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การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับเด็ก 
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, สมชาย เซะวิเศษ, ธีราฑัต เลิศช า่ชองกุล, ดารณี ธนวัตร 

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื อศึกษาลักษณะการเล่นของเล่นส่าหรับเด็ก 2) เพื อออกแบบของ
เล่นเสริมพัฒนาการทักษะภาษาจีนเบื้องต้นเรื องตัวเลขส่าหรับเด็กปฐมวัย 3)เพื อประเมินความพึงพอใจ
ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็กปฐมวัย 4)เพื อเปรียบเทียบผลการเรียน ก่อน-หลัง 

วิธีการวิจัยโดยใช้ประชากร คือ เด็กปฐมวัยที เรียนเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเบื้องต้น 
จ่านวน 33 คน ในสถาบันสอนภาษาจีนพ้ืนที  กรุงเทพฯ และกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยที เรียนส่งเสริม
ทักษะทางด้านภาษาจีนเบื้องต้น ในโรงเรียนภาษาจีน OKLS (กทม.) จ่านวน 30 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อน/หลัง ของเด็กปฐมวัยที มี     
การเรียนส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเบื้องต้น ต่อสื อการสอนประเภทของเล่นเสริมพัฒนาการที 
พัฒนาใหม่ วเิคราะห์ค่าเฉลี ยเลขคณิตและส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจ ด้านเนื้อหาสาระอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.08 
, S.D.=0.42) และด้านรูปแบบการสอนและสอดคล้องกับการเล่นอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.70, 
S.D.=0.46) และการทดสอบระหว่างเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนนเฉลี ย 24.40 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 81.33 (E1) และผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนน
เฉลี ย 25.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.78 (E2) พบว่าของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น
(ตัวเลขและอักษรประกอบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1:E2) เท่ากับ 81.33:83.78 ผ่านเกณฑ์ 80:80 
สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาจีนเบื้องต้นที เกิดจากของเล่นเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาจีนเบื้องต้น(ตัวเลขและอักษร)ที พัฒนาใหม่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมุติฐานที ก่าหนดไว้ 

 
ค าส าคัญ : ของเล่น, พัฒนาการ, ภาษาจีน, เบื้องต้น, การออกแบบ 
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A Study and Toy Design for Children to Develop Basic Chinese Skills 
Songwu Egwutvongsa, Somchai Setvisak, Teeratat Lerdchamchongkuln,  

DaraneeTanawat 
Faculty of Industrial Education and Technology 

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 
 

Abstract 
This research had objectives as follows: 1to study the characteristics of 

children playing with toys; 2)to design basic Chinese skill development toys with 
numbers for kindergarten students; 3) to make assessments of the basic Chinese skill 
development toys for kindergarten students; and 4) to make assessments of 
comparison for the learning results before and after studying. 

The research applied the method of using the population, which were the 
kindergarten students, who studied basic Chinese skill development totaling 33 people 
at the Chinese Institute in Bangkok. Group sampling was conducted with the 
kindergarten students who studied the basic Chinese skill development subject at the 
OKLS Chinese School in Bangkok totaling 30 people. Purposive Sampling was applied 
by using the pre-test and post-test learning assessment for the kindergarten students 
who have studied the above subject. Analysis was conducted of the averages, the 
Standard Deviation and the t-test dependent in this research. 

According to the result, the content was very good ( X = 4.08, S.D. = 0.42) and 
the teaching style was very good ( X = 4.70, S.D. = 0.46). It was found that the test 
during studying, called E1, was in the average range with a 24.40 score and 81.33 
percentage, and the test result, called E2, was in the average range with a 25.13 score 
and 83.78 percentage. Furthermore, it was found that the effectiveness of the basic 
Chinese skill development toys with numbers and learning the alphabet, called E1:E2, 
was equal to 81.33:83.78. Thus, the scores have passed the standard. As a result, it 
could be concluded that learning result of the basic Chinese skill from using the basic 
Chinese skill development toys with new developed numbers and alphabets was at a 
higher level in the post-test than pre-test studying with a significance of .05. 

 
Keywords : toys, development, Chinese language, primary, design. 
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บทน า 
เด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที ส่าคัญอย่างยิ ง

ส่าหรับการพัฒนาชีวิตของเด็ก เนื องจากเป็น
ช่วงเวลาที เด็กมีการพัฒนาทางการรับรู้ทางด้าน
ภาษา สังคม อารมณ์ และกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว 
สภาพแวดล้อมจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของ
เด็ก ดังนั้นควรมีสื อที ช่วยในการพัฒนาการเด็กที ดี 
และมีคุณภาพ ซึ งส่าหรับเด็กในวัยนี้ “ของเล่น” 
ก็ เป็นสื อชนิดหนึ งที ช่ วย ในการ เสริ มสร้ า ง
พัฒนาการเด็กได้ดี นอกจากการใช้สื อช่วยใน   
การพัฒนาการเด็กแล้ว เรื องการเลี้ยงดูเด็กของ
พ่อแม่ก็เป็นสิ งส่าคัญ เนื องจากเด็กในวัยนี้จะ
ใกล้ชิดพ่อแม่มากที สุด ดังนั้นพ่อและแม่ของเด็ก
ควรดูแลเอาใจใส่ ให้ความอบอุ่น ให้ความรักเด็ก
อย่างใกล้ชิด เพราะเรื องการให้ความส่าคัญต่อเดก็
ของพ่อแม่นั้น มีผลต่อพัฒนาการของเด็กเป็น
อย่างมาก (ผดุง อารยะวิญญู, 2542 : 24-25)  

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีน
ส่าหรับเด็กปฐมวัยนั้นสามารถเกิดได้จากการเล่น
กับพ่อแม่จะเป็นตัวช่วยสร้างพัฒนาการทางด้าน
ภาษาจีนส่าหรับเด็ก เนื องจากพ่อแม่จะคอย
กระตุ้น เช่น กระตุ้นโดยการอ่านออกเสียงให้เด็ก
ฟัง และให้เด็กออกเสียงตาม เพื อช่วยให้เด็กอ่าน
ออกและจดจ่าตามพ่อแม่เพื อเป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาการที ถือได้ว่ามีความจ่าเป็นส่าหรับเด็กใน
ยุ ค อนาคตที จ ะ ต้ อ ง มี ค ว าม รู้ ท า งภ าษา ที 
หลากหลายมากยิ งขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

ดังนั้นการน่าของเล่นมาผสมผสานความรู้
ทางด้านภาษาจีนเบื้องต้นนั้นถือเป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก ที เป็นสื อการเรียนให้สามารถช่วย
สร้างพัฒนาการเด็กด้านความรู้พื้นฐานภาษาจีน
ได้ดี เพราะนอกจากจะให้ความสนุกแก่เด็กแล้ว 
เด็กยังได้รู้จักใช้การสังเกต การจ่า การแยกแยะ 
อักษรภาษาจีนเบื้องต้นได้ ทั้งยังส่งเสริมความคิด

ในระหว่างการเล่นและยังมีการสอดแทรกความรู้ 
ทักษะทางด้านภาษาจีน เข้าไปในตัวของเล่นอีก
ด้วย เพื อให้เด็กได้มีการเตรียมพร้อมในเรื องของ
ความรู้พื้นฐานของทักษะวิชาการอย่างสมบูรณ์
ตามรูปแบบของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที  21 ที 
เน้นให้ เด็กมีความสุขในขณะเรียนและมีผล     
การเรียนที สามารถบูรณาการไปสู่ศาสตร์ต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพื อศึกษาลักษณะการเล่นโดยใ ช้
หลักการทางการออกแบบของเล่นส่าหรับเด็ก 

2. เพื อออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการ
ทักษะภาษาจีนเบื้องต้นเรื องตัวเลขส่าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3. เพื อประเมินความพึงพอใจของเล่น
เสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4. เพื อเปรียบเทียบผลการเรยีน ก่อน-หลัง  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. วัตถุประสงค์ที  1 เพื อศึกษาลักษณะ

การเล่นโดยใช้หลักทางการออกแบบของเล่น
ส่ าหรับ เด็ก  ประยุกต์ ใ ช้กรอบแนวคิดทาง 
ลักษณะการเล่นของเด็กปฐมวัย (วารี ถิระจิตร, 
2547) ประกอบด้วย การเล่นเลียนแบบ การส่ารวจ 
การทดสอบและการสร้าง  

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู
โรงเรียนสอนภาษา OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิ
ปัญญาตะวันออก จ่านวน 3 คน (กรณีศึกษา : 
คัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มครูผู้สอนจาก
ประเทศจีน ที เปิดสอนภาษาจีนในพื้นที  กทม) 

1.2 เครื องมือวิจัย แบบสัมภาษณ์ เรื อง 
ลักษณะการเล่นเพื อเสริมทักษะภาษาจีนของ   
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เด็กปฐมวัย ใช้การวิเคราะห์แบบหลักการเชิง
คุณภาพ ตัวแปรที ศึกษา คือ ลักษณะการเล่นเพื อ
เสริมทักษะภาษาจีนของเด็กปฐมวัย 

1.3 ลักษณะข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูล
ที ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 
หลักการรูปแบบการเล่นเสริมพัฒนาการใน
ระหว่างการเรียน 

2. วัตถุประสงค์ที  2 เพื อออกแบบของเล่น
เสริมพัฒนาการทักษะภาษาจีนเบื้องต้นเรื อง
ตัวเลขส่าหรับเด็กปฐมวัย ประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดทาง ทฤษฎีเกี ยวกับพัฒนาการทางภาษา 
(สม สุจิรา, 2559 : 31-35) ประกอบด้วย ทฤษฎี
ความพึงพอใจแห่งตน ทฤษฎีการเลียนแบบ 
ทฤษฎีเสริมแรง ทฤษฎีการรับรู้  การให้รางวัล 
ความปลอดภัยและภาษาจีนเบื้องต้น (Noo Mei. 
(2554 : 28) 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 

ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นส่าหรับเด็กใน
สถาบันอุดมศึกษาที เปิดสอนทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นส่าหรับเด็กใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร ออก แ บ บ  แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านของเล่นส่าหรับเด็ก จ่านวน 4 
คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 

2.2 เครื องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ เรื อง ของเล่นเสริม
พัฒนาการพื้นฐานภาษาจีนใช้การวิเคราะห์แบบ
ความถี  ค่าเฉลี ย และค่าร้อยละ  

ตัวแปรที ศึกษา คือ รูปแบบที เหมาะสม
ส่าหรับออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทักษะ
ภาษาจีนเบื้องต้นเรื องตัวเลขส่าหรับเด็กปฐมวัย 

2.3 ลักษณะข้อมูลด้านปฐมภูมิจาก 
การลงพื้นที ส่ารวจผลิตภัณฑ์เดิมที มีอยู่แล้ว
สอบถาม และสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จาก
การศึกษาพัฒนาการของเด็ก ความรู้เบื้องต้นของ
ตัวเลขภาษาจีนเพื อเป็นตัวช่วยในการออกแบบ
ของเล่นเด็กให้ เหมาะสมปลอดภัย  และเกิด
พัฒนาการต่อเด็ก และข้อมูลทุติยภูมิจาก เอกสาร
และงานวิจัยที เกี ยวข้อง ซึ งมีเนื้อหาเกี ยวกับ
พัฒนาการของเ ด็ก มาตรฐานของเล่น เ ด็ก      
การออกแบบของเล่นเด็ก ความปลอดภัยใน     
การเล่นของเด็ก และความรู้เบื้องต้นของตัวเลข
ภาษาจีน 

3. วัตถุประสงค์ที  3 เพื อประเมินความพึงพอใจ
ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น
ส่าหรับเด็กปฐมวัย ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทาง 
การใช้งาน ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการ
ของเด็ก  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที ใช้ใน
กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 

ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยที มีการเรียนเสริมทักษะ
ภาษาจีน ในสถาบันการสอนภาษาจีน ในพื้นที  
กรุงเทพฯ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยที มีการเรียนเสริมทักษะ
ภาษาจีน ในสถาบันการสอนภาษาจีนขนาดใหญ่ 
จ่านวน 3 ท่าน ในพื้นที  กรุงเทพฯ (การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ) 

3.2 เครื องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ผู้ปกครอง เรื อง ความพึงพอใจที มีต่อของเล่น
เสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับ  



   

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 
Vol. 9  3rd Supplementary (July) 2017 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

162 

เด็กปฐมวัย ใช้การวิเคราะห์แบบความถี  ค่าเฉลี ย
และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน  

ตัวแปรต้น คือ ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็กปฐมวัย 

ตัวแปรตาม คือ ค่าระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที เรียนภาษาจีน 

3.3 ลักษณะข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อ
มูลค่าระดับความพึงพอใจที ได้จากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ ที มีต่อของเล่นเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็กปฐมวัย และ
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่  การรวบรวมข้อมูลภาค
เอกสารด้านรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

4. วัตถุประสงค์ที  4 เพื อเปรียบเทียบผล
การเรียน ก่อน-หลัง การเรียนของเด็กปฐมวัย 
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนรู้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558) 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในกระบวนการ 
วิจัย ประกอบด้วย 

ประชากร คือ เด็กปฐมวัยที มีการเรียน
ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเบื้องต้น จ่านวน 
33 คน ในสถาบันสอนภาษาจีนพื้นที  กรุงเทพฯ  

กลุ่ มตั วอย่ า ง  คื อ  เด็ กปฐมวั ยที มี      
การเรียนส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเบื้องต้น 
ในโรงเรียนภาษาจีน OKLS สาขาพาราไดซ์ ช้ัน 3 
จ่ านวน 30 คน  โดย ใ ช้ วิ ธี ก ารสุ่ มตั วอย่ า ง      
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มจาก
นักเรียนที มาเรียนในวันที ท่าการทดลอง 

4.2 เครื องมือการวิจัย คือ แบบประเมินผล
การเรี ยนรู้  ก่อน/หลั ง  ของเด็ กปฐมวัยที มี       
การเรียนส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเบื้องต้น 
ในโรงเรียนภาษาจีน OKLS ต่อสื อการสอนที 

พัฒนาใหม่ โดยการทดสอบความรู้ก่อนใช้ และ
หลังใช้สื อการสอน 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และวิเคราะห์ t-test dependent 

 
สมมุตฐิานการวิจัย 

ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีน
เบื้องต้นส่าหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพไม่ต ่า
กว่ า เ กณฑ์ที ก่ าหนด  E1/E2=80/80  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยของเล่นเสริม
พัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที พัฒนาใหม่ 
 

ผลการวิจัย 
1. วัตถุประสงค์ที  1 เพื อศึกษาลักษณะ

การเล่นโดยใช้หลักการทางการออกแบบของเล่น
ส่าหรับเด็ก พบว่า พื้นฐานแรกส่าหรับการเรียนรู้
ภาษาจีนส่าหรับเด็กคือการเรียนรู้การนับตัวเลข
ภาษาจีน โดยตัวเลขของภาษาจีนจะมีชื อเรียกเลข
โดดและหลักต่าง ๆ ตั้งแต่หลักหน่วย สิบ ร้อย 
พัน และหมื น การอ่านก็อ่านตามหลักคล้าย
ภาษาไทย ประกอบด้วย 零 一 二 三 四 五 六 七 八 

九 十 จ่าแนกเป็น หลิง อี เอ้อ ซาน ซื อ อู่ ลิ ว ชี 
ปา จิ ว สือ เป็นต้น น่าหลักการกระตุ้นความต้องการ
ให้เกิดกระบวนการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
เด็ก คือ ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ปฏิ เสธ    
ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ การเคลื อนไหวส่วน
ของร่างกายได้ดีขึ้น เช่น การใช้มือ ชอบเล่น
ร่วมกับเพื อนมากกว่าการเล่นคนเดียว และ    
การรับรู้ค่าศัพท์เพิ มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 1  วิเคราะห์การจ่าแนกบทเรียนและข้อจ่ากัดทางการออกแบบของเล่นส่าหรับเด็กปฐมวัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  วิเคราะห์แนวทางการออกแบบของเล่นส่าหรับส่งเสริมภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลข) 
 

ข้อมู ลที ไ ด้ จากการก่ าหนดกรอบใน     
การออกแบบ คือ ออกแบบของเล่นแบบเล่นกับ
พ่อแม่วัสดุที ใช้จะเป็นไม้ยางพาราแปรรูป อักษร

ภาษาจีนที ปรากฏในของเล่นจะใช้เป็นอักษร Kaiti 
และในส่วนอักษรภาษาไทยที ปรากฏในของเล่น
จะใช้เป็นอักษร TH Sarabun New ประยุกต์ใช้

รวบรวมข้อมลูพื้นฐานจากกลุม่
ตัวอย่าง 

S  คือ  มีการดึงดูดความสนใจได้ดี จัดเก็บง่าย มีการเล่นที หลากหลาย 
W  คือ  ไม่สามารถซ่อมได้หากช่ารุด มีชิ้นสว่นเยอะ เมื อท่าหายเด็กจะไม่สามารถเล่นต่อได้ 
O  คือ  พกพาสะดวก เล่นได้หลากหลายไม่เบื อเร็ว มีรูปลักษณ์ดึงดูดความสนใจเด็กได้ดี 
T  คือ  มีราคาสูง เมื อมีจ่านวนชิ้นสว่นเยอะ ท่าให้ง่ายต่อการท่าหาย 
 

สร้างแนวความคิดผ่าน 
การวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์

ทางการออกแบบ 
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ภาพการ์ตูนประกอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง 
ลักษณะรูปร่าง หรือสีสันไม่ต่างไปจากของจริง
มากนัก ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค จาก
การรวบรวมข้อมูลพบว่า  

1) เด็กต้องการของเล่นที มีสีสันสดใส มีสี
ฉูดฉาด และของเล่นที มีภาพเยอะกว่าตัวหนังสือ 
ควรที จะเป็นของเล่นที ใช้จินตนาการ และคิด
สร้างสรรค์ร่วมด้วย 

2) ผู้ปกครองต้องการของเล่นที มีราคา   
ไม่สูงมากนัก ของเล่นที สามารถเล่นได้เป็นระยะ
เวลานานหรือของเล่นที บุตรหลานไม่เบื อง่าย และ
ควรมีความปลอดภัยต่อบุตรหลานช่วยสร้างความ
ผ่อนคลาย ความสนุกที เสริมสร้างพัฒนาการต่อ
บุตรหลานอีกทั้งยังควรเป็นของเล่นที จัดเก็บได้
ง่ายประหยัดพื้นที  

3) คุณครูต้องการของเล่นที มีความสัมพันธ์
กับเนื้อหาที เรียน อีกทั้งควรเป็นของเล่นที พัฒนา
ทางสติปัญญา และช่วยให้มีความสนุกเพลินเพลิน
ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน 

4) ข้อมูลความต้องการของตลาด ควรมี
ต้นทุนในการผลิตไม่สูง และมีบรรจุภัณฑ์ที ชัดเจน 
สามารถดึงดูดความสนใจ รวมถึงรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที แปลกใหม่น่าสนใจ สะดวกในการเคลื อนย้าย
หรือจัดส่งข้อมูลพฤติกรรมของเด็กในช้ันเรียน 
ส่วนใหญ่มีสมาธิที ดี เด็กจะออกเสียงตามได้ดีกว่า
ผู้ใหญ่ เพราะเด็กสามารถจดจ่าได้ดีกว่า เด็กมี 
การเรียนรู้ที รวดเร็ว เมื อกลับบ้านมีแบบฝึกหัด
ทบทวนวันละ 15 นาที เป็นแบบอ่าน เด็กจะเริ ม
จ่าค่าศัพท์ง่าย ๆ เรียงตามล่าดับเป็นประโยค 
คุณครูจะใช้สื อการสอนเป็นนิทาน เพื อช่วยใน 
การอ่าน ใช้เพลงในการช่วยจ่าและใช้บัตรค่าเป็น
การช่วยสอน การมีเกมในห้องจะช่วยท่าให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื อเกิดความสนุก เด็กจะ

จ่าได้เป็นอัตโนมัติ เกมในที นี้จะเป็นเกมแบบ
กิจกรรมกลุ่ม ต้องการให้เป็นของเล่นที มีรูปภาพ
และมีตัวภาษาจีนใหญ่ชัดเจน การเรียนรู้ภาษาจีน
ของ เด็ ก วั ยนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ ระยะ เ วลาและพื้ น
ฐานความรู้ด้านภาษาจีน 

2. วัตถุประสงค์ที  2 เพื อออกแบบของเล่น
เสริมพัฒนาการทักษะภาษาจีนเบื้องต้นเรื อง
ตัวเลขส่าหรับเด็กปฐมวัย จะใช้ขั้นการออกแบบ
ของเล่นเสริมพัฒนาการทักษะภาษาจีนเบื้องต้น
เรื องตัวเลขส่าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการ 
6 ขั้นตอน ตามแนวคิดการสร้างมโนทัศน์ทาง  
การออกแบบ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, 2559 : 43) 
ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที  1 รวบรวมความสนใจของเด็ก
มาเป็นตัวเลือกในการท่า Concept Analysis 
ได้แก่ ไดโนเสาร์ สัตว์เลี้ยงและอวกาศ พบว่า เด็ก
ส่วนใหญ่ชอบในเรื องของอวกาศ เนื องจากมี 
ความสนใจในการ์ตูน และตัวละครที เป็นอวกาศ 
เช่น Home , Wall-E และตัวละครคือ Buzz 
Light year เป็นต้น ดังนั้น Concept Design คือ 
การน่าเอาองค์ประกอบเรื องราวของยานอวกาศ 
UFO ดาวเคราะห์ มนุษย์ต่างดาว นักบินอวกาศ 
เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 

ขั้นตอนที  2 ขั้นการหาข้อมูลแนวคิด
ทางการออกแบบ (Concept Design) น่าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบกระสวยอวกาศมีพิจารณา
พบว่า เป็นยานขนส่งขนาดใหญ่ที เดินทางขึ้นสู่
อวกาศแล้วเดินทางกลับสู่โลกให้น่ามาใช้ใหม่ได้
หลายครั้ง "กระสวยอวกาศ" (Space Shuttle) มี
องค์ประกอบประกอบ 3 ส่วนมาประยุกต์ใช้เพื อ
สร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของเล่นเพื อส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็กระดับปฐมวัย 
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ภาพที่ 3  กระบวนการวิเคราะห์กรอบทางความคิด  

 
ขั้นตอนที  3 ขั้นคิดในกรอบด้วยการประยุกต์ 

ใช้แม่แบบ (Template) น่ากระบวนการคิดด้วย
วิธี “การคิดในกรอบ” ด้วยการประยุกต์จาก
แม่แบบทางความคิด เพื อสร้างรูปแบบการคิดใน
เชิงมโนทัศน์ที หลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ งกรอบของ
ข้อจ่ากัดทางการออกแบบ เป็นรูปแบบการคิดใน
หลายด้านที  แตกต่าง โดยอิงกรอบการคิดใน
กรอบจาก อัญชลี ชัยชนะวิจิตร (2557 : 59-66) 
ที มุ่งเน้นการสร้างความคิดให้เกิดขึ้นภายในกรอบ
ทางความคิดด้วย “ข้อจ่ากัดทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที น่ามาก่าหนดเพื อพิจารณาความเหมาะสม
ส่าหรับการพัฒนารูปแบบ 

ขั้นตอนที  4 คัดเลือกรูปแบบจากการคิด
ในกรอบ  ประยุ กต์ แนวคิ ด ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ความสัมพันธ์ทางการออกแบบ ด้วยการประเมิน
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลการออกแบบกับ
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของ สถาพร ดีบุญมี 
ณ ชุมแพ (2549 : 36) ที กล่าวถึงหลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์  จ่านวน 12 ข้อค่านึ ง โดยน่ามา
ประเมินค่าความสัมพันธ์ 4 ระดับ สอดคล้องมาก
(3 คะแนน) สอดคล้องปานกลาง (2 คะแนน) 
สอดคล้องน้อย (1 คะแนน) ไม่สอดคล้อง (0 
คะแนน) โดยผลการประเมินพบว่า รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที ได้ รับคะแนนสู งสุดคือ  DESIGN 
DEVELOPMENT1 ,3 ,4 ,9 ได้รับคะแนน 48 
คะแนน ล่าดับที 2 คือ DESIGN DEVELOPMENT2 
,11 ได้รับคะแนน 47 คะแนน ล่าดับที  3 คือ 
DESIGN DEVELOPMENT 10 ,11 ได้รับคะแนน 
46 คะแนน ผู้วิจัยน่าแบบที ได้คะแนนสูงสุดนี้   
ไปพัฒนารูปแบบต่อ 

ขั้นตอนที  5 ขั้นร่างแบบ (Idea Sketch) 
ได้ท่าการร่างแบบ โดยน่าเอาแบบจากการคัดเลือก
ตารางวิเคราะห์ความส่าคัญทางการออกแบบ    
มาพัฒนาการออกแบบต่อยอด โดยสร้างความคิด 
(concept Design) เข้ามามีส่วนประกอบของ
กระบวนการ 
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ตารางที่ 1  ขั้นกระบวนการแก้ไขปัญหาทางการออกแบบด้วยเทคนคิแม่แบบทางความคิด (Template)  
ข้อจ่ากัดจากกระบวนการ SWOT 

 
 
 
 
 
 

ความคิดแม่แบบการเชื อมโยง ความคิดแม่แบบการรวมหนา้ที  

ความคิดแม่แบบการแยกส่วน 
 
 
 
 
 

ความคิดแม่แบบการเพิ มจ่านวน 
 
 
 
 
 
 

ความคิดแม่แบบการลบออก 
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ตารางที่ 2  ขั้นตอนการ Sketch Design ตามแนวความคิดการพัฒนาในกรอบความคิด 
Sketch Design การแยกส่วน 

 

Sketch Design การเพิ มจ่านวน 

 
     รูปแบบผลิตภัณฑ์จากแม่แบบการแยกส่วน ซึ งเด็กจะ
เล่นเป็น 2 ด่าน ด่านแรกเริ มต่อจรวดด้านข้างเรียงล่าดับ
ตามเลขจีน และเมื อต่อเสร็จให้น่าส่วนนั้นมาเรียงบนชั้น
จรวด ที จะมีภาพสัญลักษณ์แสดงจ่านวน ให้จับคู่ให้
ถูกต้อง 

      รูปแบบผลิตภัณฑ์จากแม่แบบการเพิ มจ่านวน ซึ ง
สามารถเล่นได้  2 เกม เกมแรกเล่นต่อจรวดด้านข้าง
ตามล่าดับตัวเลขภาษาจีน เกมที  2 เมื อเด็กเปิดจรวดจะเจอ
ตุ๊กตาหมีแพนด้า ตรงส่วนฟันของหมีแพนด้าจะเป็นช่องไว้ใส่
แผ่นผ้าหลากสีในฟัน  

Sketch Design การรวมหน้าที  

 

Sketch Design การเชื อมโยง 

 
        รูปแบบผลิตภัณฑ์จากแม่แบบการรวมหน้าที  น่า
ลักษณะของกระสวยอวกาศมาออกแบบให้เป็นโต๊ะเก้าอี้
ท่างานของเด็ก สามารถเล่นเพื อเสริมทักษะด้านภาษาจีน
เรื องตัวเลขได้โดยการน่าดาวตัวเลขจีน ไปแปะตามรูป
ดาวที มีตัวเลขไทย แปะจับคู่ให้ถูกต้อง 

      รูปแบบผลิตภัณฑ์จากแม่แบบการเชื อมโยง น่ามา
ออกแบบให้มีตุ๊กตาดวงดาว โดยแต่ละดวงจะมีตัวเลขอารบิก
ก่ากับ จะมีฉากที มีภาพดวงดาวเป็นตัวเลขภาษาจีน เพื อให้
เด็กได้ลองจับคู่เอาตุ๊กตาดวงดาวไปแปะไว้บนฉากให้ถูกต้อง 

 
ขั้นตอนที  6 ขั้นกระบวนการพัฒนาจาก

การร่างแบบ ( Sketch Design ) ขั้นตอนการน่า
รูปแบบกระบวนการ เล่นและการส่ ง เสริ ม         
การเรียนรู้ของเด็กมาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
ระยะสุดท้ายด้วยการ Design Development 
จ่านวน 1 รูปแบบ และประเมินค่าความเหมาะสม
ของรูปแบบจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางการออกแบบ

และพัฒนาของเล่นส่าหรับเด็กที ผ่านกระบวนการ 
พัฒนารูปแบบแล้ว โดยน่าเสนอในการจ่าลอง
สภาพแวดล้อมการประยุกต์ใช้งานจริงในเด็กช่วง
ปฐมวัยที มีการน่าไปใช้งานในขณะที มีการเรียน
การสอนจริงเพื อเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน
พื้นฐาน ด้วยการผสมผสานการเรียน และการเล่น
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เข้าร่วมกันเพื อสร้างความรู้ด้านภาษาจีนเบื้องต้น ให้กับเด็กช่วงปฐมวัยที เกิดการเรียนรู้ขณะเล่น 
 

 
ภาพที่ 4  รูปแบบผลิตภัณฑ์ที พัฒนาใหม่เพื อเตรียมผลติต้นแบบส่าหรับทดลองใช้งาน 

 
3. วัตถุประสงค์ที  3 เพื อประเมินความพึงพอใจ

ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น
ส่าหรับเด็กปฐมวัย โดยแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื อง ของเล่น

เสริมพัฒนาการพื้นฐานภาษาจีนที พัฒนาใหม่ โดย
ท่าการประเมินตาม “หลักการการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์” ที น่ามาใช้ในการสร้างข้อการประเมิน
ค่าระดับความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ตารางที่ 3  แบบประเมินความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิการออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการพื้นฐานภาษาจีน 

 
ข้อที ่

 
หัวข้อ 

N = 3 ระดับความ
เหมาะสม X  S.D. 

เกณฑ์ประเมินด้านความสวยงาม 
1. ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามตามแนวคิดการออกแบบ 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 
2. ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามดึงดูดความสนใจเด็กได้ดี 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

เกณฑ์ประเมินด้านการใช้สอย 
3. ผลิตภัณฑ์มีการใช้สอยเข้าใจง่าย 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4. ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัเด็ก 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

เกณฑ์ประเมินด้านการผลิต 
5. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตง่ายไม่ยุ่งยาก 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
6. วัสดุที ใช้มีความเหมาะสม 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

เกณฑ์ประเมินด้านความปลอดภยั 
7. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภยัต่อเด็ก 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 
8. ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 

เกณฑ์ประเมินด้านการขนส่งและการจดัเก็บ 
9. ผลิตภัณฑ์มีการจัดเก็บได้ง่าย 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
10. ผลิตภัณฑ์มีการขนส่งง่าย 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 เหมาะสมมาก 
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พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ มีระดับความคิดเห็น
ต่อของเล่นเสริมพัฒนาการพื้นฐานภาษาจีนที 
พัฒนาใหม่ ในภาพรวมว่า มีความเหมาะสมมาก 
( X =4.33) โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสวยงามตาม
แนวคิดการออกแบบ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
ดึงดูดความสนใจเด็กได้ดีและด้านผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสมกับเด็ก มีค่าระดับความพึงพอใจมาก 

( X =4.33, S.D.=0.57) ซึ งจุดเด่นของการออกแบบ 
คือ ความสามารถในการเร้าและกระตุ้นความสนใจ
ของเด็กในช่วงที มีการสัมผัสผลิตภัณฑ์และเรียนรู้
จากของเล่นเสริมพัฒนาการพื้นฐานภาษาจีน
ส่าหรับเด็กช่วงปฐมวัยที เนน้การเรยีนร่วมกับการเลน่
ได้อย่างเหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 5  การทดลองใช้งานผลติภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการพื้นฐานภาษาจีนที พัฒนาใหม่ 

 
ส่วนการประเมินความพึงพอใจของเล่น

เสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยครูผู้สอนภาษาจีนเบื้องต้นในโรงเรียน
สอนภาษาจีน เพื อประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบและทักษะความรู้ด้านภาษาจีนเบื้องต้น
ส่ าหรับ เด็ กปฐมวัยจากการทดลองใ ช้งาน
ผลิตภัณฑ์จริง 

 
ตารางที่ 4  แบบประเมินความพึงพอใจของเล่นเสรมิพัฒนาการดา้นภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็กปฐมวยั 

ข้อที่ หัวข้อ N = 3 ระดับ 
ความพึงพอใจ X  S.D. 

เกณฑ์การประเมินทางด้านการใช้งาน 
1. ความเหมาะสมกับสรีระของเด็ก 4.33 0.57 พึงพอใจระดับดี 
2. เด็กสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย 4.33 0.57 พึงพอใจระดับดี 
3. ความปลอดภยัในการใช้งาน 3.67 0.57 พึงพอใจระดับดี 
4. จัดเก็บได้ง่าย 3.67 0.57 พึงพอใจระดับดี 
5. มีความแข็งแรงทนทาน 4.67 0.57 พึงพอใจระดับดีมาก 

เกณฑ์การประเมินทางด้านภาพลักษณ์ 
1. รูปแบบมีความสวยงาม 5.00 0.00 พึงพอใจระดับดีมาก 
2. มีความแปลกใหม่นา่สนใจ 5.00 0.00 พึงพอใจระดับดีมาก 
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3. ขนาดสัดส่วนเหมาะสมกับเด็ก 4.33 0.57 พึงพอใจระดับดี 
เกณฑ์การประเมินทางด้านพัฒนาการของเด็ก 

1. การจดจ่าตวัเลขภาษาจีนของเด็ก 4.67 0.57 พึงพอใจระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 พึงพอใจระดับด ี

 
พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน

(ครูภาษาจีน) มีความพึงพอใจระดับดี ( X =4.40) 
โดยด้านรูปแบบมีความสวยงามและมีความแปลก
ใหม่น่าสนใจ มีระดับความพึงพอใจดีมาก ( X =
5.00, S.D.=0.00) ซึ งจุดเด่นส่าหรับมุมมอง     
ครูสอนภาษาจีน คือ รูปแบบการเล่นที สอนเด็ก
ปฐมวัยมีความแปลกใหม่น่าสนใจอีกทั้งยังช่วยให้
เด็กสามารถจดจ่าตัวเลขในภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม
และสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กได้ 

4. วัตถุประสงค์ที  4 เพื อประเมินผลสัมฤทธิ์
เปรียบเทียบผลการเรียน ก่อน-หลัง การเรียนของ
เด็กปฐมวัย เป็นขั้นตอนการทดสอบกับกลุ่มนักเรียน

ที มาเรียนภาษาจีนเบื้องต้นในโรงเรียนสอน
ภาษาจีน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีน
เบื้องต้น ซึ งผ่านการประเมินคุณภาพเนื้อหา
ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลขและอักษร)     
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอนภาษาจีน พบว่า 
ด้านเนื้อหาสาระอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.08, 
S.D.= 0.42) และด้านรูปแบบการสอนและ
สอดคล้องกับการเล่นอยู่ในระดับดีมาก ( X = 
4.70, S.D.=0.46) คุณภาพของเล่นเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลขและอักษร) ที 
พัฒนาใหม่อยู่ในระดับดี ( X = 4.39) 

 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบ้ืองต้น (ตัวเลขและอักษร) 
พัฒนาใหม่ 

รายการประเมิน ( X ) (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหาทักษะภาษาจีนเบื้องต้น(ตัวเลขและอักษร) 4.08 0.42 ระดับดี 
2. ด้านรูปแบบการสอนและสอดคล้องกับการเล่น 4.70 0.46 ระดับดีมาก 

 
4.2 แบบทดสอบเพื อการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทักษะภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลขและ
อักษร) ซึ งก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จ่านวน 30 ข้อ ซึ งมีค่าความยากง่าย
เท่ากับ 0.43-0.73 ค่าอ่านาจจ่าแนกเท่ากับ 0.20-

0 .80 และมีค่ าความ เ ชื อมั น เท่ ากับ  0 .80 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ จากคะแนนก่อนและหลัง
ทดลองโดยใช้สถิติที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test dependent sample) 

ตารางที่ 6  ประสิทธิภาพของเล่นเสรมิพัฒนาการดา้นภาษาจีนเบื้องต้น(ตัวเลขและอักษร)ที พัฒนาใหม่ 
(n=30) 

ทดสอบเชิงภาคสนาม ผลคะแนนเต็ม ผลคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ 
ระหว่างเรียน (E1) 30 24.40 81.33 80(E1) 

หลังเรียน (E2) 30 25.13 83.78 80(E2) 
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น่าองค์ประกอบของความรู้ทั้ง 2 องค์ประกอบ

มาท่าการทดสอบระหว่างเรียนที มีคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 30 คะแนน ซึ งเด็กนักเรียนได้คะแนน
เฉลี ย 24.40 คะแนน ซึ งคิดเป็นร้อยละ 81.33 
(E1) และผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลัง เรียน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน เด็กนักเรียนได้คะแนน
เต็มทั้งหมด 25.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.78 
(E2) วิเคราะห์พบว่าของเล่นเสริมพัฒนาการ   
ด้านภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลขและอักษรประกอบ 
การเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพ (E1:E2) เท่ากับ      

81.33 : 83.78 ซึ งผ่านเกณฑ์ 80:80 เป็นไปตาม
สมมุติฐานที ก่าหนดไว้  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จากการทดสอบ
คะแนนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เพื อน่าผล
คะแนนที ได้มาเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของเล่น 
เสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลข
และอักษร) ที พัฒนาใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์      
t-test dependent 

 
ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีน
เบื้องต้น (ตัวเลขและอักษร) ที พัฒนาใหม่ 

คะแนน จ านวนผู้เรียน 
(N) 

คะแนนเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าทดสอบ t Sig. 

ก่อนเรียน 30 19.53 4.16 9.72* .00 
หลังเรียน 30 24.83 3.07 

*มีนัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ 0.05  
 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้าน
ทักษะภาษาจีนเบื้องต้นที เกิดจากของเล่นเสริม
พัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลขและ
อักษร) ที พัฒนาใหม่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ .05 ซึ งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที ก่าหนดไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื องการศึกษา และออกแบบ

ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการพื้นฐานภาษาจีน ที 
เน้นการสร้างทักษะภาษาจีนเบื้องต้นที เกิดจาก
ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น 

(ตัวเลขและอักษร) ที พัฒนาใหม่ โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

1.1 ข้อจ่ากัดทางการออกแบบใหม่นั้น 
เน้นการตอบสนองพฤติกรรมของเด็กที มีสมาธิดี 
และเด็กสามารถเรียนรู้และรับรู้จากกระบวนการ
อ่านออกเสียงและการเล่นร่วมกับการเรียน ที เน้น
การสร้างความสนุกสนานระหว่างเรียนให้เกิดขึ้น
ในช้ันเรียน การเรียนต้องใช้วิธีการเล่นลักษณะ
ของเกมส์ เพื อช่วยส่งเสริมการอ่านและเข้าใจ
อักษรภาษาจีนเบื้องต้น ซึ งจะท่าให้เด็กจ่าได้เป็น
อัตโนมัติ เป็นเกมแบบกิจกรรมกลุ่ม ในลักษณะ
ของเล่นที มีรูปภาพและตัวภาษาจีนใหญ่ชัดเจน  

1.2 ขั้นออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการ
ทักษะภาษาจีนเบื้องต้นเรื องตัวเลขส่าหรับเด็ก
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ปฐมวัย ด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน จากการร่างแบบ 
(Sketch Design) ขั้นตอนการน่ารูปแบบกระบวนการ
เล่นด้วยเทคนิคแม่แบบทางความคิด (Template) 
และสร้างของเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กด้วย
วิธีการประยุกต์แนวคิดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางการออกแบบ โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที ได้รับ
คะแนนสูงสุดคือ Design Development ที  1, 
3, 4, 9 ได้รับคะแนน 48 คะแนน จากน้ันน่ามา
ด้วยการประเมินค่าความสัมพันธ์ระหว่างผล   
การออกแบบกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์    
มาใช้ในการพัฒนารูปแบบระยะสุดท้ายด้วยการ 
Design Development จ่านวน 1 รูปแบบ  

1.3 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง เ ล่ น เ ส ริ ม
พัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้นส่าหรับเด็ก
ปฐมวัย พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ มีระดับความคิดเห็น
ต่อของเล่นเสริมพัฒนาการพื้นฐานภาษาจีนที 
พัฒนาใหม่ ในภาพรวมว่า มีความเหมาะสมมาก 
( X =4.33) โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสวยงามตาม
แนวคิดการออกแบบ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
ดึงดูดความสนใจเด็กได้ดีและด้านผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสมกับเด็ก มีค่าระดับความพึงพอใจมาก 
( X =4.33, S.D.=0.57) และในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเรียนการสอน(ครูภาษาจีน) มีความพึงพอใจ
ระดับดี ( X =4.40) โดยด้านรูปแบบมีความสวยงาม 
และมีความแปลกใหม่น่าสนใจ มีระดับความพึงพอใจ
ดีมาก ( X =5.00,S.D.=0.00) 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านทักษะ
ภาษาจีน เบื้ อ งต้นที เ กิ ด จากของ เล่ น เสริ ม
พัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลขและ
อักษร) ที พัฒนาใหม่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ .05 

2. อภิปรายผลการวิจัย 
2.1 การสร้างข้อจ่ากัดทางการออกแบบ

ของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะภาษาจีน

เบื้องต้น (อักษรและตัวเลข) นั้นมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ อัญชลี ชัยชนะวิจิตร (2557 : 93-
95) ที เน้นกระบวนการคิดที มีการแยกส่วนของ
ความคิดที เกี ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
ส่าหรับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที พัฒนา
ใหม่ 

2.2 กระบวนการร่างแบบ 6 ขั้นตอนที 
เน้นการสร้างแม่แบบทางความคิดเพื อการออกแบบ 
(Template) โดยได้แบบ Development ที  1, 
3, 4, 9 ซึ งรูปแบบนั้นมีความสอดคล้องกับ
แนวคิด “การสร้างมโนทัศน์เพื อการออกแบบ” 
ของ ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา (2559 : 42) 

2.3 ความพึงพอใจของเล่นเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาจีนเบื้องต้นนั้นในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิ
มีค่าระดับความพึงพอใจในระดับมากในด้าน 
ความสวยงามและด้านความแปลกใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ งผลการประเมินที ได้นั้นมีความสอดคล้อง
กับแนวคิด “การวิเคราะห์และทบทวนเพื อหา
ปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบ” ที เกิดขึ้นจาก
การที ผู้ ใช้งานผลิตภัณฑ์ใช้งานเบื้องต้น ของ  
ด่ารง พิณคุณ (2558 : 147-149) 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากของ
เล่นเสริมพัฒนาการด้านภาษาจีนเบื้องต้น (ตัวเลข
และอักษร) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญ  
ทางสถิติที ระดับ .05 สอดคล้องตามแนวคิด  
“การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ส่าหรับเด็กที มี
ความต้องการพิเศษ” ของ ผดุง อารยะวิญญู
(2542 : 36-57) 
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยที เน้น

การผสมผสานกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ร่วมกับรูปแบบการประเมินผลลัพธ์การวิจัยจาก
ผลสัมฤทธิ์ ก่อน-หลัง ที ได้รับจากการใช้งานของ
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เล่นที พัฒนาใหม่ ซึ งการวิจัยนั้นจะเน้นการน่าเสนอ
ผลการวิจัยที มีลักษณะของการประเมินใน      
เชิงปริมาณเพื อวัด และประเมินผลลัพธ์ที เกิดขึ้น
จากของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาจีน
เบื้องต้นที พัฒนาใหม่ สามารถแยกรายประเด็น
เสนอแนะ ดังนี้ 

1. การพิจารณาน่าเครื องมือการวิจัย
ประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จ่านวน 30 ข้อ นั้น
อาจจะไม่มีความเหมาะสมกับเด็กช่วงวัยนี้ ซึ งหาก
มีการพัฒนาเครื องมือเพื อวัดผลสัมฤทธิ์ส่าหรับ
เด็กที สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
กับช่วงวัยเด็กจะเหมาะสมมากยิ งขึ้น 

2. การรวบรวมค่าระดับความพึงพอใจนั้น
ควรที จะท่าการประเมินค่าความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวัย เพิ ม เติมเนื องจากเป็นกลุ่ มผู้ ใ ช้ งาน 
โดยตรงและจะสามารถสะท้อนผลเพื อการพัฒนา
อย่างต่อเนื องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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