นการลงทุ น อี ก ทั ง้ การเข้ า มาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมภิ าค และเข้ามามีอทิ ธิพลต่อการค้าการลงทุนใน
อนาคต ทําให้องค์กรต่างๆ มีความต้องการบุคลากรที่ม ี
ความรูใ้ นการใช้ภาษาจีนเพิม่ มากขึน้
จากความสําคัญที่กล่ าวมาในข้างต้น ผู้ว ิจ ยั ได้เล็งเห็น
คุณค่าและประโยชน์ อย่างยิง่ สําหรับการพัฒนาเลิร์นนิ่ง
ออบเจกต์ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นภาษา
จีนเกีย่ วการสือ่ สารเบือ้ งต้น ทีส่ ามารถนําไปใช้ได้ในชีวติ
ประจําวัน สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เพื่อเป็ น
พืน้ ฐานในการเรียนในระดับที่สงู ขึน้ เนื่องจากในปจั จุบนั
ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในทุก
ระดับชัน้ แต่ยงั ขาดสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สร้าง
ความเพลิดเพลิน และทันสมัย ทําให้ผู้เรียนไม่ม ีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผู้ว ิจ ัยจึงได้พ ฒ
ั นาเลิร์นนิ่ ง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง (Edutainment)
โดยเชื่อว่า ผูเ้ รียนจะเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ เมื่อมีความสุข
เป็ นการทําให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในการเรียนรูแ้ ละยอม
เปิ ดรับความรูด้ ้านภาษาจีนมากขึน้ เพื่อส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 พัฒนาเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษา
บันเทิง เรือ่ งการสือ่ สารภาษาจีนเบือ้ งต้น สําหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
เรือ่ งการสือ่ สารภาษาจีนเบือ้ งต้น
2.3 เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของนั ก เรีย นที่ม ีต่ อ
เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการ
สือ่ สารภาษาจีนเบือ้ งต้น
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียนด้วยเลิร์นนิ่ ง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องต้น มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .05
4. ขอบเขตการวิ จยั
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนเขาทะลุพทิ ยาคม จังหวัด
ชุ มพร ที่กํ า ลังศึกษาอยู่ ในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา
2557 มี 3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 1/1 จํานวน 31 คน ห้อง
1/2 จํานวน 30 คน และห้อง 1/3 จํานวน 31 คน รวม
นักเรียนจํานวนทัง้ หมด 92 คน ซึง่ ทุกห้องเรียนมีการจัด
แบบคละนักเรียน ทีม่ รี ะดับเก่ง ปานกลาง อ่อน
4.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ห้อง 1/1 ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบ
กลุม่ (Cluster Sampling) มีนกั เรียนจํานวน 31 คน
4.3 เนื้อหาที่นํามาใช้ในการวิจยั เป็ นเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน เรื่อง
การสื่อ สารภาษาจีน เบื้อ งต้ น ที่ป ระกอบไปด้ ว ย การ
ทักทาย การแนะนําตัว และการกล่าวลา
4.4 สิง่ ทีศ่ กึ ษา
4.4.1 ตัวจัดกระทํา คือ การเรียนด้วยเลิรน์ นิ่ง
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ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสาร
ภาษาจีนเบือ้ งต้น
4.4.2 ผลของตัวจัดกระทํา คือ คะแนนทดสอบ
ผลสัม ฤทธิจ์ ากการเรีย นด้ ว ยเลิ ร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ ต าม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การดําเนิ นการวิจ ยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัยกึ่งทดลอง
(Quasi–Experimental Research) ดําเนินการทดลองตาม
แผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design
ซึง่ ได้ดาํ เนินตามขัน้ ตอน ดังนี้
5.1 การสร้างเลิ รน์ นิ่ งออบเจกต์
ผู้วจิ ยั ได้กําหนดขัน้ ตอนการสร้างเลิร์นนิ่งออบเจกต์
ตามหลักการ ของ สติยา [5] โดยแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน ตาม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การกําหนดเนื้ อหาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
(1) ศึกษารายละเอียดเนื้ อหาในวิชาภาษาจีน เรื่อง
การสือ่ สารเบือ้ งต้น นําเนื้อหาทีเ่ ลือกเรียงลําดับให้มคี วาม
ต่อเนื่อง และนําเนื้อหาดังกล่าวให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้านเนื้อหา
ตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
(2) กําหนดจุดประสงค์การเรียนรูใ้ ห้มคี วามสอดคล้อง
กับเนื้ อหา เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น แล้วนํ าให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบ
(1) ศึกษาวิธกี ารสร้างเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ในการนํา
เสนอของรูปแบบรายการโทรทัศน์ ตามแนวคิดการศึกษา
บันเทิง
(2) นําเนื้อหามาออกแบบ Flowchart และ Storyboard
โดยการเขียนบรรยายลักษณะ ภาพนิ่ ง เสียง และการ
เคลื่อนไหวในแต่ละตอนทีต่ อ้ งการ แล้วนําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคนิคตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 3 การผลิ ต
(1) นํ า Storyboard ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้
เชี่ยวชาญด้านเทคนิ ค มาสร้างเลิร์นนิ่ งออบเจกต์ ตาม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ
ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

เสียงดนตรี โดยสร้างเป็ นสต๊ อปโมชันด้
่ วยดินนํ้ ามัน ให้
ออกมาในรูปแบบของรายการโทรทัศน์
(2) นํ า เลิ ร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ ท่ี ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ค ณะ
กรรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ แ ละผู้เ ชี่ย วชาญด้ า น
เนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมอีกครัง้ เพื่อให้เลิรน์ นิ่งออบเจกต์มคี ุณภาพ
พร้อมนําไปทดสอบในขัน้ ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดสอบ
นํ า เลิ ร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ ที่ ผ่ า นการแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง
เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กบั กลุ่มนักเรียนที่มลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
 ห้อง 1/2 และ ห้อง 1/3 โรงเรียนเขาทะลุพทิ ยาคม
จังหวัดชุมพร (นักเรียนที่ม ีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง
อ่อน) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ รวมทัง้ หมด
42 คน แบ่งการทดลอง ออกเป็ น 3 ครัง้ เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของเนื้ อหา ความเข้าใจในการใช้ และหา
ประสิท ธิ ภ าพของเลิ ร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ โดยมี ข ัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
การทดลองใช้ครัง้ ที่ 1 การทดลองรายบุคคล จํานวน 3
คน ให้นกั เรียนแต่ละคนทดลองใช้เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตาม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง
และแก้ไขบทเรียน ผู้ว ิจ ยั ทําการสัมภาษณ์ ในด้านของ
เนื้อหา การนํ าเสนอ ภาษาที่ใช้ ความเข้าใจ และความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู้ รวมทัง้ รับฟงั ความคิดเห็น ถาม
ถึงปญั หาทีน่ กั เรียนพบระหว่างเรียน
การทดลองใช้ครัง้ ที่ 2 การทดลองรายกลุ่ม จํานวน 9
คน ให้นักเรียนแต่ละคนทดลองใช้เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตาม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง
และแก้ไขบทเรียนอีกครัง้ หลังจากได้ทาํ การปรับปรุงจาก
การทดลองรายบุคคลมาแล้ว
การทดลองใช้ครัง้ ที่ 3 การทดลองภาคสนาม โดยนํ า
เลิร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ ต ามแนวคิด การศึก ษาบัน เทิง ไป
ทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จํานวน 30
คน โดยให้นัก เรียนทํ าแบบทดสอบก่ อ นเรียน และให้
เรีย นรู้ ผ่ า นเลิร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ ต ามแนวคิด การศึก ษา
บัน เทิง เมื่อ ครบกํ า หนดให้ นั ก เรีย นทํ า แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการ ผูว้ จิ ยั
ได้นํามาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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ทีก่ ําหนดไว้ ผลปรากฏว่า เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบันเทิง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 86.50/86.51
ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ผี ู้วจิ ยั ได้กําหนดไว้ และสามารถ
นําไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างได้
5.2 แบบประเมิ นคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
การสร้างแบบประเมินคุณภาพเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตาม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า
แบบ (rating scale) ของ Likert 5 ระดับ [6]
5.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
5.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ เนื้ อหา
และวัตถุประสงค์ ที่ได้กําหนดไว้จากการศึกษาเลิร์นนิ่ ง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เพื่อสร้างแบบ
ทดสอบให้มคี วามเทีย่ งตรงตามเนื้อหา
5.3.2 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและครอบคลุ มจุ ดประสงค์การ
เรียนรู้
5.3.3 นํ าแบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้
เชีย่ วชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความแม่นตรงเชิงเนื้อหา
เพื่อพิจารณาแบบทดสอบฉบับนี้ว่าข้อสอบแต่ละข้อตรง
ตามจุดประสงค์หรือไม่ และนํ าคะแนนความคิดเห็นทีไ่ ด้
มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วเลือก
ข้อสอบที่มคี ่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ซึ่ง
ถือว่าข้อสอบข้อนัน้ ผ่านเกณฑ์
5.3.4 นําผลการทดลองมาหาค่าความยากง่าย
(p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ
โดยนํ าไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่
เคยผ่ า นการเรีย น เรื่อ งการสื่อ สารภาษาจีน เบื้อ งต้ น
มาแล้ ว จํ า นวน 30 คน เพื่อ ดํ า เนิ น การวิเ คราะห์ ห า
คุ ณภาพของข้อสอบ และพิจารณาเลือกข้อสอบที่ผ่ าน
เกณฑ์ จํานวน 20 ข้อ
5.3.5 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
ทดสอบ โดยใช้สูตร KR–20 ซึ่งควรมีค่าความเชื่อมันที
่ ่
0.60 ขึน้ ไป และแบบทดสอบชุดนี้มคี ่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.73 ซึง่ ถือว่าผ่านเกณฑ์
5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ี
ต่ อเลิร์นนิ่ งออบเจกต์ ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง มี
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ลักษณะเป็ นแบบประเมินค่า (rating scale) ของ Likert 5
ระดับ [6]
5.5 การดําเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ยั ได้ดําเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินการ ดังนี้
5.5.1 ก่อนเริม่ ทําการทดลอง ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงให้
นั ก เรี ย นทราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิจ ัย และวิธี ใ ช้
เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
5.5.2 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) จํานวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา 25 นาที
5.5.3 หลังจากนัน้ 1 สัปดาห์ ให้นกั เรียนเรียนรู้
ด้วยเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่อง
การสื่อ สารภาษาจีน เบื้อ งต้ น ในรู ป แบบของรายการ
โทรทัศน์ โดยการดูผ่านจอโปรเจกเตอร์ และมีเครื่องเสียง
สําหรับกระจายเสียงภายในห้องเรียน ใช้เวลา 50 นาที
(ดังรูปตัวอย่าง)

รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้า คําถาม “คุณกินข้าวหรือยัง”

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้า การจําลองเหตุการณ์สนทนา
5.5.4 ในวันต่อมา ให้นกั เรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (Post-test) โดยใช้เวลา 25
นาที และทําแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อเลิรน์ นิ่ง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
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5.5.5 รวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และคะแนน
จากแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อนํ าไปวิเคราะห์ทาง
สถิตติ ่อไป
5.6 การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ซึ่งมีการคํานวณหาค่าทาง
สถิติ ดังนี้ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ร้อยละ t-test
และการหาประสิท ธิภ าพของเลิร์น นิ่ ง ออบเจกต์ต าม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง โดยใช้เกณฑ์ 80/80

6. ผลการวิ จยั
การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษา
บัน เทิ ง เรื่อ งการสื่อ สารภาษาจี น เบื้ อ งต้ น สํ า หรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ท่ี 1 ผู้ว ิจยั เสนอผลการวิจ ยั
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเลิรน์ นิ่ง
ออบเจกต์ ต ามแนวคิด การศึก ษาบัน เทิง ตามเกณฑ์
80/80
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ การหาคุณภาพด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิค โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการประเมิ น
1. ด้านรูปภาพและตัวอักษร
2. ด้านเนื้อหา
3. ด้านภาษาและเสียง
4. ด้านการนําเสนอ
ค่าเฉลี่ยรวม

x

4.61
4.50
4.48
4.43
4.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของเลิรน์ นิ่งออบเจกต์
ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง ด้านรูปภาพและตัวอักษร มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.61 ส่วนด้าน
เนื้อหา ด้านภาษาและเสียง ด้านการนําเสนอ มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยมีค่ า เฉลี่ยเท่ า กับ 4.50, 4.48 และ 4.43
ตามลํ า ดับ แสดงว่ า เลิ ร์ น นิ่ ง ออบเจกต์ ต ามแนวคิ ด
การศึกษาบันเทิงมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึง่ มีค่าเฉลีย่ รวม
เท่ากับ 4.50 ทีส่ ามารถนําไปใช้ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างได้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทัง้ หมดในการ
ทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ
ร้อยละของจํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดที่ตอบแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนถูกในแต่ละ
ข้อเพือ่ หาประสิทธิภาพ (กลุม่ ทดลองใช้)
รายการ
คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ รียน
ทัง้ หมด
จํานวนผูเ้ รียนทีส่ อบผ่าน
เกณฑ์รายข้อ

จํานวน
ทัง้ หมด

x

ร้อยละ

20 ข้อ

17.30

86.50

30 คน

5.95

.1

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ทีน่ กั เรียน
ทัง้ หมดทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เท่ากับ
ร้อ ยละ 86.50 และร้อ ยละของจํา นวนนัก เรีย นที่ต อบ
แบบทดสอบผลสัม ฤทธิท์ างการเรียน ถูก ในแต่ ล ะข้อ
เท่ากับร้อยละ .1 ซึง่ แสดงว่า มีประสิทธิภาพเป็ นไป
ตามเกณฑ์ / ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียน
(n = 31)
คะแนนทดสอบ
t
P
x S.D.
ก่อนเรียน
7.84
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน 15.06
์
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05

2.77
4.20

11.40 0.00*

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
โรงเรียนเขาทะลุพทิ ยาคม จํานวน 31 คน มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 7.84 คะแนน และ
ค่าเฉลีย่ คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เท่ากับ
15.06 คะแนน ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของคะแนน
ทดสอบก่ อ นเรีย น เท่ า กับ 2.77 และคะแนนทดสอบ
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น เท่ า กับ 4.20 ซึ่ง เห็น ได้ ว่ า
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อ
เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อ
เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษา
(n = 31)
บันเทิง
รายการที่ประเมิ น
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านการใช้งาน
4. ด้านความสนใจของนักเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

x

S.D.

4.62
4.60
4.54
4.52
4.57

0.54
0.65
0.67
0.66
0.63

ระดับความ
พึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
เลิร์น นิ่ ง ออบเจกต์ต ามแนวคิด การศึก ษาบันเทิง ด้า น
เนื้ อ หา ด้า นการออกแบบ ด้า นการใช้ง าน และด้า น
ความสนใจของนักเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.62, 4.60, 4.54 และ 4.52
ตามลําดับ แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเลิรน์ นิ่ง
ออบเจกต์ ต ามแนวคิด การศึก ษาบัน เทิง อยู่ใ นระดับ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.57
7. การอภิ ปรายผลการวิ จยั
7.1 เลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบือ้ งต้น สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปี ท่ี  มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ
4.50 และประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.50/ 86.51 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดไว้ เนื่องจากการสร้าง
ที่มกี ารวางแผนและเตรียมการในกระบวนการผลิตตาม
ลําดับขัน้ ตอนทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมของเลิรน์ นิ่งออบเจกต์
โดยอาศัยแนวคิดของการศึกษาบันเทิง ในรูปแบบของ
รายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างความน่ าสนใจและความโดด
เด่นให้แก่เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านเนื้อ และด้านเทคนิค
ตลอดจนผู้ว ิจยั ได้แก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนํ า เพื่อให้
เลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง ที่ผูว้ จิ ยั
สร้างขึน้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็ นไป ตามเกณฑ์ท่ี
ได้กําหนดไว้ สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง
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ซึ่งได้สอดคล้องกับ นวลสวาสดิ ์ [7] ศึกษาวิจยั เรื่องการ
พัฒนาเลิรน์ นิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์
ของฉันทีม่ ตี ่อผลงานสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปี ท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า เลิรน์ นิงออบเจ็กต์บนแท็บ
เล็ต เรือ่ ง งานประดิษฐ์ของฉัน สําหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 80.63/81.91 ซึง่ เป็ นตามเกณฑ์
80/80 ทีก่ าํ หนดไว้
7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น พบว่า คะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้
ไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยเลิรน์ นิ่งออบเจกต์
ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง มีความรูแ้ ละความเข้าใจใน
เนื้ อ หาที่เ รีย นได้ ดีข้ึน จึง สามารถทํ า แบบทดสอบผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียนได้สงู กว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชดั
ซึ่งคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.84 และ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
. โดยอาจมีผลมาจากเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบันเทิง มีรูปภาพ ตัวอักษร เนื้อหา ภาษาและ
เสียง ทีม่ คี วามถูกต้องเหมาะสม ใช้งานได้งา่ ย ไม่มคี วาม
ซับซ้อน จึงสามารถทําให้นกั เรียนเข้าใจในเนื้อหาของการ
สือ่ สารภาษาจีนเบือ้ งต้นได้งา่ ยขึน้ ทีส่ าํ คัญ คือ นักเรียนมี
ความสนุ กสนานและเพลิดเพลิน ในระหว่างการเรียนรู้ ไม่
เกิดความเบื่อหน่ าย ส่งผลให้นักเรียนได้รบั ความรูค้ วาม
เข้าใจได้อย่างเต็มที่ เมื่อนักเรียนมีความสุข ซึง่ สอดคล้อง
กับ อิสสระ [2] กล่าวไว้วา่ การศึกษาบันเทิงเป็ นการนําเอา
สือ่ ประเภทต่างๆ เช่น ภาพกราฟิ ก เสียง ภาพเคลื่อนไหว
วีดิทศั น์ และดนตรี มาใช้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้ร บั
ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และยังได้สอดคล้องกับ อรนุ ช
[8] และถนอมพร [1] ซึง่ สรุปได้วา่ นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ง่ายและมีความสนใจในการเรียนรู้ เนื่องจากเลิร์นนิ่ง
ออบเจกต์ มีเ นื้ อ หาที่ก ระชับ ปริม าณพอเหมาะ การ
นําเสนอน่าสนใจ ทําให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจได้
ดีขน้ึ แต่ในขณะเดียวกัน ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่ อ นเรีย นเท่ า กับ 2.77 และผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรีย น
เท่ากับ 4.20 ตามลําดับ โดยเห็นได้ว่าส่วนเบี่ยงเบน

_17-0051(151-159)16.indd 158

มาตรฐานนั ้น มี ค่ า อยู่ ใ นระดั บ สู ง ซึ่ ง แสดงถึ ง ความ
แปรปรวนของคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนทําได้ ไม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คะแนนของแต่ละคนสูงตํ่าอย่างเห็นได้
ชัด ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นไปได้ว่า เลิร์นนิ่ งออบเจกต์
ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง ไม่ได้ทาํ ให้นกั เรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ งู ขึน้ ในระดับเดียวกัน
7.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ี
ต่อเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่อง
การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.57
ในด้านต่างๆ คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการ
ใช้งาน และด้านความสนใจของนักเรียนตามลําดับ ซึง่ เป็ น
ผลมาจากเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็ นสือ่ การเรียนการสอนภาษาจีนเบือ้ งต้น
ที่ม ีเนื้ อหากระชับเข้าใจง่าย และสร้างความสนุ กสนาน
เพลิดเพลินควบคู่ไปกับเรียนรู้ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีความสุข
ทําให้นักเรียนสามารถจดจําเนื้อหาได้ดี และเกิดความรู้
ความเข้าใจที่ง่ายขึน้ จึงส่งผลให้นักเรียนรูส้ กึ ดี และเกิด
ความรูส้ กึ ทางบวกต่อเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการ
ศึกษาบันเทิง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ [9] ที่
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตนู แอนิเมชัน
บนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 และได้พบว่า นักเรียน
ทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต
มีความพึงพอใจใน ด้านเนื้อหา ด้านภาพและอักษร ด้าน
รูปแบบการนําเสนอ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
8.1.1 การใช้เลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการ
ศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ผู้สอน
ควรเตรียมอุปกรณ์ให้มคี วามพร้อมก่อนการเรียนการสอน
นัน่ ก็คอื โปรเจกเตอร์ท่มี คี ุณภาพดี สีไม่คลาดเคลื่อน มี
ความชัดเจน และคมชัด พร้อมด้วยเครื่องเสียงที่มคี วาม
เหมาะสมกับห้องเรียน ทีท่ ําให้นักเรียนสามารถรับฟงั เสียง
ได้ชดั เจน ทัง้ นี้ถา้ อุปกรณ์เหล่านี้ไม่มคี วามพร้อม จะส่งผล
ให้การเรียนการสอนด้วยเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
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การศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบือ้ งต้น ไม่ม ี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
8.1.2 ควรเพิม่ แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในเลิรน์ นิ่ง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องต้น ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน ควบคูก่ บั การได้
ความรู้ความเข้าใจ เช่น การจับคู่อย่างประโยค ซึ่งเป็ น
การส่งเสริมให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการต่อเนื่อง
8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1 ควรพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบันเทิง หน่ วยการเรียนรูอ้ ่นื ๆ ในภาษาจีนเพื่อ
ให้นกั เรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรูข้ อง
แต่ละหน่ วย และยังส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนกับผู้สอน โดยที่ไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย
8.2.2 ควรพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีน ในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น การจําลองสถานการณ์จริงในรูปแบบของละคร
ซึ่งใช้คนในการแสดงบทบาทสมมุตทิ เ่ี กี่ยวข้องกับเนื้อหา
นัน้ ๆ เพือ่ สร้างการเรียนรูท้ ส่ี มจริงมากขึน้ ในระดับชัน้ การ
เรียนการสอนทีส่ งู ขึน้ ของนักเรียน
8.2.3 ควรพัฒนาเลิรน์ นิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบันเทิง ในกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ เช่น กลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยการสร้างออกมาในรูปแบบของการสํารวจ
เพื่อทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้ อยาก
เห็น และมีความสนใจในการติดตามเนื้อหาความรูน้ นั ้ ๆ
8.2.4 ควรจัด ทํ า เป็ น องค์ ค วามรู้ ใ นรู ป แบบ
ออนไลน์ ท่นี ักเรียนสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเอง เพราะ
เมื่อนักเรียนได้เรียนรูจ้ ากในห้องเรียนไปแล้ว ยังมีโอกาส
ได้ทบทวนความรู้ความจําในแต่ละหน่ วยได้อีกโดยไม่ม ี
ข้อจํากัดของสถานทีแ่ ละเวลา
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