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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทาง
ภาษาจีน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทาง
ภาษาจีน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทางภาษาจีน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทางภาษาจีน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทาง
ภาษาจีน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
(t-test Statistic) ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน คือด้านเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบแอพพลิเคชั่นและด้านการวัดและประเมินผล ภาพรวมทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70  
 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.66/95.77 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น พบว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นโดยรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.62 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) measure the efficiency of the 
application of the Chinese language skills practice, 2) compare the student' learning 
achievement between before and after using the application in the Chinese language 
skills practice, 3) study on the student' satisfaction toward the application of the 
Chinese language skills practice. 

The samples used in the research were 30 students who were studying in 
Chinese program at Faculty of Humanities and Social Sciences, Muban Chombueng 
Rajabhat Univeristy. The samples were selected by using purposive sampling.  

The instruments of the research consisted of the application of the Chinese 
language skills practice, the efficiency evaluation of the Chinese language skills 
practice, the learning achievement test, the assessment of student' satisfaction with 
the application of the Chinese language skills practice.  

The statistics used in this research were mean, standard deviation and t-test. 
The results of this research were found as following; 

1) The application was evaluated the efficiency application by 3 experts.  
The quality application was divided into 3 parts which consisted of content, 

the application design, and measurement. These parts had the quality at the excellent 
level (mean = 4.70). 

2) The efficiency of the application in the Chinese language skills practice was 
found 80.66/95.77 which was higher the norm 80/80. 

3) The learning achievement was found that the student’ score after learning 
was higher than before learning at a level of .05 statistically significant. 

4) The student’ satisfaction toward the application of the Chinese language 
skills practice was found that overall was highest level (mean = 4.62). 

 


