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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพรูปแบบกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อีกทั้งเปรียบเทียบกลวิธี และวิเคราะหความ
แตกตางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาในแตละกลุมชั้นป รวมทั้งปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมใน
การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษา ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกลวิธี
การเรียนรูคําศัพท และการสัมภาษณ สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว คาไคสแควร คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. นั กศึกษาสาขาวิช าภาษาจี น มี สภาพรู ปแบบการใช ก ลวิ ธีก ารเรีย นรูคํ า ศั พ ท โดยภาพรวมในระดั บ ปานกลาง
การวิเคราะหรายดาน พบวา กลวิธีที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด คือ กลวิธีการชดเชย กลวิธีทางสังคม กลวิธีทาง
อารมณ กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีปริชานและกลวิธีดานการจดจํา ตามลําดับ
2. จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนกับ แตละกลุมผูเรียน พบวา ตัวแปร
กลุมชั้นปไมมีความสัมพันธกับตัวแปรการใชกลวิธีการเรียนรู แตเมื่อพิจารณาวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทตามรายดานนั้น พบวามีความสัมพันธเกี่ยวของกันในการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
3. ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึ กษา ประกอบดวย
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งเรียงลําดับปจจัยที่มีผลมากที่สุดถึงนอยที่สุด ไดแก ดานพฤติกรรมการเรียนและความ
สนใจสวนบุคคล สภาพแวดลอม ผูสอน ระดับความยากงายของภาษา ความคิดความคาดหวัง และความรูพื้นฐานของคําศัพท
คําสําคัญ: กลวิธีการเรียนรูคําศัพท คําศัพทภาษาจีน นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลวิธีการชดเชย
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Abstract
The purpose of this study were to investigate Chinese vocabulary learning strategies by Rajamangala
University of Technology Rattanakosin of Chinese undergraduate students, to compare and analyze the
differences of the Chinese vocabulary learning strategies of undergraduates students and each year group
studied the factors that contribute to and strengthen Chinese vocabulary learning strategies of
undergraduate students. The research instrument was questionnaires of vocabulary learning strategies and
interview. The statistical devices used for data analysis were using One-Way ANOVA, Chi-square, Pearson’s
Correlation Coefficient (r), mean (x̄ ) and standard deviation (S.D.).
The results revealed that:
1. Chinese major students employed overall vocabulary learning strategies at a moderate level.
The most strategies used by Thai students were compensation strategies followed by social strategies,
emotional strategies, meta-cognitive strategies, cognitive strategies and memory strategies.
2. The analysis of the relationship between the usage of Chinese vocabulary learning strategies and
level of students showed no statistically significant difference. But when you consider the relationship
between the usage of Chinese vocabulary learning strategies, according to the terminology, it was found
that each strategies relationships related to a statistically significant 0.01.
3. Factors that support and reinforce the vocabulary learning strategies of Chinese undergraduate
students at Rajamangala University of Technology Rattanakosin including internal factors and external
factors, the factor loading of variables were ranked in descending order as follows: learning behaviors and
personal interest, environment, lecturer, the level of difficulty of language, expectations and basic
knowledge of vocabulary.
Keywords: Vocabulary learning strategies, Chinese vocabulary, Undergraduate students, Compensation
Strategies

 บทนํา
ปจจุบันภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศที่นิยมเรียนกันในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการสงเสริมและสนับสนุนในการเรียนระบบการศึกษา
ไทย ตลอดจนยกระดับใหภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศที่สําคัญภาษาหนึ่งจึงไดบรรจุใหภาษาจีนอยูในหลักสูตรการเรียนการ
สอนตามยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม การเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ที่จะกระตือรือรนหรือมีสวนรับรู เขาใจในดานของสังคม เศรษฐกิจและในระดับสากล ดังนั้นหนวยงาน
ทางการศึกษา จึงไดกําหนดใหมีการเปดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับมากขึ้นทั่วทั้งประเทศ โดยกําหนดใหในปพ.ศ.
2555 สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานทั่วทั้งประเทศเปดสอนภาษาจีนในชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) และชวงชั้นที่ 4 (ม.4-6) สาระสําคัญ
ของยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อมุงพัฒนาสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา โดย
กําหนดใหภายในปพ.ศ. 2558 จะสามารถผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพในการใชภาษาจีนในเวทีสากล (ยุทธศาสตรสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย, 2553)
ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยกาวสูความเปนสากล การเรียนรูภาษาจีนประกอบดวย 5 ทักษะ
สําคัญ ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียนและการแปล ซึ่งเปนกระบวนการทางทักษะ 5 ทักษะ ขาดการศึกษาดาน
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คําศัพท ยอมเปนไปไมได ดังนั้นการเรียนคําศัพท ถือเปนองคประกอบในการเรียนภาษาตางประเทศตางๆ การเรียนรูคําศัพท
เปนเรื่องทาทายของผูที่เรียนภาษาตางประเทศ ผูที่เรียนภาษาตางประเทศมีกลวิธีอยางไรในการเรียนรูคําศัพท สามารถเพิ่มพูน
ปริมาณคําศัพท หรือสรางคําศัพท ตลอดนําไปใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และถูกกาลเทศะ กลวิธีตางๆ เหลานี้เกิดมาจาก
กระบวนการทางการคิด และนักวิชาการO’ Malley and Chamot (1990) กลาววา กลวิธีในการเรียนภาษาที่สองเปนการ
พัฒนาดานกระบวนการทางความคิด เนนการเรียนรูที่ทําใหเกิดความเขาใจของบุคคลคนหนึ่งกับสิ่งตา งๆ ซึ่งเปนกระบวนการ
หนึ่งที่ทําใหเกิดเทคนิคและกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนรู ขึ้นอยูกับความถนัดและความชอบที่ผูเรียนจะเลือกใชกลวิธีตางๆใน
การเรียนรู โดย Nation (1990) ไดกลาววากลวิธีที่จะมีประสิทธิภาพในการเรียนรูความหมายของคําศัพท คือการใหผูเรียนมี
อิสระในการใชกลวิธีการเรียนรู ตอมา Nation (2001) ยังไดกลาวไววา กลวิธีการเรียนรูคําศัพทเปนสวนหนึ่งของกลวิธีการ
เรียนรูภาษา อีกทั้งมีประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรูภาษา เนื่องจากกลวิธีตางๆ สามารถชวยใหผูเรียนเขาใจ เรียนรูตลอดจน
ชวยในการจดจําขอมูลใหมเพื่อเอาไวใชตอไป
จากเหตุผลดังกลา วผู วิจัยจึงตระหนักวา ผูวิจัยในฐานะผูสอนภาษาตางประเทศคือ ภาษาจีน จึงไดตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของการศึกษาเรียนรู หรือการเพิ่มความเขมขนของการเรียนรู การเพิ่มมาตรฐาน ยกระดับขีดความสามารถของ
การเรียนการสอนภาษาจีน หรือในการเรียนรูภาษาจีนของนักศึกษาใหมากขึ้น จึงมีความประสงคที่จะศึกษากระบวนการเรียนรู
กลวิธีการเรียนรูของนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 เพื่อนําเอาสาระขอมูลที่ไดมาสรางองคความรูใหมๆ มาประมวลผล
และสรุปเปนองค ความรู ที่เหมาะสม และนําไปศึก ษาตอยอดตอไปในอนาคต โดยปรับประยุกตเขากับการเรียนการสอน
ภาษาจีนในปจจุบัน หรือนําไปใชปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยในอนาคต

 จุดประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพรูปแบบกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรในภาพรวม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลวิธี และวิเคราะหความแตกตางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ในแตละกลุมชั้นป
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีการ
ทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสรุปไดหัวขอดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรูภาษาและกลวิธีการเรียนรูภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
O’Malley & Chamot (1990) ไดศึกษาวิจัยการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สองในระดับตนและระดับกลาง
และไดสรุปผลวิจัยเห็นวากลยุทธการเรียนรูภาษาแบงเปน 3 ประเภทใหญดังนี้ กลยุทธปริชาน กลยุทธอภิปริชาน และกลยุทธ
ทางสังคมหรืออารมณโดย 3 กลยุทธนี้ กลยุทธปริชานเปนกลยุทธสําหรับการชักนํา การสงเสริมสรางเสริมกิจกรรมการเรียนรู
ทางภาษาที่เปนรูปธรรมมากที่สุด สวนกลยุทธอภิปริชาน ไดนํามาใชประเมินคา การบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบ
ในขณะที่กลยุทธทางสังคมหรือทางอารมณจะเนนที่กระบวนการที่ผูเรียนใชในการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอก
Oxford (1990) ไดสงเสริมกลยุทธในการเรียนภาษาในหลากหลายรูปแบบที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและสามารถ
ใชกลยุทธในการเรียนรูภาษาไดอยางเหมาะสม โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญดังนี้ กลยุทธทางตรงและทางออม โดย2กลยุทธนี้
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ได แ บ ง แยกย อ ยเป น 6 ชนิ ด ได แ ก 1) กลยุ ท ธ ก ารจํ า 2) กลยุ ท ธ ป ริ ช าน 3) กลยุ ท ธ ก ารชดเชย 4) กลยุ ท ธ อ ภิ
ปริชาน 5) กลยุทธทางอารมณ และ 6) กลยุทธทางสังคม โดย Oxford กลาวไววากลยุทธในการเรียนรูภาษาตางประเทศ คือ
การที่ผูเรียนไดกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเรียนรูไดโดยงาย รวดเร็วและมีความนาสนใจ และ
สามารถปรับเขากับสถานการณใหมๆได
2. นิยามความหมายของ “กลวิธีการเรียนรูภาษา”
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา กลยุทธทางการเรียนภาษา คือ วิธีการ กระบวนการคิด หรือพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่งที่ผูเรียนแตละคนนํามาใชเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหดีขึ้น รวดเร็วขึ้น โดยอาศัยเทคนิคการจํา การ
เก็บ และการประมวลผลนําขอมูลมาใช เพื่อชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ความสําคัญของการเรียนรูคําศัพท
จากการรวบรวมปญหาการเรียนการสอนคําศัพทภาษาจีนนั้น ไดปรากฏขอมูลปญหามากมาย ซึ่งมีนักวิชาการชาว
จีนจํานวนไมนอยที่เสนอแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหา โดย 胡明扬 (Hu Mingyang, 1997) เสนอวาการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนคําศัพทกอนอื่นตองเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของผูสอนของผูเรียน โดยเฉพาะการที่เปรียบเทียบ
ความหมายคําศัพทคําตอคํา หากมีการวิเคราะหทําความเขาใจและใชใหถูกตองก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตอมา江新
(Jiang Xin, 1998)ไดกลาวไววาการเรีย นการสอนคําศั พท นั้นไม เพี ยงตอแปลความหมายของคํ าศัพ ทเท านั้ น หากแตควร
ประกอบกับบริบทแวดลอม นอกจากนี้ 赵金铭 (Zhao Jinming, 2004, 2005) ยังสะทอนใหเห็นถึงปญหาของการเรียน
การสอนคําศัพทภาษาจีน ไดแก (1) อาจารยผูสอนไมมีความชัดเจนในการกําหนดปริมาณคําศัพท (2) ปญหาดานการคัดเลือก
คําศัพท (3) ปญหาดานการปรากฏคํากอน-หลังในตําราเรียน (4) ขาดความตอเนื่องของการปรากฏคํานั้นซ้ําๆ (5) อาจารย
ผูสอนขาดความรูความเขาใจในการเรียนการสอนคําศัพท (6) ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนคําศัพทมีไมมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมดพบวา แนวความคิดทางกลยุทธการเรียนภาษาของ Oxford ไดเปนที่
ยอมรับ และใชกันอยางแพรหลาย โดยแบงเปนกลยุทธโดยตรงและโดยออม ซึ่งรวมถึงกลวิธีการจํา กลวิธีทางปริชาน กลวิธีการ
เสริมและการทดแทน กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีเชิงวิภาพหรือดานจิตพิสัย และกลวิธีดานสังคม ซึ่งในแตละกลยุทธจะมีกลยุทธที่
โดดเดนละเอียดตามสภาวะวิสัย ซึ่งองคประกอบและกระบวนการที่ทําใหเกิดการใชกลวิธีเริ่มจากการนําเขาขอมูล ปจจัย
แวดลอมที่สงผลตอการตัดสินใจ

 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ คือ กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 1 หมายถึง นักศึกษาที่เพิ่งแรกเขาศึกษา ซึ่งในที่นี้มีสวนหนึ่ง
ที่มีความรูพื้นฐานภาษาจีนมาแลว กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 หมายถึง นักศึกษาที่มีความรูภาษาจีนในระดับหนึ่งแลว และกลุม
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนนักศึกษาเรียนชั้นปสุดทาย กําลังจะสําเร็จการศึกษา โดยการศึกษาในครั้งนี้ไดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง ซึ่งผูวิจัยพิจารณาสํารวจจากผูเรียนทุกชั้นป จํานวนทั้งสิ้น 134 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรูคําศัพท โดยแบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน โดยใชแบบอัตราสวนประเมินคา Rating
Scales ซึ่งมีใหเลือก 5 ระดับ ตามระดับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีน้ําหนักดังนี้ 5 คะแนน
หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติบอยครั้ง 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเปนบางครั้ง 2 คะแนน หมายถึง ไม
คอยปฏิบัติ 1 คะแนน หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย
ทั้งนี้แตละขอคําถามสามารถแบงออกไดเปน 6 ดาน รวมทั้งสิ้น 40 ขอ ไดแก 1) กลวิธีดานการจดจํา จํานวน 5 ขอ
คือ ขอ 1-5 2) กลวิธีปริชาน จํ า นวน 17 ข อ คื อ ข อ 6-22 3) กลวิ ธี ก ารชดเชย จํ า นวน 2 ข อ คื อ ข อ 22-24 4) กลวิ ธี
อภิปริชาน จํานวน 6 ขอ คือ ขอ 25-30 5) กลวิธีทางอารมณ จํานวน 7 ขอ คือ ขอ 30-36 และ6) กลวิธีทางสังคม จํานวน 3
ขอ คือ ขอ 37-40
สวนที่ 3 คําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน
2. วิธีการสรางเครื่องมือ
สรางแบบสอบถามโดยอางอิงจากกลวิธีการเรียนรูภาษาของ Oxford และปรับใหเขากับบริบทของผูเรียน จากนั้นหา
คา IOC โดยผูเชี่ยวชาญจากการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย ซึ่งในการตรวจสอบ IOC นั้นคือ การวัดหาคา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ไดให
ผูทรงคุณวุฒิทางดานสาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 5 ทานทําการตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเขาใจ ความ
เหมาะสมในคําถาม รวมทั้งการสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค
จากนั้นแลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร โดยมีเกณฑในการคัดเลือกขอคําถาม
ดังนี้ สําหรับขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชได สวนขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตอง
พิจารณาปรับปรุง หรือตัดออก ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบวาขอคําถามจาก 40 ขอ มีคาคะแนนเทากับ 1 จํานวน 28 ขอ คา
คะแนนเทากับ 0.80 จํานวน 8 ขอ คาคะแนนเทากับ 0.60 จํานวน 2 ขอ และคาคะแนนเทากับ 0.40 จํานวน 2 ขอ ซึ่งไดทํา
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอคําถามที่มีคาคะแนนต่ํากวา 0.50
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําแบบสอบถามที่ไปปรับปรุงแกไขแลว ไปแจกเพื่อทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 59 คน เพื่อ
หาคาสถิติความเชื่อมั่น คือคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach โดยไดคาความนาเชื่อถือ เทากับ 0.978
2. ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นป 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร ในภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เปนระยะเวลา 1 เดือน
3. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
4. สัมภาษณ สอบถามความคิด เห็นของกลุมตั วอยาง โดยใชวิธีการแบบสุม จํานวนชั้นป ละ 5 คน โดยใชวิธีการ
คัดเลือกจากผลการศึกษาของนักศึกษาแบงเปนผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50ขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.75-3.49 เกรดเฉลี่ย 2.742.50 เกรดเฉลี่ย 2.49-2.00 และเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 กลุมชวงชั้นคะแนนอยางละ 1 คน รวม 5 คนตอชั้นป ซึ่งใชระยะเวลา
สัมภาษณจํานวน 5-10 นาที เพื่อนําผลมาประกอบการวิเคราะหหาสาเหตุ โดยมีการตั้งประเด็นคําถามหลักใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
งานวิจัยครั้งนี้ไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการสํารวจขอมูลจากกลุมเปาหมายที่กําหนดไว และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งใชการวิจัยเอกสาร รวมไปถึงใชการรวบรวมขอมูลทางสถิติ พรรณนา และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย การ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวในกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน การทดสอบความเปนอิสระหรือ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวหรือไคสแควร รวมทั้งหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางทางสถิติ การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยที่แบบการวิจัยเปนแบบยังไมเขาขั้นการทดลองในลักษณะแผนงานวิจัยแบบกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน

 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. สภาพรู ปแบบกลวิ ธี ก ารเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร โดยสามารถแบงกลุมตัวอยางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนออกเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้คือ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 1
จํานวน (N)

คาเฉลี่ย (x̄ )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับการใช

1. กลวิธีดานการจดจํา

23

3.07

.52

ปานกลาง

2. กลวิธีปริชาน

23

3.17

.69

ปานกลาง

3. กลวิธีการชดเชย

23

3.37

.91

ปานกลาง

4. กลวิธีอภิปริชาน

23

3.25

.63

ปานกลาง

5. กลวิธีทางอารมณ

23

3.39

.85

ปานกลาง

6. กลวิธีทางสังคม

23

3.38

.81

ปานกลาง

23

3.27

.57

ปานกลาง

รูปแบบกลวิธี

รวม

จากตารางที่ 1 พบวา การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 1 (ปแรกเริ่มเขาศึกษา) โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̄ = 3.27) โดยพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายดาน พบวา การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาจีนอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยจากขอมูลเรียงจากมากไปนอย พบวา ลําดับแรก คือ กลวิธีทางอารมณ ( ̄ =
3.39) ลําดับที่ 2 กลวิธีทางสังคม ( ̄ = 3.38) ลําดับที่ 3 คือ กลวิธีการชดเชย ( ̄ = 3.37) ลําดับที่ 4 กลวิธีอภิปริชาน ( ̄=
3.25ลําดับที่ 5 กลวิธีปริชาน ( ̄= 3.17) และลําดับสุดทาย คือ กลวิธีดานการจดจํา ( ̄ = 3.07)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 2-3
สวนเบี่ยงเบน
จํานวน (N)
คาเฉลี่ย (x̄ )
รูปแบบกลวิธี
ระดับการใช
มาตรฐาน (S.D.)
1. กลวิธีดานการจดจํา

66

3.29

.54

ปานกลาง

2. กลวิธีปริชาน

66

3.30

.50

ปานกลาง

3. กลวิธีการชดเชย

66

3.70

.85

มาก
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 (ตอ)
สวนเบี่ยงเบน
จํานวน (N)
คาเฉลี่ย (x̄ )
รูปแบบกลวิธี
ระดับการใช
มาตรฐาน (S.D.)
4. กลวิธีอภิปริชาน

66

3.29

.55

ปานกลาง

5. กลวิธีทางอารมณ

66

3.44

.61

ปานกลาง

6. กลวิธีทางสังคม

66

3.49

.74

ปานกลาง

66

3.41

.49

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 2 พบวากลุมชั้นปที่ 2-3 (ผูเรียนที่อยูในชวงกําลังศึกษาและปรับตัว ) การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาจีนของกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̄ = 3.41) แตเมื่อพิจารณารูปแบบกลวิธีตามราย
ดาน พบวา การใชกลวิธีการชดเชย มีระดับมาก ( ̄ = 3.70) นอกจากนั้นขอมูลเรียงจากมากไปนอย พบวา ลําดับถัดมา คือ
กลวิธีทางสังคม ( ̄= 3.49) ลําดับที่ 3 กลวิธีทางอารมณ ( ̄ = 3.44) ลําดับที่ 4 คือ กลวิธีปริชาน ( ̄ = 3.30) และลําดับ
สุดทาย คือ กลวิธีดานการจดจําและกลวิธีอภิปริชานอยูในระดับเทากัน ( ̄= 3.29)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4
สวนเบี่ยงเบน
จํานวน (N)
คาเฉลี่ย (x̄ )
ระดับการใช
รูปแบบกลวิธี
มาตรฐาน (S.D.)
1. กลวิธีดานการจดจํา

45

3.33

.57

ปานกลาง

2. กลวิธีปริชาน

45

3.36

.48

ปานกลาง

3. กลวิธีการชดเชย

45

3.57

.77

มาก

4. กลวิธีอภิปริชาน

45

3.40

.59

ปานกลาง

5. กลวิธีทางอารมณ

45

3.33

.69

ปานกลาง

6. กลวิธีทางสังคม

45

3.40

.65

ปานกลาง

45

3.40

.50

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมชั้นปที่ 4 (กลุมที่เตรียมสําเร็จการศึกษา) มีการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.40) แตเมื่อพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายดาน พบวา การใชกลวิธีการชดเชย มีระดับ
มาก (x̄ = 3.57) นอกจากนั้นขอมูลเรียงจากมากไปนอย พบวา ลําดับถัดมา คือ กลวิธีปริชาน และกลวิธีทางสังคมอยูในระดับ
เทากัน (x̄ = 3.40) ลําดับที่ 3 กลวิธีปริชาน (x̄ = 3.36) และลําดับสุดทาย คือ กลวิธีดานการจดจําและกลวิธีทางอารมณ อยู
ในระดับเทากัน (x̄ = 3.33)
จากการวิเคราะหข อมู ลพบวา กลุ มตั วอย างนัก ศึ กษาชั้นป ที่ 4 มีการใชก ลวิธีที่ใกล เคี ยงกั น ไมแ ตกตา งกั น มาก
พิจารณาจากกลวิธีในแตละรายดาน พบวา มีระดับเทากันใน 4 รายดาน คือกลวิธีอภิปริชานและกลวิธีทางสังคม (x̄ = 3.40)
กลวิธีดานการจดจํา และกลวิธีทางอารมณ (x̄ = 3.33)
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2. การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนภาพรวม
จากการตั้งสมมติฐาน กลุมตัวอยางที่มีกลุมชั้นปที่แตกตางกัน มีแนวทางการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนที่
แตกตางกัน จึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนโดยภาพรวม
จําแนกตามกลุมชั้นป ไดผลปรากฏดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนภาพรวม
กลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ผลรวมกําลังสอง องศาอิสระ ผลรวมกําลังสองเฉลี่ย คาตัวสถิติ คาระดับนัยสําคัญ
(Sum of Squares) (df)
Mean Square
(F)
(Sig.)
ความแปรปรวนภายในกลุม

.365
33.627

2
131

รวมทั้งหมด

33.991

133

.182
.257

.710

.494

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ในภาพรวม คาสถิติ F= .710 และ Sig.= .494 มากกวา
α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ดังนั้นจะเห็นวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในแตละกลุมชั้นป โดยกลุมชั้นปที่ 1 หมายถึงกลุม
เริ่มแรกเขาศึกษา กลุมชั้นปที่ 2-3 ผูเรียนที่อยูในชวงศึกษาและปรับตัว และกลุมชั้นป 4 คือผูที่เตรียมจบการศึกษา ระดับกลุม
ชั้นปแตกตางกัน แตมีการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนในภาพรวมไมแตกตางกัน
ทั้งนี้จากตารางที่ 4 ตัวแปรกลุมชั้นปที่เรียน ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรการใชกลวิธีการเรียนรู หรือมีความสัมพันธ
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หากแตวาเมื่อพิจารณาวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทตามราย
ดานนั้น พบวา ถึงแมวากลุมผูเรียนแตละชั้นป จะมีรูปแบบวิธีการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนไมแตกตางกัน แตสิ่งที่
เหมือนกันก็คือ การใชแตละกลวิธีการเรียนรูนั้นมีความเชื่อมโยงและควบคูกัน ไมสามารถแยกจากกันไดโดยสิ้นเชิง สังเกตจาก
ผลการทดสอบคาความสัมพันธระหวางการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน พบวา การใชกลวิธีดานการจดจํา กลวิธีปริชาน
กลวิธีการชดเชย กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีทางอารมณและกลวิธีทางสังคมมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในการใชอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01
3. ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สามารถสรุปไดดังนี้
3.1 ปจจัยภายใน ซึ่งไดแก ดานพฤติกรรมการเรียน ความสนใจสวนบุคคล เปนปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสราง
เสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.7 และดานความคิดความคาดหวัง ถือเปนปจจัยที่มี
สวนสนับสนุนในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในลําดับรองสุดทาย คิดเปนรอยละ 5.41
3.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย ดานสภาพแวดลอม ดานผูสอน และดานระดับความยากงายของภาษา เปน
ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนเปนลําดับที่สองถึงลําดับที่สี่ โดยคิดเปนรอย
ละ 22.30 รอยละ 10.14 และรอยละ 6.76 ตามลําดับ สําหรับดานความรูพื้นฐานของคําศัพท เปนปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและ
สรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.70
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงการใชกลวิธีในการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน รวมทั้งความสัมพันธระหวางตัว
แปรตางๆ และการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท ดังนี้
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1. รูปแบบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ทุกระดับชั้นป
การใช ก ลวิ ธีก ารเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ภ าษาจี น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทรในภาพรวมทั้ง 6 ดานนั้น จากผลการวิจัยพบวาโดยเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยที่ไดศึกษากลยุทธการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทั้งของยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ (2546) ที่ศึกษากลวิธีการ
เรี ย นภาษาจี น กลางของนั ก ศึ ก ษาไทย โดยพบว า “กลวิ ธี ก ารชดเชยข อ บกพร อ ง” เป น กลวิ ธี ที่ ใ ช ม ากเป น อั น ดั บ แรก
ขณะเดียวกันจากการศึกษาก็ยังพบวา มีความสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาตางประเทศ ไดแก
งานวิจัยของศุภลักษณ กฤษณานนท (2556) ซึ่งศึกษาการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทยอยูใน
ระดับปานกลางเชนกัน และเมื่อแยกพิจารณาตามรายขอ จะเห็นไดวา การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนอยูในระดับปาน
กลาง ยกเวนกลวิธีดานการชดเชย อยูในระดับมาก และรวมทั้งงานวิจัยของกันต อาลัยญาติ (2554) ซึ่งแมวาจะเปนการศึกษา
กลวิธีการเรียนรูคําเลียนเสียงธรรมชาติของภาษาญี่ปุนก็ตาม โดยงานวิจัยของกันต อาลัยญาติ (2554) ไดศึกษากลวิ ธีการ
เรียนรูคําเลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทย งานศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนตางพบวากลวิธีการเรียนรูคําเลียน
เสียงธรรมชาติที่ผูเรียนนํามาปฏิบัติมากที่สุดคือ กลวิธีดานการชดเชยขอบกพรอง และรองลงมาคือ กลวิธีดานสังคม รวมทั้ง
ปยนุช อุดมเกียรติสกุล (2559) ถึงแมวาเปนผลงานวิจัยของกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แตก็มีภาพรวมในการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทอยูในระดับปานกลาง
สําหรับกลวิธีที่ใชนอยที่สุดที่พบในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลวิธีดานการจดจํา ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของพัฐนนท
พลหาญ (2559) ที่กลาวไววากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของผู เรียนชาวไทยที่เรียนทางดานธุรกิจในระดับอุดมศึกษา
“กลวิธีดานการจดจํา” เปนกลวิธีที่นักศึกษาใชนอยที่สุด
นอกจากนี้ผลการศึกษาไดสอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน วัฒนเวฬุ (2560) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
สิ่งที่นาสนใจจากการวิ จัยครั้งนี้ ยังพบวา “กลวิธีดานการจดจํา” เปนกลวิธีที่ผูเรียนใชนอยที่ สุด ซึ่งผลการวิ จัย
แตกตางจากงานวิจัยของ 李雅梅 (Li Yamei, 2008) ที่พบวา กลยุทธการจํา เปนกลยุทธที่ใชบอยสําหรับนักศึกษาไทยที่
เรียนภาษาจีน ดังนั้นการที่กลุมตัวอยางเลือกใชกลวิธีการชดเชยในระดับมาก ยอมแสดงใหเห็นวาผูเรียนสวนใหญจะหากลวิธี
การเรียนรูที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็วที่สุดสําหรับตนเอง เพื่อแกไขขอบกพรองที่ผานมา และเพื่อพัฒนานํามาทําความเขาใจ
เอาชนะ พัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของตนเอง และสะทอนใหเห็นวาผูเรียนภาษาจีนในปจจุบันมี
รูปแบบวิธีการเรียนรูคําศัพทที่แตกตางไปจากอดีตที่อาศัยการจดจําเปนหลัก แตผูเรียนในปจจุบันกลับมีการประเมินตนเอง
คนหาแนวทางและเทคนิคการเรียนรูที่เปนตัวชวยทําใหสามารถเรียนรูคําศัพทไดรวดเร็ว และมีความแมนยําขึ้น
2. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและวิเคราะหความแตกตางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแตละระดับชั้น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เมื่อเปรียบเทียบการใช
กลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของแตละกลุมชั้นป พบวาในภาพรวมนักศึกษาแตละระดับชั้นที่แตกตางกัน มีการใชกลวิธีการ
เรียนรูไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนที่คลายกัน ไมแตกตางกันเทาใดนัก สอดคลองกับ
งานวิจัยของอนุ ยอดพรหมมินทรและนวมินทร ประชานันท (2550) แมวาเปนงานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก็พบวา ถึงแมวามีระดับชั้นปที่แตกตางกัน มีการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ไม
แตกตางกัน
ผลจากการวิจัยที่นาสนใจครั้งนี้ ยังพบวา ในงานวิจัยของ 潘菊香 (Pan Juxiang, 2013) พบวาระดับความรู
ทางภาษาจีน และระดับชั้นป มีผลตอการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาตางชาติชาวไทยอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งแตกตางจากผลการวิจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากกลวิธียอยเปนรายคู พบวา กลวิธีดานการจดจํามี
ความสัมพันธกับ “กลวิธีปริชาน” “กลวิธีการชดเชย” “กลวิธีอภิปริชาน” “กลวิธีทางอารมณ”และ“กลวิธีทางสังคม” อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาในการใชกลวิธีตางๆ ยอมมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันในการเลือกใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ดังจะเห็นไดวา งานวิจัยครั้งนี้นักศึกษาทุกระดับชั้นปมีการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่คลายคลึงกัน ซึ่งอาจอธิบายไดวา
นักศึกษามีเจตคติและประสบการณในการเรียนรูคําศัพทที่ใกลเคียงกัน
3. ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึ กษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษากลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พบวาปจจัยที่มีสวนสําคัญในตอ
การใชกลวิธีการเรีย นรูคําศัพท ภาษาจีนของนักศึกษา ไดแบงเปน 2 สวนใหญ 6 หัวขอยอย คือ ปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอก โดยสามารถเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังของปจจัยภายนอกและภายในที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใช
กลวิ ธี ก ารเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ภ าษาจี น ได แ ก อั น ดั บ แรก คื อ พฤติ ก รรมการเรี ย น ความสนใจส ว นบุ ค คล อั น ดั บ ที่ ส อง คื อ
สภาพแวดลอมทางภาษา อันดับที่สาม คือ ผูสอน อันดับที่สี่ คือ ระดับความยากงายของภาษา อันดับที่หา คือ ดานความคิด
ความคาดหวัง และอันดับสุดทาย คือ ดานความรูพื้นฐานของคําศัพท ทั้งนี้ พบวา ปจจัยภายนอกคอนขางมีความสําคัญในการ
สนับสนุนและสงเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนมากกวาปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเรียนรู
ของนักศึกษาทั้งสี่ชั้นป ไดแก สภาพแวดลอม ผูสอน ระดับความยากงายของภาษา และดานความรูพื้นฐานของคําศัพท และ
ปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรูมากที่สุด ไดแก พฤติกรรมการเรียน ความสนใจสวนบุคคลของผูเรียนมีผลคะแนนมากเปน
อันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 52.7 โดยนักศึกษาในทุกชั้นปมีพฤติกรรมการเรียนรูใหความสนใจในภาษาจีน มักจะสนใจดูซีรี่ยจีน
หนังจีน เพลงจีน และพยายามจดจําคําศัพทที่ไดเรียนรูผานสื่อตางๆ หรือจากเพื่อนชาวจีน เพื่อเรียนรูคําศัพทใหม ๆ ซึ่งดาน
พฤติกรรมการเรียน ความสนใจสวนบุคคล มีสวนในการสนับสนุนการใชกลวิธีการเรียนรู กลาวคือ หากมีความสนใจในการ
เรียนรูภาษาและคําศัพท ผูเรียนจะสรางแรงบันดาลใจ และแรงกระตุน กระตือรือรนในการใฝหาความรู จากการจดจํา การคิด
วิเคราะหนําสิ่งที่เรียนมาประยุกตใช เปนตน ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการสนับสนุนและสงเสริมการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาจี น เป นอั นดั บ ที่ สอง คือ สภาพแวดล อ มทางภาษา ซึ่ งเป นที่ ผู เรี ย นจะพยายามสร างสภาพแวดล อมในการนํ า ไปสู
ความสําเร็จ โดยการใชสื่อผสมผสานกับจัดการการเรียนรูของตนเอง อันดับที่สาม คือ ผูสอน ซึ่งอาจารยผูสอนก็ถือเปนปจจัย
สงเสริมใหผูเรียนรูจักและพัฒนากระบวนการทางสมองและการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนทางหนึ่ง อันดับที่สี่ คือ ระดับความยาก
งายของภาษา และลําดับสุดทาย คือ ดานความรูพื้นฐานของคําศัพท ทั้งนี้ปจจัยภายในอีกขอหนึ่ง ที่จัดลําดับอยูรองอันดับ
สุดทายหรือลําดับที่หานั้น คือ ดานความคิดความคาดหวัง โดยนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามดานมีความคิดความคาดหวัง คิด
เปนรอยละ 5.41 อาจเนื่องมาจากผูตอบในสวนนี้มีเฉพาะกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนจํานวนเฉพาะกลุม
นอกจากนี้ผลจากการวิจัย ยังพบวา ระดับความยากงายของภาษา ซึ่งจริงๆ มีสวนสําคัญมากสําหรับการเรียนรู
คําศัพทภาษาจีน แตจากผลการศึกษาพบวา เปนปจจัยหลังๆ และยังเรียงลําดับเปนปจจัยหลังจากอาจารยผูสอน ซึ่งแสดงให
เห็นวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ศึกษาเรียนรูภาษาตางประเทศ ยังตองพึ่งพาอาจารย
ผูสอน และการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งอาจารยของหลักสูตรภาษาจีนมีสวนสําคัญมากในการชี้นํานักศึกษา เพื่อดึงดูดและ
กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ และมีนักศึกษาบางรายไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารยผูสอนวา อาจารยผูสอนมีสวนชวยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนรูม าก ที่ใหความสําคัญมากกวาปจจัยดานระดับความ
ยากงายของภาษา เนื่องจากสวนใหญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีพื้น
ฐานความรูคําศัพทภาษาจีนมาแลวในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นในปจจัยดานความรูพื้นฐานของคําศัพทจึงเปนปจจัยที่ สงผลใน
ลําดับสุดทาย
สิ่งที่นาสนใจที่พบในการวิจัยนี้คือ ปจจัยดานการเลือกกลวิธีการเรียนรู คือ ดานแรงจูงใจในการเรียน อรรถพล คํา
เขียน (2549) สวนปจจัยที่ มีอิทธิพ ลที่ สุดในการเลือกกลวิ ธีการเรียนรู คือ แรงจูงใจในการเรี ยน ประสบการณการเรีย น
ภาษาอั ง กฤษ และเพศ การศึ ก ษาพบว า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ไทยที่ มี แ รงจู ง ใจในการเรี ย นน อ ยและมี ป ระสบการณ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษนอย มีแนวโนมใชกลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษประเภท
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ตางๆนอยกวานักศึกษาเวียดนามในกลุมดังกลาว อันดับรองลงมา คือ สภาพแวดลอมถือเปนตัวแปรสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอ
การเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Block (2003)ได ส ะท อ นให เ ห็ น ว า สภาพแวดล อ มทางการเรี ย น
ภาษาตางประเทศมีผลตอการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการใชภาษา ซึ่งมีความสอดคลองกับการเลือกกลวิธีในการเรียนรู โดยใน
งานวิจัยของ พระสุขพล ปุณฺณสุโข และคณะ (2561) พบวา ปจจัยดานพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนของอาจารย
มีผลอยูในระดับมาก ซึ่งหากพื้นฐานทางภาษามีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลใหมีสมรรถภาพในการรับความรูใหมตอยอด และถาย
โอนสิ่งที่เรียนรูไปสูความรูใหม สําหรับดานการสอน เปนองคประกอบสําคัญที่ผูสอนตองพัฒนาควบคูในการจัดการเรียนการ
สอน ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนใหทันสมัย ถายทอดความรูใหผูเรียนรับประโยชนไดเต็มที่
ทั้งนี้ปจจัยภายในและภายนอกตางก็มีความสําคัญ ผูวิจัยเห็นวา ปจจัยในดานผูสอนมีความสําคัญมาก เพราะมีสวน
ในการสงเสริมกระตุนสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู รวมทั้งการชี้แนะแนวทางในการเรียนรู โดยใหผูเรียนประยุกตใชกลวิธีที่
ตนเองถนัดและมีประสิทธิภาพในการเรียนรูคําศัพทสูงสุด เปนสวนชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู และฝกฝน
ใหผูเรียนสามารถวิเคราะหกระบวนการเรียนรูภาษาไดอยางเปนระบบ การฝกฝนการใชภาษาจีนเปนประจํา จะทําใหเกิดการ
เรียนรูอยางแมนยํา สงผลใหเกิดความทรงจําระยะยาว และสามารถนําขอมูลที่จําไดนํามาประยุกตใชไดอยางเปนระบบและ
เหมาะสมกับสถานการณ
จากการศึกษาพบวานักศึกษายังไมคอยรูจักกับการใชกลวิธีในการเรียนรูคําศัพทมากเทาที่ควร มักจะใชความจําชวย
ในการเรียนรูเปนสวนใหญ หากแตความเปนจริงแลว คําศัพทนั้นสามารถเรียนรูไดจากการจัดกลุมคําศัพท รากศัพท การ
ประกอบคําจากโครงสรางตางๆ อาจารยผูสอนเปนปจจัยที่จะมี ผลตอความสําเร็จในการเรียนรูเปนอยางมาก ดังนั้นอาจารย
ผูสอนจึงควรชี้แนะแนวทางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในรูปแบบตางๆ เพื่อนําไปใชปฏิบัติและฝกฝนใหคุนเคย

 บทสรุปจากการวิจัย
สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม พบวา กลุมประชากรตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 134 คน ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ระดับชั้นปที่ 1 – 4 โดยจําแนกเปน เพศชาย คิด
เปนรอยละ11.2 และเพศหญิง รอยละ 88.8 และแบงเปน ชั้นปที่ 1 รอยละ 17.2 ชั้นปที่ 2 รอยละ 20.1 ชั้นปที่ 3 รอยละ
29.1 และชั้นปที่ 4 รอยละ 33.6
สําหรับชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน อายุ 18 ป รอยละ 6 อายุ 19 ป รอยละ 14.2 อายุ 20 ป รอยละ
20.9 อายุ 21 ป รอยละ 28.4 อายุ 22 ป รอยละ 24.6 และ อายุ 22 ปขึ้นไป รอยละ 6
จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. สภาพการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดย
สามารถแบงกลุมตัวอยางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนออกเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้คือ
1.1 กลุมชั้นปที่ 1 (ปแรกเริ่มเขาศึกษา) ซึ่งการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 1
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.27) โดยพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายดาน พบวา การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาจีนอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยจากขอมูลเรียงจากมากไปนอย พบวา ลําดับแรก คือ กลวิธีทางอารมณ (x̄ = 3.39)
ลําดับที่ 2 กลวิธีทางสังคม (x̄ = 3.38) ลําดับที่ 3 คือ กลวิธีการชดเชย (x̄ = 3.37) ลําดับที่ 4 กลวิธีอภิปริชาน (x̄ = 3.25)
ลําดับที่ 5 กลวิธีปริชาน (x̄ = 3.17) และลําดับสุดทาย คือ กลวิธีดานการจดจํา (x̄ = 3.07)
1.2 กลุมชั้นปที่ 2-3 (ผูเรียนที่อยูในชวงกําลังศึกษาและปรับตัว) การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของ
กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.41) แตเมื่อพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายดาน พบวา การ
ใชกลวิธีการชดเชย มีระดับมาก (x̄ = 3.70) นอกจากนั้นขอมูลเรียงจากมากไปนอย พบวา ลําดับถัดมา คือ กลวิธีทางสังคม
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(x̄ = 3.49) ลําดับที่ 3 กลวิธีทางอารมณ (x̄ = 3.44) ลําดับที่ 4 คือ กลวิธีปริชาน (x̄ = 3.30) และลําดับสุดทาย คือ กลวิธี
ดานการจดจําและกลวิธีอภิปริชานอยูในระดับเทากัน (x̄ = 3.29)
1.3 กลุมชั้นปที่ 4 (กลุมที่เตรียมสําเร็จการศึกษา) การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของกลุมนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.40) แตเมื่อพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายดาน พบวา การใชกลวิธีการชดเชย
มีระดับมาก (x̄ = 3.57) นอกจากนั้นขอมูลเรียงจากมากไปนอย พบวา ลําดับถัดมา คือ กลวิธีปริชาน และกลวิธีทางสังคมอยู
ในระดับเทากัน (x̄ = 3.40) ลําดับที่ 3 กลวิธีปริชาน (x̄ = 3.36) และลําดับสุดทาย คือ กลวิธีดานการจดจํา และกลวิธีทาง
อารมณ อยูในระดับเทากัน (x̄ = 3.33)
จากการวิ เคราะห ขอมู ล พบว า กลุ มตัวอย างนัก ศึ กษาชั้ น ป ที่ 4 มี การใช กลวิ ธีที่ใ กล เคีย งกั น ไมแ ตกตา งกั น มาก
พิจารณาจากกลวิธีในแตละรายดาน พบวา มีระดับเทากันใน 4 รายดาน คือกลวิธีอภิปริชานและกลวิธีทางสังคม (x̄ = 3.40)
กลวิธีดานการจดจํา และกลวิธีทางอารมณ (x̄ = 3.33)
นอกจากนี้ เมื่อแยกวิเคราะหพิจารณากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนตามรายดาน พบวา กลวิธีที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญมากที่สุด คือ กลวิธีการชดเชย กลวิธีทางสังคม กลวิธีทางอารมณ กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีปริชานและกลวิธีดานการ
จดจํา ตามลําดับ
1. กลวิธีการชดเชย
กลวิธีนี้เปนกลวิธีที่กลุมตัวอยางใชมากเปนอันดับแรก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =3.60) จากผลวิจัยพบวา
ผูเรียนเคยลองใชวิธีการจดจําคําศัพทหลายวิธี เมื่อ เปรียบเทียบในหลายวิธีแลวฉันพบวิธีการจดจําคําศัพท ที่ดี (x̄ = 3.59)
ผูเรียนรับรูไดถึงความผิดพลาดของตนเอง และนํามาพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง (x̄ = 3.66)
2. กลวิธีทางสังคม
กลวิธีทางสังคมเปนลําดับที่สอง (x̄ = 3.44) ซึ่งผูเรียนมักใชวิธีการฝกฝนภาษาจีนกับเพื่อนคนจีน คิดเปน (x̄ = 3.57)
และหากประสบปญหาในการสื่อสารจะขอความชวยเหลือจากอาจารย คิดเปน (x̄ = 3.44) และระหวางการสื่อสารผูเรียนคิด
จากจะสามารถขจัดอุปสรรคทางดานภาษาเพื่อใหการสื่อสารดําเนินตอไปได คิดเปน (x̄ = 3.33)
3. กลวิธีทางอารมณ
กลวิธีทางอารมณ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่สาม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.39) โดยผูเรียนมักจะใชมือ
และการแสดงออกทางอารมณชวยในการแสดงออกทางภาษาในระดั บที่คอนขา งสูง คิดเปน (x̄ = 3.97) รองลงมาคือ ใน
ระหวางการสื่อสารจะตั้งใจสื่อสารโดยเนนความหมาย (x̄ = 3.49) อีกทั้งยังพยายามขจัดความอายและกังวลออกไปในการ
เรียนรูคําศัพท และพยายามกระตือรือรนในการเรียนรูคําศัพท ตามลําดับ นอกจากนี้การสรางความสนใจตอการเรียนรูคําศัพท
ของตนเอง รวมถึงมักจะแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอการเรียนภาษาจีนรวมกันกับผูอื่น และมักจะแลกเปลี่ยน โดยเนนทักษะการ
สื่อสารในเรื่องการเรียนภาษาจีนของตนเองกับผูอื่น ก็เปนประเด็นที่ผูเรียนใหความสําคัญเปนอันดับรองลงมา
4. กลวิธีการเรียนรูคําศัพทดานอภิปริชาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.32) แตเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา 4 ขอ มีระดับการใชมาก โดยเรียงลําดับมากไปนอย ไดแก ถาเจอคําที่ไมรูจักก็จะใชวิธีการเดาความหมาย (x̄ = 3.75)
เมื่อไมรูวาควรใชคําศัพทตัวใด จะใชคําที่รูนํามาแตงประโยค (x̄ = 3.70) ผูเรียนจะกําหนดระยะเวลาในการทบทวนคําศัพท
และคําศัพทที่เขียนไมไดก็จะเขีย นหรืออานซ้ําๆ หลายรอบ (x̄ = 3.66) และ เมื่อพบวาอานผิดหรือเขียนผิดจะทบทวนวาเกิด
จากหาเหตุใด (x̄ = 3.54)
5. กลวิธีการเรียนรูคําศัพ ทดานปริชาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ =3.30) แตเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา 5 ขอ มีระดับการใชมาก โดยเรียงลําดับมากไปนอย ไดแก นําคําศัพทที่เพิ่งเรียนจะตองเอาไปใชในการพูดและการเขียน
บอยๆถึงจะจําได (x̄ = 4.05) อานสิ่งที่ตนเองสนใจมากเปนพิเศษ เพื่อชวยในการเพิ่มปริมาณจํานวนคําศัพท (x̄ = 3.73)
คําศัพทที่ตองจดจําควรจะตอ งใสไวในบทเรียนและในรูปประโยค และมักจะแสวงหากลวิธีหรือคําที่ทองจนติดปากมาชวยใน
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การจําคําศัพท ในระดับที่ เท ากัน (x̄ = 3.56) ลําดับสุดท ายคื อ เมื่อเจอคํ าศัพ ท ใ หม จะนํามาเปรี ยบเทียบกั บความหมาย
ภาษาไทย (x̄ = 3.54)
6. กลวิธีการเรียนรูคําศัพทดานการจดจํา แสดงใหเห็นวาภาพรวมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทดานการจดจํา
นั้นอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.27) แตเมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา มีอยู 1 ขอ ที่อยูในระดับมาก คือ การเขียนทบทวน
คําศัพทซ้ําหลายๆรอบเพื่อชวยจดจํา (x̄ = 3.73) และในอีก 4 ขอ อยูในระดับปานกลาง ไดแก การจําคําศัพทโดยผนวกการจํา
จากเสียง รูปราง และความหมายเขาดวยกัน (x̄ = 3.40) เมื่อเรียนคําศัพทใหมแลว อานทบทวนซ้ํา โดยอานจนกวาจะเขียน
ตามคําบอกได (x̄ = 3.20) วิธีการออกเสียงคําศัพทดังๆในการจําคําศัพท (x̄ = 3.16) และใชคําศัพทแตงประโยค เพื่อจะไดจํา
คําศัพทนั้นได (x̄ = 2.91)
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของกลวิธี และวิเคราะหความแตกตางในการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแตละกลุมชั้นป มีดังนี้
จากการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาในภาพรวมแสดงให
เห็นวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในแตละกลุมชั้นป โดยกลุมชั้นปที่ 1 หมายถึงกลุมเริ่มแรกเขาศึกษา กลุมชั้นปที่ 2-3 ผูเรียน
ที่อยูในชวงศึกษาและปรับตัว และกลุมชั้นป 4 คือผูที่เตรียมจบการศึกษา ระดับกลุมชั้นปแตกตางกัน แตมีการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทภาษาจีนในภาพรวมไมแตกตางกัน โดยมีคาสถิติ F= .710 และ Sig. = .494 (P>0.05)
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนกับกลุ มระดับชั้นของผูเรียน โดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูตรของเพียรสัน (Pearson Correlation) พบวา ตัวแปรกลุมชั้นปที่เรียน ไมมีความสัมพันธกับตัวแปร
การใชกลวิธีการเรียนรู หรือมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หากแตวาเมื่อพิจารณาวิเคราะหความสัมพั นธ
ระหวางการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทตามรายดานนั้น พบวา การใชกลวิธีดานการจดจํา กลวิธีปริชาน กลวิธีการชดเชย กลวิธี
อภิปริชาน กลวิธีทางอารมณและกลวิธีทางสังคมมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
3. ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สามารถสรุปไดดังนี้
3.1 ปจจัยภายใน ซึ่งไดแก ดานพฤติกรรมการเรียน ความสนใจสวนบุคคล เปนปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและ
สรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.7 และดานความคิดความคาดหวัง ถือเปน
ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในลําดับรองสุดทาย คิดเปนรอยละ 5.41
3.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย ดานสภาพแวดลอม ดานผูสอน และดานระดับความยากงายของภาษา เปน
ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและสรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนเปนลําดับที่สองถึงลําดับที่สี่ โดยคิดเปนรอย
ละ 22.30 รอยละ 10.14 และรอยละ 6.76 ตามลําดับ สําหรับดานความรูพื้นฐานของคําศัพท เปนปจจัยที่มีสวนสนับสนุนและ
สรางเสริมในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.70

 ขอจํากัดหรือขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอจํากัด
1. การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดทางลักษณะกลุมประชากร คือ มีการเลือกเพียงกลุมเปาหมายมหาวิทยาลัยเดียว หากมี
การขยายกลุมประชากรในการศึกษาวิจัยในภาพรวมของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร หรือแบงตามภูมิภาค ก็อาจจะสะทอนให
เห็นถึงผลลัพธหรือประสิทธิผลของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท ทําใหเห็นมุมมองในเรื่องกลวิธีการเรียนรูคําศัพท ไดครอบคลุมและ
หลากหลายมากขึ้น
2. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน งานวิจัยครั้งตอไปหากมีการ
พัฒนาสรางสื่อนวัตกรรมทักษะการเรียนรูคําศัพท เพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิผลของคําศัพทภาษาจีน ก็จะเปนการสรางสื่ อ
การสอนที่บูรณาการกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดดียิ่งขึ้น
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3. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียงกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน หากมีการศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษควบคูกันไป ก็จะสามารถศึกษาวิเคราะหแนวทางการเรียนรูคําศัพทภาษาตางประเทศของผูเรียนชาวไทยได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนนี้ สามารถสรุปแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และพัฒนาทักษะภาษาจีนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ไดดังนี้
1. จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ “กลวิธีการชดเชย” และ “กลวิธีทางสังคม” เปนวิธีที่ใชมากที่สุดในการเรียนรูคําศัพท
โดยผูเรียนในแตละกลุมชั้นป มีความพยายามหาวิธีการเรียนที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง โดยจะเรียนรูสิ่งที่ผิดพลาดนํามาทําความ
เขาใจเอาชนะกับคําศัพทตางๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนของตนเองอยูแลว แตเพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดี
การเรียนรูคําศัพทภาษาจีนมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหอาจารยผูสอนและผูเรียนควรมีความตระหนักและใหความสําคัญ
ของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท สามารถนํากลวิธีตางๆมาประยุกตใชใ นกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับใหเขากับบริบทของ
ผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากกลวิธีการเรียนรูคําศัพทมีหลากหลาย ผูสอนจึงควรมีการปลูกฝงและสนับสนุนชี้แนะแนวทาง ทําให
ผูเรียนมองเห็นประโยชนและความสําคัญของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท เพื่อสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับผูเรียนและเปน
แนวทางในการฝกใหผูเรียนเพิ่มปริมาณวงคําศัพท และการใชคําในรูปประโยคตางๆ
2. ถึงแมวาผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหความแตกตางระหวางการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท และกลุมผูเรียน มี
ผลปรากฏวาไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ แตห ากวิเคราะหดูแลว การจัดการเรียนการสอนและการพบเจอ
คําศัพท รวมทั้งระดับความยากงายของคําศัพทสําหรับนักศึกษามีการเพิ่มระดับในแตละชั้นป ผูวิจัยจึงคิดวาควรใหผูสอนมีการ
สงเสริมกระตุนใหผูเรียนนํากลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่หลากหลายมาประยุกตใชในการเรียนทุก ทักษะทั้งดานการฟง พูด อาน
และเขียน รวมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย เรียนรูตลอดชีวิต อาจารยผูสอนควรฝกเนน
ใหผูเรียนใชเทคนิคตางๆ เชน ในการเรียนวิชาการอานภาษาจีน ตองฝกฝนใหผูเรียนรูจักเทคนิคการเดาความหมายของคํา ศัพท
จากบริบท ทักษะการอานโดยไมพึ่งพจนานุกรม รายวิชาการฟง -พูดการสื่อสาร และการเขียน ก็ควรเนนใหผูเรียนรูจักการ
จดจํารูปประโยคลักษณะการใชในสถานการณจริงของเจาของภาษามาประยุกตใช เปนตน
3. จากผลการศึ กษาของผู เรี ยนที่ มีตอ ป จจั ย ที่ มีสวนสนั บสนุ นและสร า งเสริ มในการใชก ลวิ ธีการเรี ย นรู คํ า ศั พ ท
ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา มีปจจัยหลากหลายดานที่มีผลตอการใชกลวิธีการเรียนรู ซึ่งการที่จะสงเสริมให
ใชกลวิธีการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองทําความเขาใจปจจัยทั้งดานตัวผูเรียน แรงบันดาลใจ เจตคติ สภาพแวดลอม เปน
ตน ซึ่งผูเรียนจะมีความแตกตางระหวางบุคคล แตละคนมีความถนัด และมีศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้นครูผูสอน
ตองฝกใหนักเรียนรูจักบูรณาการความรูและประสบการณดานอื่นๆ มาใชประโยชน เสริมกันหรือชดเชยกัน ใหนักเรียนใชเวลา
ในทางคิด วิเคราะห สรุปองคความรู สงเสริมการฝกปฏิบัติ และฝกการประเมินตนเอง รูตนเองวามีความสามารถอยูในระดับ
ใด พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนใหมากขึ้น
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