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บทคัดย่อ  
        การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้“几”และ“多少”ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย ( Simple Random Sampling) จากประชากรทั้งหมด 65 คนโดยมี 25 คน เป็นกลุ่มทดลอง
ประสิทธิภาพของเครื่องมือและชุดฝึกทักษะก่อนน ามาทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน  
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ชุดฝึกทักษะซึ่งมีผลการค านวณหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะนี้
พบว่ามีค่าเท่ากับ 85.50/83.50 และแบบทดสอบ ซึ่งมีผลการทดสอบความยากง่ายของแบบทดทดสอบในแต่
ละข้ออยู่ในช่วงร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 60 อยู่ในช่วงยากง่ายพอเหมาะโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทาง
สถิติแบบ t-test for Dependent Sample และ t-test for Independent Samples ในรูป Difference 
Scores 
ผลการศึกษาพบว่า  

1. ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้“几”และ“多少”พบว่าทั้ง“几”และ“多少”

ทั้งสามารถใช้แทนกันได้และไม่สามารถใช้แทนกันได้โดยทั้งหมดมี18 โครงสร้าง แบ่งได้ดังนี้ สามารถใช้แทนกัน
ได้มีทั้งหมด2 โครงสร้าง และท่ีไม่สามารถใช้แทนกันได้มีทั้งหมด16 โครงสร้าง  

2. ผลสัมฤทธิ์การใช้“几”และ“多少”ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 40 คน โดยที่ยังไม่ได้ใช้ชุดฝึกทักษะซึ่งในแบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ตอนละ 36 
ข้อ รวม 72 ข้อ โดยใน 1 โครงสร้าง จะมีทั้งหมด 4 ข้อ ทั้งหมดมี 18 โครงสร้าง จึงมีทั้งหมด 72 ข้อ พบว่า
โครงสร้างที่นักศึกษาตอบถูกมากกว่าค่าเฉลี่ย   มีทั้งหมด  8 โครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 44.44  ของโครงสร้าง
ทั้งหมด 18 โครงสร้าง และโครงสร้างที่นักศึกษาเข้าใจและตอบถูกมากที่สุดคือโครงสร้างที่ 4提问时间

เกี่ยวกับการถามเวลา ซึ่งตอบถูกทั้งหมด 24.50คน จากทั้งหมด 40คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 ( ใน 1  
โครงสร้างมีแบบทดสอบจ านวน 4 ข้อ ) และพบว่าโครงสร้างที่ตอบผิดมากที่สุดคือโครงสร้างที่ 2 คือ 没（

有）+ ～ + 量词+名词ซึ่งมีคนตอบผิดทั้งหมด 25.25 คน จากทั้งหมด 40คน คิดเป็นร้อยละ 63.13 
(ใน 1  โครงสร้างมีแบบทดสอบจ านวน 4 ข้อ ) 



3. ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน40 คน มีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจด้านการใช้“几”และ“多少”เท่ากับ 
18.82 และ 25.83 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้“几”และ“多少”ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 40 คน หลังเรียน   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียนเท่ากับ 7.01 

4. ผลการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 
จ านวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.83 คิดเป็นร้อยละ 64.58 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน
ทดสอบหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่  2  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนจ านวน40 คน   สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract 
         This research aimed at studying the learning achievement about the usages on “几

” and“多少” of sophomores in Bachelor Degree of Arts in Chinese for 40 persons. The 
sample group came from random sampling method and the total populations were 65. 25 
persons are in the experimental group to do the trail the efficiency of practical packages and 
the other 40 persons are in the experimental group which is the target group.   
 The tools in this research were the practical packages with efficiency at 85.50/83.50 
while the testing which quality of test in the aspect of item difficulty is 50% - 60% meaning 
appropriate. Data analyses included t-test for Dependent Sample and t-test for Independent 
Sample in the form of Difference Scores.  
 The results are as follows:  
 1. The research on the usage on “几” and“多少”, it was found that “几” 
and“多少” can be both replaceable and irreplaceable. In regards to 18 structures, they 
can be replaced to each other in 2 structures and cannot be replaced to each other in 16 
structures.  

2.The achievement of using “几” and“多少” of sophomores in Bachelor 
Degree of Arts in Chinese for 40 persons without using the practical packages which contain 
2 parts, 36 questions per each, totaling 72 questions, and 1 structure for 4 questions: 18 
structures for 72 questions, it was found that there are 8 structures that most students 
answered correctly or 44.44% of the total 18 structures. The structure that most students 
understand and answer correctly is the structure 4 提问时间 which ask about time. 24.50 
from 40 students can give the right answers or 61.25% (1 structure per 4 questions). 
Moreover, the structure that most students gave the wrong answers is the structure 2 没（



有）+ ～ + 量词+名词 as there are 25.25 out of 40 students gave the wrong answer or 
63.13% (1 structure per 4 questions). 

3. Regarding the pre-test and post-test of 40 sophomores in Bachelor Degree of Arts 
in Chinese, the mean of their knowledge of using “几” and“多少”is 18.82 and 25.83 
respectively. Comparing the two results, it was evident that their knowledge of using “几

” and“多少”of 40 sophomores in Bachelor Degree of Arts in Chinese after using the 
practical packages is higher with statistical significance at 0.05. The mean of change is 7.01.  

4. According to the post-test of 40 sophomores in Bachelor Degree of Arts in Chinese, 
the mean is 25.83 or 64.58%. Comparing the scores after using the practical packages with 
the target student group, their scores are higher with statistical significance at 0.05.  
 


