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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับ

สื่อประสมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาจีน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม 3) เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถดา้นการพดูภาษาจนี ระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช ้B-SLIM model รว่มกบัสือ่ประสม  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน  
(เพิ่มเติม) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำาบลสระคู อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสมรายวิชาภาษาจีน (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง  
รวมท้ังสิ้น 10 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบความสามารถด้านการฟังและแบบทดสอบความสามารถด้าน 
การพูดภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบทดสอบ 
ความสามารถด้านการฟัง เป็นปรนัย แบบเลือกตอบ จำานวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 แบบทดสอบความ 
สามารถด้านการพูด เป็นอัตนัย แบบปฏิบัติ จำานวน 1 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน (เพิ่มเติม) โดยใช้ B-SLIM model 
ร่วมกับส่ือประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.33/77.60 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 70/70 2) ความสามารถด้านการฟัง โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับส่ือ
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ประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.33 คิดเป็นร้อยละ 41.67  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.17 คิดเป็นร้อยละ 80.83 
คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.98 และมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 3) ความสามารถ
ด้านการพูด โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนมี 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 คิดเป็นร้อยละ 31.94 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.98 และหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.67 คิดเป็นร้อยละ 72.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

คำ�สำ�คัญ:  การสอนแบบบีสลิม สื่อประสม ความสามารถด้านการฟัง ความสามารถด้านการพูด  
ภาษาจีน

Abstract
The purposes of this study were: 1) to develop instructional Chinese plans using 

the B-SLIM model with multimedia for Mathayomsuksa four students based on the 70/70 
efficient standard, 2) to compare the before and after listening scores of students using the 
B-SLIM model with multimedia, and 3) to compare the before and after speaking scores 
of students using the B-SLIM model with Multimedia. The sample group consisted of six  
students, selected by purposive sampling. The research instruments were 1) The lesson 
plans based on B-SLIM model with multimedia 5 plans, 2) The test for listening ability 
20 items and for speaking ability 1 item. The statistical analysis employed were mean,  
percentage, standard deviation, and E

1
/E

2
. The results of the research were as  

follows: 1) Instructional Chinese plans using B-SLIM model with multimedia for  
Mathayomsuksa 4 students was 78.33/77.60, which was higher than the requirement 70/70 
efficiency criterion, 2) The listening mean score before using B-SLIM model with multimedia 
was 8.33 or 41.67 percent, with a standard deviation of 0.52, and after was 16.17 or 80.83 
percent, with standard deviation of 0.98. The post-test mean score was higher than that of 
the pre-test, and 3) The speaking mean score before using B-SLIM model with multimedia 
was 3.83 or 31.94 percent, with a standard deviation of 0.98, and after was 8.67 or 72.22 
percent, with standard deviation of 0.52. The post-test mean score was higher than that of 
the pre-test.

Keywords:  B-SLIM model, multimedia, listening ability, speaking ability, Chinese  
Language
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บทนำา
ในสงัคมโลกการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ

มคีวามสำาคญัและจำาเปน็อย่างย่ิงในชีวติประจำาวนั 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำาคัญในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชพี การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมและ 
วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
โลก นำามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ชว่ยพัฒนานกัเรยีนใหม้คีวามเขา้ใจ
ตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตก
ต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ 
และใช้ภาษาตา่งประเทศเพ่ือการสือ่สารได้ รวมทัง้
เขา้ถงึองคค์วามรูต้า่งๆ ได้งา่ยและกวา้งขึน้ และมี
วสิยัทัศน์ในการดำาเนนิชีวิต (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2560: 1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ (ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษา
จีน) ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ในสังคมไทย ภาษา
จีนถือเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่มีผู้ เลือก
เรียนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
อดุมศกึษา การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีเปน็
ภาษาต่างประเทศทีส่องในประเทศไทยได้ขยายตวั
เพ่ิมมากขึน้ ภาษาจนีจงึเปน็ภาษาตา่งประเทศทีมี่
ความสำาคัญตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเรียน
รู้ภาษาจีนของคนไทยจึงมีความจำาเป็นในการเพิ่ม
ศักยภาพการสื่อสารกับประชากรในประเทศจีน
และในประชาคมโลก เพราะภาษาจีนมิใช่สื่อสาร
กันเพียงภายในประเทศจีนเท่านั้น หากมีผู้นิยมใช้
กันท่ัวโลกและมีผู้นยิมใช้มากทีสุ่ดด้วยการสง่เสรมิ
ให้คนไทยสามารถใช้ภาษาจีนได้จะส่งผลต่อการ

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
เวทีระหว่างประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดี
กบัสาธารณรฐัประชาชนจนี (กระทรวงศกึษาธกิาร,
2556) 

การส่ือสารเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารง
ชีวิต มนุษย์จำาเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอด
เวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่ง
นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิตของ
มนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนิน
ชวีติของมนษุยม์าก การสือ่สารมคีวามสำาคญัอยา่ง
ยิง่ในปจัจบุนั ซึง่ไดช้ือ่ว่าเปน็ยคุโลกาภวัิตน ์เปน็ยคุ
ของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บคุคลและสงัคม การสือ่สารทำาใหค้นมคีวามรูแ้ละ
โลกทัศน์ท่ีกว้างขวางข้ึน การสื่อสารเป็นกระบวน
การที่ทำาให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
ทำาให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และ
รบัรูวั้ฒนธรรมของตนเองและสงัคมได ้การสือ่สาร
เป็นปจัจยัสำาคญัในการพฒันาประเทศ สรา้งสรรค์
ความเจรญิกา้วหนา้แกช่มุชน และสงัคมในทกุดา้น 
(ไพริน มูหลาน สกุลเล็ก, 2555) ดังนั้น ความ
สามารถดา้นการฟงัและการพดูมคีวามสำาคญัและ
ควรพฒันาใหน้กัเรยีนเกดิศกัยภาพ ความสามารถ
ด้านการฟังและความสามารถด้านการพูดมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมาก เพราะโดยปกติแล้วเราจะ
ไมร่บัฟงัเพยีงอยา่งเดยีว การฟังและการพดูเกดิขึน้
เนือ่งจากการมบีคุคลอยา่งนอ้ยสองฝา่ยมปีฏกิริิยา
โต้ตอบกันตามธรรมชาติของการสื่อสารที่แท้จริง 
การพดูมีความสำาคญัอยา่งยิง่ควบคูก่บัความเขา้ใจ
ในการฟัง เป็นพื้นฐานที่สำาคัญต่อการเรียนภาษา 
จะเหน็ไดว้า่การฟงัและการพดูมคีวามสมัพันธก์นั
อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับการเรียนภาษาจนี
ในฐานะภาษาที่สอง (ธัญญารัตน์ มะลาศรี, และ 
Wei Jingru, 2560) 

จากการสอบวัดระดับภาษาจีนของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาเพิ่ม
เติมภาษาจีนฟัง-พูด ปีการศึกษา 2561 โดยการ
สอบข้อเขียน (HSK) ระดับ 3 พบว่า สอบไม่ผ่าน 
คอืไดค้ะแนนต่ำากว่า 180 คะแนน และการสอบวดั
ระดับภาษาจีนโดยการสอบด้านการพูด (HSKK) 
ระดับ 3 พบว่า สอบไม่ผ่าน คือได้คะแนนต่ำา
กว่า 60 คะแนน และสอดคล้องกับการที่ผู้วิจัย
ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สอนวิชาภาษาจีน 
(เพิ่มเติม) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2561 ก่อนการศึกษา
วิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการ
ฟังและการพูดภาษาจีน อาจเกิดจากนักเรียนยัง
ไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านฟัง
และการพดูอยา่งเหมาะสม ทำาใหน้กัเรยีนไมไ่ดร้บั
การพัฒนาเท่าที่ควร ปัญหาด้านการฟัง เช่น การ
ฟังเสียงสัทอักษรจีน คำาศัพท์ วลี ประโยคสั้นๆ 
จึงส่งผลต่อเน่ืองไปยังความสามารถด้านการพูด 
นักเรียนขาดความมั่นใจ ไม่สามารถออกเสียงสัท
อักษรจีน คำาศัพท์ วลี และประโยคสั้นๆ ได้ อีก
ทัง้ผูวิ้จยัไดส้มัภาษณค์รูผูส้อนประจำารายวิชาภาษา
จีน (ป่ินมณี พันหนองแสน และ Zhao xinyu, 
2562: สัมภาษณ์) พบว่า นักเรียนขาดความใส่ใจ 
อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม กิจกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนประหม่าเมื่อเจอครูเจ้าของ
ภาษา นักเรียนไม่สามารถออกเสียงสัทอักษรจีน
หลายๆ ตัวเพราะไม่สามารถเทียบเสียงในภาษา
ไทยได้ ปัญหาด้านไวยากรณ์ นักเรียนฟังประโยค
คำาสั่งสั้นๆ ไม่เข้าใจ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ
เรียนรู้ได้เท่าที่ควร

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการจดัการเรยีนรู ้เพ่ือสง่เสรมิความ
สามารถด้านการฟังและการพูดภาษาจีน ตาม 
รูปแบบการสอนภาษาที่สองของ Olenka Bilash  
แบบ B-SLIM model (Bilash’s Second  

Language Instructional Model) ซึ่ง Olenka 
Bilash ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอน
ภาษาทีส่องตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร  
(Communicative Language Teaching) มีการ
กำาหนดกิจกรรมรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จดัการเรียนรูภ้าษาของผูเ้รียน แลว้นำามาจัดลำาดบั
ข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดย
เน้นการจัดปัจจัยตัวป้อน (Input) ที่มีความหมาย
เข้าใจได้ (Comprehensible Input) และอยู่บน
พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ผู้เรียนจะประสบ
ผลสำาเร็จดังที่คาดหมายได้ ถ้าผู้สอนเข้าใจวิธีการ
ให้ปัจจัยป้อน เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดอย่าง 
ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียน (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.  
2549: 36-41) การใช้สื่อประสมในการจัดการ
เรียนรู้มีมาเป็นเวลานานแล้ว โดยการนำาสื่อ
หลายๆ อยา่งมาร่วมกันอย่างเปน็ระบบ เพือ่ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น รูปภาพ เทปบันทึกเสียง  
วีดีทัศน์ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543: 89, 268) 
สือ่ประสมสามารถนำาเสนอไดห้ลากหลายรปูแบบ  
เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น สามารถกระตุ้น
ผู้ เรียนให้เกิดความสนใจที่จะเรียน ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยใน
ฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จึงมีความสนใจที่จะ
ศกึษาและพฒันาการจดัการเรียนรูภ้าษาจีน โดยใช ้ 
B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมความสามาร
ดา้นการฟงัและการพดู ซึง่จะทำาให้นักเรยีนมคีวาม
เชือ่มัน่ในตนเองและสามารถประยกุตใ์ชก้ลวธิกีาร
เรียนรู้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสมให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
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2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การฟังภาษาจีน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การพูดภาษาจีน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จำานวน 499 คน

กลุ่ มตั วอ ย่าง  ไ ด้แก่  นัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่เลือกเรียนวิชาภาษา
จนี (เพิม่เติม) ในภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2563 
จำานวน 6 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) 

ตัวแปรในก�รวิจัย

ตัวแปรอิสระ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ B-SLIM model 
ร่วมกับสื่อประสม

ตัวแปรตาม

1. ความสามารถด้านการฟังภาษาจีน

2. ความสามารถด้านการพูดภาษาจีน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
model ร่วมกับสื่อประสม รายวิชาภาษาจีน (เพิ่ม
เติม) จำานวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 
ชั่วโมง

แบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง
และแบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษา
จีน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการฟัง เป็นปรนัย แบบเลือก
ตอบ จำานวน 20 ข้อ 20 คะแนน โดยให้นักเรียน
ฟัง MP3 Audio แล้วให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่
ถูกต้อง และตอนที่ 2 แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการพูด เป็นอัตนัย แบบปฏิบัติ จำานวน 1 ข้อ 
2 สถานการณ์ 12 คะแนน โดยให้นักเรียนจับคู่
เพื่อสนทนาตามบทบาทที่กำาหนดให้ ให้คะแนน
โดยแบบบันทึกการประเมินความสามารถด้าน
การพูด (Rubric) มี 3 ประเด็นการประเมิน คือ  
1) ความถูกต้อง 2) ความคล่องแคล่วในการพูด 
3) การแสดงทา่ทาง/น้ำาเสยีงประกอบการพดู และ
มีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ

ก�รสร้�งและห�คุณภ�พของเครื่องมือ
ที่ใช้ในก�รวิจัย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
model ร่วมกับสื่อประสม รายวิชาภาษาจีน (เพิ่ม
เติม) จำานวน 5 แผน จำานวน 10 ชั่วโมง ซึ่งมี
การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมโดย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลการศึกษา ด้านเน้ือหา 
และ ดา้นหลกัสตูรและการสอน โดยผา่นการตรวจ 
แก้ไข และปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 4 
ทา่น พบวา่ มคีา่เฉลีย่ระดบัคณุภาพรายแผนตัง้แต ่
4.42-4.60 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.52 
เมือ่นำาไปแปลความหมายคา่เฉลีย่กบัเกณฑ ์พบว่า  
มีคุณภาพและความเหมาะสมระดับมากที่สุด

แบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง
และแบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษา
จีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 
ตอน คอื ตอนที ่1 แบบทดสอบความสามารถดา้น
การฟัง เป็นปรนัย แบบเลือกตอบ จำานวน 20 ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 
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ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 
0.30-0.59 มีค่าอำานาจจำาแนก (B) เท่ากับ 0.40-
0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 
0.94 ตอนที่ 2 แบบทดสอบความสามารถด้าน
การพูด เป็นอัตนัย แบบปฏิบัติ จำานวน 1 ข้อ  
มค่ีาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต ่0.50-1.00

รูปแบบของการวิจัย
รปูแบบของการวจิยัในครัง้นี ้เปน็การวจิยั

เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Design) 
แบบกลุม่ทดลองกลุม่เดยีว วดัผลกอ่นและหลงัการ
ทดลอง (One Group Pretest-posttest Design) 
ดังตาราง 1

ตาราง 1 รูปแบบของการวิจัย

ประช�กร T
1

X T
2

ทดสอบก่อนการทดลอง
วิธีสอนแบบ B-SLIM model  

ร่วมกับสื่อประสม
ทดสอบหลังการทดลอง

ความหมายของสัญลักษณ์
 X หมายถึง การสอนแบบB-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม
 T

1
 หมายถึง การสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

 T
2
 หมายถึง การสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับ
นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4/2 ด้วยแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการฟัง เป็นปรนัย แบบเลือก
ตอบ จำานวน 20 ข้อ 20 คะแนน และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการพูด เป็นอัตนัย แบบปฏิบัติ 
จำานวน 2 ข้อ 12 คะแนน

2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ B-SLIM model 
ร่วมกับสื่อประสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/2 จากแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน  
(เพิ่มเติม) จำานวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม
เวลาเป็น 10 ชั่วโมง

3. ระหวา่งดำาเนนิการจดัการเรยีนรูแ้ตล่ะ

แผน ให้นักเรียนจับคู่สนทนาเพื่อทดสอบความ
สามารถด้านการพูด โดยประเมินเป็นรายบุคคล

4. หลงัจากดำาเนนิการจดัการเรยีนรู้แตล่ะ
แผน ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบย่อยเพื่อทดสอบ
ความสามารถด้านการฟัง

5. ทดสอบหลังเรียน (Post Test) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้ B-SLIM model  
รว่มกบัสือ่ประสม โดยแบบทดสอบชดุเดยีวกนักบั
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) บันทึกคะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียน

6. นำาคะแนนที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำาการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 
จุดประสงค์ ดังนี้ 
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1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 โดยใช้ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ E

1
/E

2

2. เปรยีบเทยีบความสามารถด้านการฟัง
ภาษาจีน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 
B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม โดยใช้ สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. เปรยีบเทยีบความสามารถด้านการพูด

ภาษาจีน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 
B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม โดยใช้ สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.  ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพ

กระบวนการของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
B-SLIM model ร่วมกับส่ือประสม (E

1
) และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ประสทิธิภาพของแผนการจดัการเรยีนรูวิ้ชาภาษาจีน โดยใช้ B-SLIM modelรว่มกับสือ่ประสม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (N=6) 

ค่�ประสิทธิภ�พ คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ

E
1

110 86.17 3.37 78.33

E
2

32 24.83 1.17 77.60

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ E
1
/E

2
 เท่ากับ 78.33/77.60

จากตาราง 2 พบว่า ประสิทธิภาพ
กระบวนการของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม (E

1
) เท่ากับ 

78.33 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E
2
) เทา่กบั 

77.60 ดงัน้ัน แผนการจดัการเรยีนรู ้วชิาภาษาจีน  
(เพ่ิมเติม) โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อ
ประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่า

เท่ากับ 78.33/77.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 
ที่กำาหนดไว้

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
สามารถด้านการฟังภาษาจีน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับ 
สื่อประสม ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน

คนที่ 1 2 3 4 5 6 รวม ร้อยละ S.D.

ก่อนเรียน (20) 8 8 9 8 9 8 50 8.33 41.67 0.52

หลังเรียน (20) 17 15 15 17 17 16 97 16.17 80.83 0.98
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จากตาราง 3 พบว่า คะแนนการทดสอบ
ความสามารถด้านการฟังหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.33 คิด
เป็นร้อยละ 41.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทา่กบั 0.52 และคา่เฉลีย่หลงัเรยีน เทา่กบั 16.17 
คิดเป็นร้อยละ 80.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.98 ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบความสามารถด้านการฟัง ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม มีค่า 
สูงกว่าก่อนเรียน

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
สามารถด้านการพูดภาษาจีน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับ 
สื่อประสม ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาจีน ระหว่างก่อนเรียนและ 
หลังเรียน โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม

คนที่ 1 2 3 4 5 6 รวม ร้อยละ S.D.

ก่อนเรียน (20) 4 3 3 3 5 5 23 3.83 31.94 0.98

หลังเรียน (20) 9 8 9 8 9 9 52 8.67 72.22 0.52

จากตาราง 4 พบว่า คะแนนการทดสอบ
ความสามารถด้านการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรยีน โดยมคีา่เฉลีย่กอ่นเรยีน เทา่กบั 3.83 คิดเปน็
รอ้ยละ 31.94 คา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 
0.98 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.67 คิดเป็น
ร้อยละ 72.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.52 ดงันัน้ คา่เฉลีย่ของคะแนนการทดสอบความ
สามารถด้านการพูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ B-SLIM model 
ร่วมกับสื่อประสม มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน

อภิปรายผล
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้  

B-SLIM model ร่วมกับส่ือประสม เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษา
จีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ B-SLIM  
Model ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธภิาพ เทา่กับ 78.33/77.60 ประสิทธภิาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า 
นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ความสามารถด้านการฟังและความสามารถด้าน
การพูดจากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 5 แผน 
คิดเป็นร้อยละ 78.33 และคะแนนเฉลี่ยจาก
การทำาแบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง
และความสามารถด้านการพูดหลังเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 77.60 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพราะแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ B-SLIM model ร่วม
กับส่ือประสมช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกฝน
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ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษา
จีน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ 
ตัง้ไว ้มคีวามมัน่ใจในตวัเองมากขึน้ สอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ ถิรศิลาเวทย์ (2562: 
50-57) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้าน
การฟังกละการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมตาม
รูปแบบ B-SLIM ประกอบสื่อมัลติมีเดีย พบว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ B-SLIM 
ประกอบสื่อมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
75.86/76.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ วิภาวี ไชยทองศรี (2562: 120-
136) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้าน
การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมตาม
รูปแบบ B-SLIM ประกอบสื่อมัลติมีเดีย พบว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ B-SLIM 
ประกอบสื่อมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
75.86/76.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ การที่ผล
ปรากฏเช่นน้ีอาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบของ B-SLIM model ซึ่งมี 5 ขั้น ดังนี้ 
1) ขั้นวางแผนและการเตรียม (Planning and 
Preparation) 2) ขั้นทำาความเข้าใจตัวป้อนหรือ
ข้อความรู้ใหม่ (Comprehensible Input) 3) ขั้น
กิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึกทักษะ (Intake 
Activity) 4) ขั้นผล (Output) และ 5) ขั้นประเมิน
ผล (Evaluation) (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2544: 
24-30) ร่วมกับสื่อประสมที่หลากหลายทำาให้
แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ตั้งไว้

ผลการส่งเสรมิความสามารถด้านการฟงั
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ 
B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม สรุปได้ว่า มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมา

จากการจัดการเรยีนรูท้ีเ่ปน็ขัน้ตอน ทำาใหน้กัเรยีน
ไดฝ้ึกฝนความสามารถด้านการฟัง โดยการเรียนรู้ 
จากคำาศัพท์ วลี ประโยคสั้นๆ ทำาให้นักเรียน
สามารถแยกแยะคำาศัพท์ สามารถฟังคำาสั่งเข้าใจ
และปฏบิตัติามคำาสัง่ได ้ชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามมัน่ใจ
มากขึ้น และส่งผลไปสู่ความสามารถด้านการพูด
ที่ฝึกพูดตามหลังจากการฟัง ทำาให้เกิดการออก
เสียงที่ถูกต้องมากขึ้น สอดคล้องกับ ศิริดา ทา
ทิพย์ และ ปริณ ทนันชัยบุตร (2559: 135-140) 
ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถดา้นการฟงัและ
การพูดภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับ
กิจกรรมบทบาทสมมติ พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการฟงัภาษาเกาหลสีงูกวา่เกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปารณัท ศุภพิมล 
และ จารุณี มณีกุล (2561: 130-140) ได้ศึกษา
การใช้การสอนแบบบีสลิม เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่า ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการเรียนแบบบีสลิม ผ่านเกณฑ์ 
รอ้ยละ 50 ทีก่ำาหนดไว ้และยงัสอดคลอ้งกบั วภิาว ี
ไชยทองศรี (2562: 120-136) ได้ศึกษาการ
พฒันาความสามารถดา้นการฟงัและการพูดภาษา
จีนเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ด้วยกิจกรรมตามรูปแบบ B-SLIM ประกอบ
สือ่มลัตมิเีดยี พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบ  
B-SLIM ประกอบสื่อมัลติมีเดีย มีทักษะการฟัง
และการพูด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ 0.5 แสดงให้เห็นว่า การสอน
ภาษาจีนโดยใช ้B-SLIM model ร่วมกบัสือ่ประสม 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านต่างๆ ของ
ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

ผลการส่งเสริมความสามารถด้านการ
พูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม สรุป
ได้ว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับ วิภาวี ไชยทองศรี (2562: 120-
136) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้าน
การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมตาม
รูปแบบ B-SLIM ประกอบสื่อมัลติมีเดีย พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ B-SLIM ประกอบ
สื่อมัลติมีเดีย มีทักษะการฟังและการพูด หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
0.5 สอดคลอ้งกบั สภุาภรณ์ ถริศิลาเวทย ์(2562: 
50-57) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้าน
การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมตาม
รูปแบบ B-SLIM ประกอบสื่อมัลติมีเดีย พบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ B-SLIM ประกอบสื่อ
มัลติมีเดียมีทักษะการฟังและการพูดหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยยะสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 แสดงใหเ้หน็วา่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ 
B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม ช่วยให้ผู้เรียน
มีความสามารถในด้านต่างๆ ของภาษาเพื่อการ
สื่อสารที่ดีขึ้น เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ขัน้ตอน มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนได้ทำาความเขา้ใจ
ถึงความหมายของคำาศัพท์ ประโยคอย่างชัดเจน 
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการพูดจากสถานการณ์
ท่ีกำาหนด นอกจากนี้ได้จัดทำาสื่อประสมที่เหมาะ
กับช่วงวัยและเน้ือหามาใช้ร่วมด้วยย่ิงส่งเสริมการ
จดจำาของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติบ่อยๆ ทำาให้เกิดการพัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้  ครูต้อง
วางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการจัดการ
เรียนรู้ เช่น การเตรียมกิจกรรม การจัดเตรียมสื่อ 
อุปกรณ์ที่จำาเป็นในการสอน เช่น การใช้รูปภาพ 
บัตรภาพ การทำาความเข้าใจตัวป้อนที่จะจัดให้แก่ 
ผูเ้รยีน จะสง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น

1 .2 ครูควรอธิบายขั้นตอนการทำา
กิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนมีความเข้าใจ เพื่อง่าย
ต่อการจัดการเรียนรู้

1.3 ครูเป็นผู้ช้ีแนะรูปประโยคและคำา
ศัพท์ยากๆ ที่นักเรียนต้องการ และครูต้องคอยให้
กาลงัใจและเสรมิแรงนกัเรยีนทีเ่รยีนออ่นเพือ่ไมใ่ห้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และท้อแท้

1.4 สามารถนำาแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับส่ือประสมไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบการสอน B-SLIM 
model ที่หลากหลาย และศึกษาเกี่ยวกับสื่อ
ประสม ตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อนำาไปใช้
กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาผู้เรียน 
ต่อไปอย่างไร

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการนำารูปแบบ
การสอน B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสม  
ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและ
การพูดในวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
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