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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยการเอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือให้ความ
อนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีได้อนุมัติทุนอุดหนุนการ
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยทุกท่าน ซึ่งสนับสนุนคณะผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.จรัสศรี จิรภาส อาจารย์ประจ าคณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศปักก่ิง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยท่ีกรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าและให้ค าปรกึษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท าวิจัย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจและความทุ่มเท ตลอดจนความ
กรุณาของอาจารย์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 นอกจากน้ี ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ที่
กรุณาสละเวลาเอื้อเฟ้ือข้อมูลและให้ความร่วมมอืต่างๆที่เป็นประโยชน์มีส่วนช่วยให้การท าโครงการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการศึกษา การจัดเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย และขอมอบส่วนคุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยนี้ แด่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้จนท าให้ผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบิดา มารดา เพื่อนพ้อง นักศึกษาตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน 
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ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
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ละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์โดยภาพรวมในระดับปานกลาง เมื่อ
แยกวิเคราะห์พิจารณากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนตามรายด้าน พบว่า กลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญมากท่ีสุด คือ กลวิธีการชดเชย กลวิธีทางสังคม กลวิธีทางอารมณ์ กลวิธีอภิปริชาน กลวิธี
ปริชานและกลวิธีด้านการจดจ า ตามล าดับ 
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 2. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนกับกลุ่ม
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูตรของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
พบว่า ตัวแปรกลุ่มชั้นปีที่ เรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรการใช้กลวิธีการเรียนรู้  หรือมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หากแต่ว่าเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ตามรายด้านนั้น พบว่า การใช้กลวิธีด้านการจดจ า กลวิธีปริชาน กลวิธี
การชดเชย กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีทางอารมณ์และกลวิธีทางสังคมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในการ
ใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 3. ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลมากที่สุด
ถึงน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการเรียนและความสนใจส่วนบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผู้สอน 
ด้านระดับความยากง่ายของภาษา ด้านความคิดความคาดหวัง และด้านความรู้พ้ืนฐานของค าศัพท์  

4. แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จากผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นถึงกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่มากที่สุด จนถึงน้อยที่สุด ท าให้ทราบถึงรูปแบบแนวทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถพัฒนาตามแนวความคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ละกลุ่มชั้นปี 
เพ่ือที่จะสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ตามรายวิชาที่ต้องเน้นใช้ทักษะทางภาษาต่างๆ 
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Abstract 
 

Code of project : C-32/2562    
Project name  :  A STUDY ON CHINESE VOCABULARY LEARNING STRATEGIES OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS MAJORING IN CHINESE AT 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN 

Researcher name : Dr.Pimporn Wattanakamolkul and Dr.Porramin Praparkarn 
  

The purpose of this study were: 1) to investigate Chinese vocabulary learning 
by Rajamangala University of Technology Rattanakosin of Chinese undergraduate 
students 2) to compare and analyze the differences of the Chinese vocabulary 
learning strategies of undergraduates students 3) Each year group studied the factors 
that contribute to and strengthen Chinese vocabulary learning strategies of 
undergraduate students  4) Conclusion applied in the teaching of Chinese Language 
Curriculum. 

The research instrument was questionnaires of vocabulary learning strategies, 
divided into three parts: Part 1) Overview of the questionnaire respondents; Part 2)   
Opinion on Chinese vocabulary learning strategies by ratios Rating Scales which are 
available in five levels and Part 3) Open-ended question about Chinese vocabulary 
learning strategies. The statistical devices used for data analysis were descriptive 
statistics, there were analyzed by using One-Way ANOVA, Chi-square, Pearson’s 
Correlation Coefficient (r), percentage and standard deviation (S.D.) for comparing 
statistical difference.  

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. 



จ 
 

But when you consider the relationship between the usage of Chinese vocabulary 
learning strategies, according to the terminology, it was found that the usage of 
memory strategies, cognitive strategies, compensation strategies, meta-cognitive 
strategies, emotional strategies and social 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. 

4. The development of curriculum subjects in Chinese. These results showed 
that the mostly and lowest usage of vocabulary learning strategies. Made aware of 
the learning style of the learner. Which teachers can develop the concept of 
individual differences. Each year group can be adapted to application-based course 
focuses on language skills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Vocabulary learning strategies    Chinese vocabulary   Undergraduate 

students Compensation Strategies 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมเรียนกันในประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ของการส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนระบบการศึกษาไทย ตลอดจนยกระดับให้ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญภาษาหนึ่งจึงได้บรรจุให้ภาษาจีนอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จะกระตือรือร้นหรือมีส่วนรับรู้ เข้าใจในด้านของสังคม เศรษฐกิจและใน
ระดับสากล ดังนั้นหน่วยงานทางการศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุก
ระดับมากข้ึนทั่วทั้งประเทศ โดยก าหนดให้ในปีพ.ศ. 2555 สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานทั่วทั้งประเทศ
เปิดสอนภาษาจีนในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีน เพ่ือมุ่งพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา โดย
ก าหนดให้ภายในปีพ.ศ. 2558 จะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาจีนในเวทีสากล 
(ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: 2553, น.11) 

ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นสากล การเรียนรู้ภาษาจีน
ประกอบด้วย 5 ทักษะส าคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล ซึ่งเป็น
กระบวนการทางทักษะ 5 ทักษะ ขาดการศึกษาด้านค าศัพท์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการเรียนค าศัพท์ 
ถือเป็นองค์ประกอบในการเรียนภาษาต่างประเทศต่างๆ การเรียนรู้ค าศัพท์เป็นเรื่องท้าทายของผู้ที่
เรียนภาษาต่างประเทศ ผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศมีกลวิธีอย่างไรในการเรียนรู้ค าศัพท์ สามารถ
เพ่ิมพูนปริมาณค าศัพท์ หรือสร้างค าศัพท์ ตลอดน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และถูก
กาลเทศะ กลวิธีต่างๆ เหล่านี้เกิดมาจากกระบวนการทางการคิด และนักวิชาการO’ Malley and 
Chamot (1990) กล่าวว่า กลวิธีในการเรียนภาษาท่ีสองเป็นการพัฒนาด้านกระบวนการทางความคิด 
เน้นการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดความเข้าใจของบุคคลคนหนึ่งกับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้
เกิดเทคนิคและกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบที่ผู้เรียนจะเลือกใช้
กลวิธีต่างๆในการเรียนรู้ โดย Nation (1990) ได้กล่าวว่ากลวิธีที่จะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ความหมายของค าศัพท์ คือการให้ผู้เรียนมีอิสระในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ ต่อมาNation (2001) ยังได้
กล่าวไว้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีการเรียนรู้ภาษา อีกทั้งมีประโยชน์ต่อ
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ผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษา เนื่องจากกลวิธีต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ เรียนรู้ตลอดจนช่วยใน
การจดจ าข้อมูลใหม่เพ่ือเอาไว้ใช้ต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงตระหนักว่า ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนภาษาต่างประเทศคือ ภาษาจีน 
จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเรียนรู้ หรือการเพ่ิมความเข้มข้นของการเรียนรู้ การเพ่ิม
มาตรฐาน ยกระดับขีดความสามารถของการเรียนการสอนภาษาจีน หรือในการเรียนรู้ภาษาจีนของ
นักศึกษาให้มากขึ้น จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษากระบวนการเรียนรู้ กลวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพ่ือน าเอาสาระข้อมูลที่ได้มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประมวลผล และ
สรุปเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม และน าไปศึกษาต่อยอดต่อไปในอนาคต โดยปรับประยุกต์เข้ากับการ
เรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน หรือน าไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในภาพรวม 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกลวิธี และวิเคราะห์ความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ในแต่ละกลุ่มชั้นปี 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

4. เพ่ือน าผลสรุปมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

1. ด้านเนื้อหา ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ทฤษฎีด้านกลวิธีการสอนของOxford ในการอ้างอิงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาค าถามในการ
สอบถามโดยแบ่งตาม 5 กลวิธี คือ กลวิธีทางอารมณ์ กลวิธีด้านการจดจ า กลวิธีการชดเชย กลวิธีอภิ
ปริชาน และกลวิธีปริชาน โดยในแต่ละกลวิธีจะมีข้อค าถามย่อย 

2. ด้านประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดศึกษาการใช้กลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1-4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวน 134 คน โดยจะแบ่งนักศึกษาเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเรียนชั้น
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ปีที่ 1 หรือปีแรกเข้าศึกษา กลุ่มที่ 2 คือ ชั้นปีที่ 2-3 กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในช่วงศึกษาและปรับตัว และ
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่เตรียมส าเร็จการศึกษา  

3. ด้านตัวแปร  
ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับชั้นปี อายุ ระดับความสามารถทางภาษาจีน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคิดเห็นเกีย่วกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนในแต่ละด้าน 
4. ระยะเวลาในการวิจัย งานวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เก็บข้อมูล 

รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยจะใช้เวลาในการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
 
4. นิยามศัพท ์

 กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา ผู้วิจัยแบ่งค าว่า “กลยุทธ์การเรียนภาษา”ออกเป็น 2 ส่วน คือ กล
ยุทธ์ และการเรียนภาษา ค าว่า “กลยุทธ์”จากราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “วิธีการที่ต้องใช้กลอุบาย
ต่าง ๆ, เล่ห์เหลี่ยม, การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม”1 และการเรียนภาษา  หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ภาษา 
โดยใช้ภาษาในการสื่อสาร 

กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน（汉语词汇学习策略）ในที่นี้หมายถึง กลวิธีที่ผู้ใช้ได้
อาศัยความรู้ความช านาญ โดยมีการวางแผน มีปฏิภาณในการใช้ และรู้จักใช้วิธีการพลิกแพลงเพ่ือให้
การเรียนการสอนเกิดการพัฒนาให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

กลวิธี（策略）คือ วิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการคิด ที่น ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
กระตุ้นให้เกิดการกระท า หรือแก้ปัญหานั้นอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น  

กลวิธีการเรียนรู้ภาษา（语言学习策略）ในงานวิจัยนี้ หมายถึง กลวิธีหรือการเรียนรู้ภาษา
โดยมีการวางแผน ใช้วิจารณญาณ รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เรียนรู้
ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

กลวิธีปริชาน（认知策略）คือ กระบวนการนึกคิด การวิเคราะห์ ฝึกฝน รับและส่งข้อมูล 
และสร้างโครงสร้างส าหรับน าเข้าข้อมูลและผลที่ได้รับ 

กลวิธีอภิปริชาน（元认知策略）การสรุปและเรียบเรียงสิ่งที่ได้ศึกษา โดยผ่านการจัดการวาง
แผนการเรียนรู้  เฝ้าติดตาม และการประเมินการเรียนรู้  

กลวิธีการชดเชย（补偿策略）คือ การใช้การเดาจากสิ่งที่อ่านหรือได้ยิน น ามาท าความเข้าใจ 
เอาชนะกับความหมาย ค าศัพท์ โดยใช้ภาษาแม่ของตนเองและภาษามือประกอบ 

                                                           
1 ที่มา เว็บไซดร์าชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2554 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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กลวิธีทางสังคม（社会策略）หมายถึงการปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านการสนทนา หรือหนังสือ
โต้ตอบ และการร่วมมือกับผู้อ่ืน 

กลวิธีด้านการจดจ า（记忆策略）คือ การท่องจ าซ้ าๆ การคาดเดาความหมายจากบริบท 
รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงในค าที่รู้จักอยู่แล้วกับค าใหม่ การแยกแยะจ าค าศัพท์โดยแบ่งประเภท 

กลวิธีทางอารมณ์（情感策略）หมายถึงเมื่อผู้เรียนประสบกับความยากล าบากในการเรียนก็
ใช้การสร้างก าลังใจ แรงจูงใจ กระตุ้นตนเองให้มีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษา 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงสภาพการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

2. ได้ทราบความแตกต่างของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
3. เพ่ือน าผลวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยเฉพาะการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนในแต่ละชั้นปี 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปศึกษาอ้างอิง และขยายผลการศึกษา

ต่อไป 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 

 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้หัวข้อดังนี้  

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 
2. นิยามความหมายของ “กลวิธีการเรียนรู้ภาษา” 
3. ความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนภาษาของผู้เรียนชาวไทย 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 

 
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ 

ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มีนักวิจัยจ านวนมากที่กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและ
กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

O’Malley & Chamot (1990) ได้ศึกษาวิจัยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองใน
ระดับต้นและระดับกลาง และได้สรุปผลวิจัยเห็นว่ากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่
ดังนี้ กลยุทธ์ปริชาน (Cognitive strategies) กลยุทธ์อภิปริชาน (Metacognitive strategies) และ
กลยุทธ์ทางสังคมหรืออารมณ์ (Social or affective strategies) โดย 3 กลยุทธ์นี้ กลยุทธ์ปริชานเป็น
กลยุทธ์ส าหรับการชักน า การส่งเสริมสร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด 
ส่วนกลยุทธ์อภิปริชาน ได้น ามาใช้ประเมินค่า การบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบ ในขณะที่กล
ยุทธ์ทางสังคมหรือทางอารมณ์จะเน้นที่กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก  

Oxford (1990, น.14-22) ได้ส่งเสริมกลยุทธ์ในการเรียนภาษาในหลากหลายรูปแบบที่ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ดังนี้ กลยุทธ์ทางตรงและทางอ้อม โดย2กลยุทธ์นี้ได้แบ่งแยกย่อยเป็น 6 ชนิด ได้แก่ 1) 
กลยุทธ์การจ า (Memory strategies) 2) กลยุทธ์ปริชาน(Cognitive strategies) 3) กลยุทธ์การ
ชดเชย (Compensation strategies) 4) กลยุทธ์อภิปริชาน (Metacognitive strategies)  5) กล
ยุทธ์ทางอารมณ์ (Affective strategies) และ6) กลยุทธ์ทางสังคม(Social strategies)  โดย Oxford 
กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือการที่ผู้เรียนได้กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เรียนรู้ได้โดยง่าย รวดเร็วและมีความน่าสนใจ และสามารถปรับเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆได้ แต่ ในขณะที่ O’Malley & Chamot กลับคิดว่ากลยุทธ์ทางการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาที่สอง คือกระบวนการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเน้นความรู้ทางภาษา โดยผ่าน
พฤติกรรมหรือเทคนิคในการจ า 
 Green and Oxford (1995, น.262) กล่าวว่ากลยุทธ์การเรียนภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง การกระท าหรือเทคนิคเฉพาะในการเรียนภาษาที่สอง ที่ผู้เรียนปฏิบัติกัน
อย่างจริงจัง เป็นนิจ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 

Ellis (1997) ได้สรุปแนวคิดที่เกี่ยวกับ“กลยุทธ์การเรียน” (learning strategies) ไว้ 5 
ประเภทคือ 1. รูปแบบวิธี พฤติกรรม เทคนิคที่สะดวกในการใช้เพ่ือระลึกจดจ าถึงรูปแบบและเนื้อหา 
2. ภาพรวมที่โดดเด่นที่ใช้ในการเรียนภาษา 3. กระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมที่ผู้เรียนใช้
จัดการกับแหล่งข้อมูล 4. สิ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การเรียนภาษาได้อย่างเป็นระบบ 5. 
พฤติกรรมที่ใช้ในการเรียนด้วยตนเองอย่างมีความสุขประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ทาง
ภาษาและกิจกรรมทางจิตวิทยาในการใช้ภาษาอีกด้วย 

Rubin (1987, pp.118-130) ได้แบ่งกลวิธีการเรียนรู้ภาษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ช่วยท าให้
เกิดการเรียนรู้โดยตรง และกลุ่มที่ท าให้เกิดการเรียนรู้โดยอ้อม 

1. กลุ่มท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยตรง มี 6 กลวิธี ดังนี้ 
1) Clarification / verification คือการท าให้ความกระจ่าง ทวนสอบความถูกต้อง 

ได้แก่ การถามเพ่ือให้ได้ตัวอย่างของการใช้ค า หรือส านวน ทวนสอบเพ่ือยืนยันความเข้าใจว่า
ถูกต้อง 

2) Guessing / inducing / inferencing คือ การเดาความหมายโดยใช้บริบท หรือ
ค าอ่ืนในวลี หรือประโยค หรือค าส าคัญ ในประโยคช่วยเดาความหมาย 

3) Deductive reasoning คือ การให้เหตุผลโดยน าความรู้หรือสิ่งที่รู้มาก่อนมา
ประกอบ น าไปสู่การสรุป เช่น การสรุปกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์โดยใช้การเปรียบเทียบ หรือ
การจัดกลุ่มค าส่วนท้ายของค าที่เหมือนกัน 

4) Practice คือ การฝึกฝน กล่าวคือ การลองใช้ค าใหม่เดี่ยว ๆ หรือร่วมกับค าอ่ืน ๆ 
โดยใช้อย่างเป็นประจ า 

5) Memorization คือ การจดจ า เช่น การจดบันทึกหรือจ าค าใหม่ หรือที่อยู่บริบท 
รูปประโยคที่เคยพบมาก่อน 

6) Monitoring คือ การตรวจสอบและการแก้ไข เช่น การแก้ไขการออกเสียง
ค าศัพท์ การใช้ค าในรูปแบบไวยากรณ์ ตรวจสอบการรับรู้ของตนเองและผู้อ่ืน 
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2. กลุ่มท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้โดยอ้อม มี 2 กลวิธี ดังนี้ 
1. Creative opportunity for practice คือ การสร้างโอกาสในการฝึกฝน ความ

พยายามสนทนากับเพื่อน/อาจารย์/ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษานั้นๆ หรือสร้างสถานการณ์จ าลอง
เพ่ือฝึกหรือทดสอบการใช้ภาษา 

2. Production tricks คือ แรงจูงใจหรือความมุ่งมั่น ในการสื่อสารโดยการพูดซ้ า 
สร้างสถานการณ์สมมติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น 
Cohen (1998) กล่าวว่าการเรียนภาษาและกลยุทธ์การใช้ภาษา เป็นกระบวนการที่ท าให้

ผู้เรียนได้บันทึก เก็บความจ า ระลึกรวมไปถึงใช้ข้อมูลทางภาษา โดยใช้นโยบายและพฤติกรรมในการ
ยกระดับการเรียนหรือการใช้ภาษาท่ีสอง  

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการชาวต่างประเทศได้กล่าวถึงทฤษฎีกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

Nation (1990) ได้กล่าวไว้ว่าอัตราของการปรากฏค าศัพท์นั้นมีอัตราสูงและต่ า ค าศัพท์ที่มี
ความถี่ในการปรากฏสูงก็จะสามารถฝึกฝนโดยตรงผ่านการฝึกประกอบค า การเดาค าศัพท์ การท่อง
ตารางค าศัพท์หรือจากการเล่นเกมส์ได้ นอกจากนี้การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การ
ท่องจ าค าศัพท์และการเรียนค าศัพท์จากค าอุปสรรค(prefix)และปัจจัย(suffix) เป็นกลวิธีการเรียนรู้ที่
ใช้กันไม่มาก  

Cohen (1990) กล่าวว่ากลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์มี 3 ประการใหญ่ ดังนี้ การจดจ า จดจ่อ 
ฝึกฝนค าศัพท์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าการน าค าศัพท์และสรรพสิ่งรอบตัวมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจะ
ช่วยในการจดจ าได้ดีข้ึน และการหาค าศัพท์จากพจนานุกรม การวิเคราะห์ค า การเรียนรู้รากศัพท์ ซึ่ง
เป็นกลวิธีที่ช่วยให้จดจ่อในการศึกษาค าศัพท์ได้อย่างดี นอกจากนี้การท าบัตรค าศัพท์ วิเคราะห์แบ่ง
ชนิดค าจะช่วยสร้างความจ าในการเรียนรู้ค าศัพท์ให้แม่นย าขึ้น  

 
2.2 นักวิชาการชาวไทยที่มีต่อนิยาม “กลยุทธ์การเรียนภาษา” 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทยที่ได้เสนอแนวความคิด นิยามเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศไว้ ได้แก่ 

สุรีย์ จงสถาพรสิทธ์ (2543, น.29) กล่าวถึงกลยุทธ์การเรียนภาษาโดยทั่วไป คือ วิธีการต่างๆ
ที่ผู้เรียนแต่ละคนน ามาใช้ในการเรียนรู้ภาษาโดยมีการวางแผนล่วงหน้า และด้วยความตั้ งใจ เพ่ือช่วย
ให้เรียนรู้เร็วและง่ายขึ้น รวมทั้งมีความสนุกสนาน โดยที่วิธีการเหล่านั้นจะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การรับข้อมูล ความรู้ การเก็บรักษา และน าออกข้อมูลใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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แพรวพรรณ พริ้งพร้อม (2551, น.8) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนภาษา คือ กระบวนการทาง
ความคิดที่ใช้วิจารณญาณ รวมทั้งพฤติกรรมที่ผู้เรียนใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยช่วยในการแก้ปัญหา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2555, น.11) กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนภาษา หมายถึง การกระท าหรือ
วิธีการต่างๆ ที่ผู้เรียนเลือกน ามาใช้ในการเรียนรู้ภาษา เพ่ือสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และมี
ประสิทธิภาพ น าไปใช้ถ่ายโอนในสถานการณ์ใหม่ๆได้ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า กลยุทธ์ทางการเรียนภาษา คือ วิธีการ กระบวนการคิด 
หรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนแต่ละคนน ามาใช้เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น โดยอาศัยเทคนิคการจ า การเก็บ และการประมวลผลน าข้อมูลมาใช้  เพ่ือช่วยให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากนิยามกลวิธีการเรียนรู้ภาษา น ามาสู่การขยายความของนิยามความหมายกลวิธีการ
เรียนรู้ต่างๆ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า กลวิธีการเรียนรู้ภาษานั้นมีนักวิชาการมากมายได้
แบ่งรูปแบบกลวิธีต่างๆ แตกต่างกันออกไป แต่จากการศึกษาและส ารวจพบว่ากลวิธีการเรียนรู้ภาษา
หลัก ๆ นั้น ผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 6 กลวิธีหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. กลวิธีปริชาน (Cognitive Strategies) คือ กระบวนการใช้ความรู้ความนึกคิด วิเคราะห์ 
ฝึกฝน รับและส่งข้อมูล และสร้างโครงสร้างส าหรับน าเข้าข้อมูลและผลที่ได้รับ สะสมสิ่ง
ที่ได้เรียนมาและน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแม่นย า  

2. กลวิธีอภิปริชาน (Metacognitive Strategies) การสรุปและเรียบเรียงความคิดสิ่งที่
เรียนมาแล้ว โดยผ่านการจัดการวางแผนการเรียนรู้  เฝ้าติดตาม และการประเมินผลการ
เรียนรู้  

3. กลวิธีการชดเชย หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง (Compensation Strategies)  คือ การใช้
การเดาจากสิ่งที่อ่านหรือได้ยิน น ามาท าความเข้าใจเอาชนะกับค าศัพท์ ความหมาย โดย
ใช้ภาษาแม่ของตนเองและภาษามือประกอบ 

4. กลวิธีทางสังคม (Social Strategies) หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านการสนทนา 
หรือหนังสือโต้ตอบ และการร่วมมือกับผู้อ่ืน 

5. กลวิธีด้านการจดจ า (Memory Strategies) คือ การท่องจ าซ้ าๆ การคาดเดาความหมาย
จากบริบท รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงในค าที่รู้จักอยู่แล้วกับค าใหม่ การแยกแยะจ า
ค าศัพท์โดยแบ่งประเภท 

6. กลวิธีทางอารมณ์ (Affective Strategies) หมายถึง เมื่อผู้เรียนประสบกับความ
ยากล าบากในการเรียนก็ใช้การสร้างก าลังใจ แรงจูงใจ กระตุ้นตนเองให้มีทัศนคติที่ดีใน
การเรียนภาษา 
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2.3 ความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ 

ในการเรียนภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม “ค าศัพท์”เป็นส่วนที่ส าคัญในการเรียนภาษา 
ถ้าหากว่านักศึกษาไม่มีความรู้หรือแนวคิดเกี่ยวกับค าศัพท์ ก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
สื่อสาร และในกระบวนการเรียนภาษาจีนนั้น ผู้เรียนจะมีความเข้าใจความหมายอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอ จ าเป็นต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลักในการใช้ค าศัพท์เหล่านั้นได้ ดังเช่น 胡明扬 

(Hu Mingyang, 1997) ได้กล่าวไว้ว่า “หากไม่มีไวยากรณ์เราก็ยังสามารถสื่อสารได้ แต่หากขาด
ค าศัพท์เราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้” ดังนั้นปริมาณค าศัพท์ของนักศึกษาเป็นรากฐานส าคัญของการ
เรียนภาษา อีกทั้งไม่ควรที่จะมองข้ามการฝึกฝนพัฒนาการใช้ความสามารถในการใช้ภาษา เนื่องจาก
ค าศัพท์และความสามารถในการใช้ภาษานั้นมีส่วนสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมกัน จึงมีความจ าเป็นและ
ส าคัญยิ่งที่จะต้องเข้าใจสภาพการเรียนรู้ปริมาณค าศัพท์และความสามารถในการใช้ภาษาจีนโดยรวม 

Nation (1990) แสดงความเห็นว่าการที่จะเข้าใจค าศัพท์ในหนึ่งค าทั้งหมดนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วย การสะกดค า การออกเสียงอ่าน ความหมาย การประกอบค า รูปแบบโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ภาษา การเชื่อมโยงและความถ่ีของค า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในความเข้าใจค าศัพท์แต่ละ
ค านั้นต้องรู้ครบทั้งแปดด้าน มีความเข้าใจเพียงบางด้านก็ถือว่าใช้ได้ 

Laufer (1997) ได้กล่าวไว้ว่าค าศัพท์นั้นเป็นส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งอีกทั้งยังเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร อีกทั้งเป็นเครื่องแสดงความสามารถทางภาษาของ
ผู้เรียน ดังนั้นหากผู้เรียนไม่มีความรู้ด้านค าศัพท์ก็ยากที่จะสื่อสารได้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Nation(1990) ที่กล่าวว่า อุปสรรคส าคัญในการเรียนรู้ค าศัพท์ประกอบด้วย 3  ด้านหลัก คือ 
ประสบการณ์ของผู้เรียน รูปแบบวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ และความยากของค าศัพท์  

จากการรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาจีนนั้น ได้ปรากฏข้อมูลปัญหา
มากมาย ซึ่งมีนักวิชาการชาวจีนจ านวนไม่น้อยที่เสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดย  

胡明扬 (Hu Mingyang, 1997) เสนอว่าการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนค าศัพท์ก่อนอ่ืนต้อง
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของผู้สอนของผู้เรียน โดยเฉพาะการที่เปรียบเทียบความหมายค าศัพท์ค า
ต่อค า หากมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ต่อมา 江新

(Jiang Xin, 1998)ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนการสอนค าศัพท์นั้นไม่เพียงต่อแปลความหมายของค าศัพท์
เท่านั้น หากแต่ควรประกอบกับบริบทแวดล้อม นอกจากนี้ 赵金铭 (Zhao Jinming, 2004, 2005) 
ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาจีน ได้แก่ (1) อาจารย์ผู้สอนไม่มีความ
ชัดเจนในการก าหนดปริมาณค าศัพท์ (2) ปัญหาด้านการคัดเลือกค าศัพท์ (3) ปัญหาด้านการปรากฏ
ค าก่อน-หลังในต าราเรียน (4) ขาดความต่อเนื่องของการปรากฏค านั้นซ้ าๆ (5) อาจารย์ผู้สอนขาด
ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนค าศัพท์ (6) ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนค าศัพท์มีไม่มาก 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวไทย 

2.4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศทั่วไปของผู้เรียนชาวไทย 
 ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ (2556) ศึกษาส ารวจการใช้กลยุทธ์การเรียนค าศัพท์ของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอุดมศึกษา ผลการส ารวจพบว่ากลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้มากที่สุดคือ กลยุทธ์  
ปริชาน รองลงมาคือกลยุทธ์การตัดสินใจ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์อภิปริชาน และกลยุทธ์ทางสังคม ซึ่ง
ผู้เรียนระดับต้นจะใช้กลยุทธ์ในการเรียนค าศัพท์มากกว่าผู้เรียนชั้นกลาง 

สุริยา หว่าหล า และดร. นิสากร จารุมณี (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้าน
ค าศัพท์กับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่าส่วน
ใหญ่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีความรู้ค าศัพท์ระดับ 1,000 ค ำ และการใช้กลยุทธ์ใน
การเรียนรู้ค าศัพท์อยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้งผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้
ค าศัพท์นั้นไม่ได้ส่งผลต่อระดับความรู้ด้านค าศัพท์ 

ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต (2559) ได้ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาระดับปริญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในกลุ่มสามสาขาวิชาคือภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาญี่ปุ่น พบว่าการใช้กลยุทธ์การเรียน 6 ประเภท ใน 3 กลุ่มสาขาในภาพรวมโดยค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง นักศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาที่ไม่แตกต่า งกัน 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงจะใช้กลยุทธ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จมากที่สุด ซึ่งกลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศที่ส่งผลต่อความส าเร็จนั้น กลยุทธ์การจ ามีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 
กลยุทธ์การน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง กลยุทธ์ทางสังคม กลยุทธ์ความรู้ ความ
เข้าใจ และกลยุทธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกน้อยท่ีสุด 

ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล (2559) ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยปรากฏว่า ผู้เรียนใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ภาษาอังกฤษ และการจดจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง 

2.4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาวิจัยกลยุทธ์ กลวิธีการ

เรียนรู้ภาษาจีนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งด้านการศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ มีนักวิจัยหลายท่านทั้งในและต่างประเทศได้ท าการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้
ภาษาจีนทั้งนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย ดังนี้ 
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ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ (2546) ศึกษากลวิธีการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษาไทย โดยมี
กลุ่มตัวอย่างวิจัยคือ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท โดยส ารวจศึกษา 5 กลวิธี คือ กลวิธีด้านการ
จ า กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ  กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่อง กลวิธีการน าไปสู่ความส าเร็จ และ
กลวิธีด้านอารมณ์และสังคม พบว่า กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่อง กลวิธีด้านอารมณ์และสังคม และ
กลวิธีการน าไปสู่ความส าเร็จเป็นกลยุทธ์ที่ใช้มากเป็นสามอันดับแรก 

李雅梅 (Li Yamei, 2008) ท าการส ารวจกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาไทย
ระดับชั้นปีที่1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยใช้แบบส ารวจและแบบทดสอบโดยอ้างอิงจาก
แนวคิดของChamot (1990) พบว่า นักศึกษาขาดความรู้ทางด้านการใช้กลยุทธ์การเรียนค าศัพท์ เพศ 
ระดับชั้นปีของนักศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ กลยุทธ์การจ าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้บ่อย รองลงมา
คือกลยุทธ์ปริชาน กลยุทธ์อภิปริชาน และกลยุทธ์ทางอารมณ์ และนักศึกษาปีที่1และ3 มีอัตราการใช้
กลยุทธ์ค่อนข้างสูง  

林佳心 (Lin Jiaxin, 2016) ศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเรียนภาษาจีนโดยอ้างอิงตามเกณฑ์การ
วัดของOxford พบว่า นักศึกษาไทยใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาจีนค่อนข้างปกติ แต่ไม่ได้ใช้บ่อย 
นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาไทยที่ศึกษาใน
ประเทศไทย และในปักกิ่ง พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในประเทศไทยใช้กลยุทธ์การเรียนภาษามากกว่า
นักศึกษาที่ศึกษาที่ปักกิ่ง และกลยุทธ์ที่นักศึกษาไทยที่ศึกษาในประเทศไทยใช้ในการเรียนภาษาสูง
ที่สุดคือ กลยุทธ์ทางอารมณ์ และกลยุทธ์ปริชานเป็นกลยุทธ์ที่ใช้น้อยสุด ส่วนการใช้กลยุทธ์ของ
นักศึกษาที่ศึกษาที่ปักกิ่งพบว่า กลยุทธ์ทางสังคมใช้มากที่สุด และกลยุทธ์ปริชานเป็นกลยุทธ์ที่เลือกใช้
น้อยที่สุด และยังพบว่านักศึกษาที่สอบได้ HSKในระดับ 3-4 ใช้กลยุทธ์ในการเรียนมากกว่าผู้ที่สอบได้ 
HSK ระดับ5-6 และยังมีการส ารวจผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จที่ศึกษาในประเทศไทยยังพบว่าใช้ 
กลยุทธ์ทางอารมณ์อยู่ในระดับสูง และไม่ค่อยเลือกใช้กลยุทธ์การชดเชย ส่วนผู้เรียนที่ประสบ
ความส าเร็จที่ปักก่ิงจะใช้กลยุทธ์ทางสังคมมาก และไม่ค่อยใช้กลยุทธ์ทางการจ า  

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาชาวต่างชาติ  
มีนักวิจัยทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติได้ท าการวิจัย ดังนี้  

樊晓培 (Fan Xiaopei, 2011) ศึกษาวิจัยกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาต่างชาติใน
ระดับต้น จากผลวิจัยพบว่า จ านวนประชากรในระดับความรู้ที่ต่างกันใช้กลวิธีในการเรียนค าศัพท์เป็น
จ านวนมาก โดยผู้เรียนระดับต้นใช้กลวิธีด้านทรัพยากรสูง แต่กลับใช้กลวิธีเชิงยืดหยุ่นในระดับต่ า และ
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ผู้เรียนมีปัญหาด้านปริมาณค าศัพท์น้อย จึงเป็นสาเหตุให้เลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์โดยการ
ค้นหาค าจากพจนานุกรมในระดับที่สูง 

占艳怡 (Zhan Yanyi, 2011) ได้ด าเนินการส ารวจนักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาจีน
ระดับกลางจ านวน 72 คน ของมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น โดยได้วิเคราะห์ลักษณะเด่นในการใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและเกาหลี พบว่า กลวิธีที่นักศึกษาชาวเกาหลีใช้มากที่สุดคือ 
กลวิธีอภิปริชาน และชาวญี่ปุ่นใช้มากที่สุดคือ กลวิธีปริชาน ซึ่งจากกลวิธีอภิปริชานนั้น กลวิธีย่อยที่
นักศึกษาใช้มากคือ การใช้กลวิธีการจัดการ ซึ่งนักศึกษาชาวเกาหลีใช้มากกว่าชาวญี่ปุ่น และส าหรับ
กลวิธีปริชานนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีการเรียนรู้ตามล าดับดังนี้ กลวิธีการใช้พจนานุกรม >กลวิธี
การเดาค าศัพท์ >กลวิธีการจดจ า >กลวิธีการจดบันทึก  

陈黎 (Chen Li, 2011) ศึกษาวิจัยการเรียนรู้ค าศัพท์จากนักศึกษาต่างชาติชาวอเมริกันโดย
ใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า  1) กลวิธี 
อภิปริชานและกลวิธีปริชานเป็นกลวิธีที่นักศึกษาชาวอเมริกันใช้กันโดยทั่วไป โดยกลวิธีปริชานมี
ความถี่ในการใช้สูง 2) จากผลส ารวจการใช้กลวิธีอภิปริชาน พบว่า ผู้เรียนมักจะใช้กลวิธีการเรียนรู้
แบบลงมือกระท า (Active Learning) และการใช้กลวิธีปริชานนั้น ผู้เรียนจะใช้ การเรียนผ่านบริบท 
เดาความหมายค าศัพท์จากความรู้ที่เรียนมา การใช้พจนานุกรม เป็นต้น 3) การเรียนรู้ค าศัพท์ในเชิง
ลึกของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับการใช้กลวิธีอภิปริชาน และกลวิธีปริชาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
4) กลวิธีทางสังคมหรือทางอารมณ์นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ค าศัพท์เชิงลึกไม่มาก แต่มี
ประโยชน์อย่างมากช่วยส่งเสริมเพ่ิมความสนใจในการเรียนภาษาจีน โดยการน าค าศัพท์ที่เรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

王红霞 (Wang Hongxia, 2012) ศึกษาวิจัยนักศึกษาต่างชาติชาวอเมริกันที่เรียนภาษาจีน
ในระดับกลางเปรียบเทียบการนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ ประกอบกับการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา โดยผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาชาวจีน และ
ชาวอเมริกันที่เรียนภาษาที่สองนั้นโดยรวมจะใช้กลวิธีปริชานมากกว่าการใช้กลวิธีทางสังคมหรือทาง
อารมณ์ และกลวิธีการประยุกต์ใช้กับแหล่งทรัพยากรที่มี คือ นักศึกษาชาวอเมริกันจะเน้นไปที่หาคู่คุย
ทางภาษา เรียนรู้จากการที่ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน 2)  ปัจจัยส าคัญที่เกิดความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียนภาษาที่สองของทั้งชาวจีนและอเมริกันคือ สภาพแวดล้อมในการเรียน ภูมิหลังทาง
การศึกษาและระดับความสามารถทางภาษา 3) ผู้เรียนในระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้
ทรัพยากรที่มี ไม่ค่อยใช้กลวิธีการจดบันทึก แต่ผู้เรียนในระดับต้นจะให้ความส าคัญกับการค้นคว้าและ
ทบทวนด้วยตนเอง และใช้วิธีการจดบันทึก เป็นต้น 

杨彧 (Yang Yu, 2012)  ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษา
ชาวต่างชาติอเมริกัน โดยส ารวจกลวิธีการเรียนรู้ที่ใช้เป็นประจ า ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมักใช้กลวิธี
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ปริชาน กลวิธีเชิงยืดหยุ่นและกลวิธีทางอารมณ์ในการเรียนรู้ แต่จะเลือกใช้กลวิธีทางทรัพยากรและ
กลวิธีอภิปริชานค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังพบว่ากลวิธีทางอารมณ์และกลวิธีอภิปริชาน กลวิธีปริชาน 
กลวิธีเชิงยืดหยุ่น รวมถึงกลวิธีอภิปริชานและกลวิธีปริชาน กลวิธีทางทรัพยากรและกลวิธีเชิงยืดหยุ่นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

陈淼 (Chen Miao, 2016) ได้ท าการเปรียบเทียบสรุปผลเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนชาวต่างชาตินิยมใช้กลวิธีปริชาน(cognitive 
strategies) และกลวิธีอภิปริชาน(metacognitive strategies) ค่อนข้างมาก แต่กลวิธีทางสังคม/
อารมณ์จะไม่ค่อยได้รับความส าคัญ แต่ผู้เรียนภาษาที่ประสบความส าเร็จจะใช้กลวิธีอภิปริชาน และ
กลวิธีทางสังคม/อารมณ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ค่อนข้างมาก 

朱祺 (Zhu Qi, 2017) ท าการศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษา
ต่างชาติที่มีแวดล้อมภาษาจีนเป็นต้นก าเนิดทางภาษา กับชาวต่างชาติที่ไม่ได้เกิดจากแวดล้อมทาง
ภาษาจีน โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ซึ่ง
มีสมมติฐานว่าสภาพแวดล้อมภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรม เพศ ตลอดจนระดับทางภาษาจีนจะมี
ผลกระทบต่อทัศนคติในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ ผลปรากฏว่า 1) ผู้เรียนโดยทั่วไปมักเรียนรู้
ค าศัพท์จากการใช้บริบททางภาษา ไม่ใช้การท่องจ า แต่ผู้เรียนที่ไม่ได้เกิดจากแวดล้อมทางภาษาจีนมี
แนวคิดในการท่องจ าค าศัพท์น้อย 2) นักศึกษาต่างชาติที่มีแวดล้อมภาษาจีนเป็นต้นก าเนิดทางภาษามี
การใช้กลวิธีการวางแผนล่วงหน้า การติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ และประเมินตนเอง 3) นักศึกษา
ชาวเกาหลีและญี่ปุ่นมักใช้วิธีการจดบันทึก การใช้พจนานุกรม และการจดจ า ส่วนผู้เรียนที่ไม่ได้เกิด
จากแวดล้อมทางภาษาจีนมักใช้กลวิธีด้านการเชื่อมโยง และการเดาค่อนข้างมาก 4) เพศที่ต่างกันของ
ผู้เรียนชาวต่างชาติมีการใช้กลวิธีการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์และกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 5) การเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่หลากหลายจะขึ้นอยู่กับระดับการ
เรียนภาษาจีนของผู้เรียน   

谢婧怡 (Xie Jingyi, 2017) ศึกษาจากแนวคิดของ Oxford ในการจัดท าการส ารวจการใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ และออกแบบแบบทดสอบในการวิ เคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ของความรู้
ค าศัพท์ในเชิงกว้างและความรู้ในเชิงลึก รวมทั้งวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีคะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ า ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนระดับกลางส่วนใหญ่
มักใช้กลวิธีทางสังคมในการเรียนรู้ค าศัพท์ 2) กลวิธีอภิปริชานและคะแนนความรู้ค าศัพท์ในเชิงกว้างมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่กลวิธีทางสังคมมีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้
ค าศัพท์ในเชิงกว้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) กลวิธีปริชาน กลวิธีชดเชย กลวิธีทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้ค าศัพท์ในเชิงกว้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 4) กลุ่มที่มีความรู้ค าศัพท์
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ในเชิงลึกมีการใช้กลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์มีความแตกต่างจากกลุ่มที่มีความรู้ค าศัพท์ในเชิงกว้าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาชาวต่างชาติ 
ยังมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาชาวไทย ดังนี้  

赵明慧 (Zhao Minghui, 2012) พบว่าการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยกลยุทธ์ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ กลยุทธ์ปริชาน รองลงมาคือ กลยุทธ์การจ า กลยุทธ์ทาง
สังคม กลยุทธ์การชดเชย กลยุทธ์ทางความรู้สึกอารมณ์ และการใช้กลยุทธ์อภิปริชานเป็นกลยุทธ์ที่
นักศึกษาเลือกใช้น้อยที่สุด เนื่องจากนักศึกษาชาวไทยไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนภาษาที่ดี 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงเลือกที่ใช้กลยุทธ์ปริชานและกล
ยุทธ์การจ าเป็นอันดับต้นๆ 

敬峥 (Jing Zheng, 2012) ส ารวจการใช้กลยุทธ์การเรียนค าศัพท์จากนักศึกษาปีที่ 2 และ3 
จากมหาวิทยาลัยทักษิณและวลัยลักษณ์ พบว่ากลยุทธ์ที่นักศึกษาใช้มากที่สุดคือ กลยุทธ์การจัดการ
ติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ตนเอง กลยุทธ์การจ าแบบซ้ าและกลยุทธ์ทางภาษาแม่ ส่วนกลยุทธ์ที่ใช้ไม่
บ่อยคือ กลยุทธ์การคิดแบบเชื่อมโยง กลยุทธ์การจดบันทึก และกลยุทธ์การเดา นอกจากนี้ยังพบว่า  
ผู้เรียนชาวไทยยังไม่ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การเรียนมากเท่าที่ควร และใช้กลยุทธ์เพียงด้าน เดียว 
ขาดความหลากหลาย 

潘菊香 (Pan Juxiang, 2013) พบว่ากลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษา
ต่างชาติชาวไทย กลยุทธ์ที่ใช้บ่อยที่สุด คือกลยุทธ์การชดเชยแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งการหาค าศัพท์ใน
พจนานุกรมใช้บ่อยท่ีสุด รองลงมาคือกลยุทธ์การเชื่อมโยงเครือข่าย การเดา และน้อยที่สุดคือกลยุทธ์
การแต่งประโยค โดยนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยใช้กลยุทธ์ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ แต่เพศ ระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน ระดับชั้นปี รวมทั้งการมีเชื้อสายชาวจีนมีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งนักศึกษาที่มีระดับความรู้ทางภาษาจีนที่สูงจะมีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย และ
ระดับชั้นปีที่น้อยจะใช้กลยุทธ์ในการจ ามากกว่าระดับชั้นปีที่สูง และนักศึกษาที่เคยเรียนภาษาจีนมา
ก่อนมักจะใช้กลยุทธ์ทางสังคมมากกว่าผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน  

โชติกานต์ ใจบุญ (2558) ศึกษากลยุทธ์การจ าและการสอนค าศัพท์ภาษาจีน ซึ่งพบว่าปัญหา
การเรียนการสอนค าศัพท์ส่วนใหญ่คือนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาจีน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอแนะให้การเรียนการสอนค าศัพท์ใช้กลยุทธ์การจ าซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนมากขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวในการสอน
ค าศัพท์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนภาษาจีน 
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Nujaree Suttiphan (2015) ได้ศึกษาส ารวจกลยุทธ์การเรียนค าศัพท์ภาษาจีน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างน.ศ.เป็นนักศึกษาสาขาวิชาจีน ม.วลัยลักษณ์จ านวน 40 คน พบว่า นักศึกษาปีที่3 ใช้กลยุทธ์
ทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ กลยุทธ์ปริชาน และกลยุทธ์การชดเชยข้อบกพร่อง และกลยุทธ์ที่
นักศึกษาใช้น้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ทางอารมณ์ และจากการส ารวจปริมาณค าศัพท์โดยนักศึกษาส่วน
หนึ่งมีปริมาณค าศัพท์อยู่ระหว่าง2300-4400 ค า โดยในจ านวนนี้นักศึกษาที่มีปริมาณค าศัพท์มาก
ที่สุดอยู่ท่ี 4765 ค า โดยเป็นนักศึกษาไทยที่มีเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การเรียนค าศัพท์ งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาการ
เรียนการสอนและสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ในการเรียนค าศัพท์มากยิ่งข้ึน  

นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตาน ีโดยพบว่าระดับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ที่นักศึกษาใช้บ่อย ได้แก่ กลวิธีการเสริมและทดแทน กลวิธีเชิงอภิ
ปัญญา และกลวิธีเชิงพุทธิปัญญา เมื่อเปรียบเทียบระดับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 
นักศึกษาที่มีและไม่มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีนกลางก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน มีระดับการใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ภาษาจีนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 แต่มีระดับ
การใช้กลวิธีการจดจดจ าค าศัพท์ภาษาจีนและกลวิธีการน าค าศัพท์ภาษาจีนไปใช้ไม่แตกต่างกัน  แต่มี
ระดับการใช้กลวิธีการน าค าศัพท์ภาษาจีนไปใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

ภาพ 1 แนวความคิดกลยุทธ์การเรียนภาษาของ Oxford(1990) 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งหมดพบว่า แนวความคิดทางกลยุทธ์การเรียนภาษา
ของ Oxford                              ำ       ำ  โดยเฉพาะน าไปใช้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามรายละเอียดภาพ 1 โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่ง
รวมถึงกลวิธีการจ า กลวิธีทางปริชาน กลวิธีการเสริมและการทดแทน กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีเชิงวิ
ภาพหรือด้านจิตพิสัย และกลวิธีด้านสังคม ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์จะมีกลยุทธ์ที่โดดเด่นละเอียดตาม
สภาวะวิสัย ซึ่งองค์ประกอบและกระบวนการที่ท าให้เกิดการใช้กลวิธีเริ่มจากการน าเข้าข้อมูล ปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ จนกระท่ังการเลือกใช้กลวิธีและน าออกผลข้อมูลดังภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 กระบวนการน าเข้า-ส่งออกข้อมูลในการใช้กลวิธีทางการเรียนภาษา 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลวิธีการเรียนรู้ไม่เพียงเป็นแค่รูปแบบวิธี 
เทคนิคการเรียน หากแต่ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนได้ชัดเจนอีกด้วย และยังสะท้อนให้เห็น
ถึงความสามารถในการเรียนภาษา อิทธิพลการชี้น าในการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งปัจจัย
ทั้งหลายมีผลกระทบต่อผลการเรียนของผู้เรียนด้วย ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ กลวิธี
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากมาย แต่งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนนั้น
มีปรากฏให้เห็นน้อยมาก งานวิจัยที่เคยปรากฏอยู่นั้นจะมีการส ารวจเพียงแค่นักศึกษาบางระดับชั้นปี 
การส ารวจให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น และแบ่งกลุ่มตามระยะเวลาการศึกษายังไม่มีปรากฏมาก อีกทั้ง
จากผลการเรียนของนักศึกษาในปัจจุบันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึงการใช้กลวิธีในการเรียนค าศัพท์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนไม่น้อย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมุ่งหวังที่จะศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือช่วย
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอน รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลให้แก่นักวิจัย
ในอนาคตที่เก่ียวข้องอีกด้วย 

การน าเข้าข้อมูล ปัจจัยแวดลอ้ม ตัดสินใจใชก้ลวิธ ี
การน าออกข้อมูล/ผล

การเรียน 

กลวิธีการจดจ า 

กลวิธีปริชาน 

กลวิธีทางสงัคม 

กลวิธีอภิปริชาน 

กลวิธีทางอารมณ์
ความรู้สึก 

กลวิธีการชดเชย 

อื่นๆ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยแบ่งตามล าดับขั้นตอนดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หมายถึง นักศึกษาที่เพ่ิงแรกเข้าศึกษา ซึ่งในที่นี้มีส่วนหนึ่งที่มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีนมาแล้ว กลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หมายถึง นักศึกษาทีม่ีความรู้ภาษาจีนในระดับหนึ่งแล้ว และกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ซึ่งเป็นนักศึกษาเรียนชั้นปีสุดท้าย ก าลังจะส าเร็จการศึกษา โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาส ารวจจากผู้เรียนทุกชั้นป ีจ านวนทั้งสิ้น 134 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับชั้นปี อายุ ระดับความสามารถทางภาษาจีน โดยระดับชั้นปีจะ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเรียนชั้นปีที่ 1 หรือปีแรกเข้าศึกษา กลุ่มที่ 2 คือ ชั้นปีที่ 
2-3 กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในช่วงก าลังศึกษาและปรับตัว และกลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่เตรียม
ส าเร็จการศึกษา  

2. ตัวแปรตาม คือ กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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 ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้แบบ
อัตราส่วนประเมินค่า Rating Scales ซึ่งมีให้เลือก 5 ระดับ ตามระดับการปฏิบัติหรือความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีน้ าหนักดังนี้  

 5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง 
 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
 2 คะแนน หมายถึง ไม่ค่อยปฏิบัติ 
 1 คะแนน หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย 

 ทั้งนี้แต่ละข้อค าถามสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ ได้แก่  
 1) กลวิธีด้านการจดจ า  จ านวน 5 ข้อ คือ ข้อ 1-5 
 2) กลวิธีปริชาน   จ านวน 17 ข้อ คือ ข้อ 6-22 
 3) กลวิธีการชดเชย   จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 22-24 
 4) กลวิธีอภิปริชาน   จ านวน 6 ข้อ คือ ข้อ 25-30 
 5) กลวิธีทางอารมณ์   จ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ 30-36 
 6) กลวิธีทางสังคม   จ านวน 3 ข้อ คือ ข้อ 37-40 

 ส่วนที่ 3 ค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 
  
 2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 สร้างแบบสอบถามโดยอ้างอิงจากกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของ Oxford และปรับให้เข้ากับ
บริบทของผู้เรียน จากนั้นหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
การวิจัย ซึ่งในการตรวจสอบ IOC นั้นคือ การวัดหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่า
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา ( IOC : Index of item objective 
congruence)  ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 5 ท่านท า
การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเข้าใจ ความเหมาะสมใน
ค าถาม รวมทั้งการสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้
คะแนนการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ตามระดับเกณฑ์ ดังนี้  

คะแนน +1   คือ ผู้ประเมินแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
            คะแนน 0     คือ ผู้ประเมินไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
            คะแนน -1    คือ ผู้ประเมินแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์                                       
 จากนั้นแล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกข้อค าถามดังนี้ ส าหรับข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
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ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องพิจารณาปรับปรุง หรือตัดออก ซึ่งจากผลการตรวจสอบ
พบว่าข้อค าถามจาก 40 ข้อ มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 จ านวน 28 ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 0.80 จ านวน 8 
ข้อ ค่าคะแนนเท่ากับ 0.60 จ านวน 2 ข้อ และค่าคะแนนเท่ากับ 0.40 จ านวน 2 ข้อ ซึ่งได้ท าการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อค าถามท่ีมีค่าคะแนนต่ ากว่า 0.50   
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามที่ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปแจกเพ่ือทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 59 คน เพ่ือหาค่าสถิติความเชื่อมั่น (Reliability) คือค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach โดยได้ค่าความน่าเชื่อถือ เท่ากับ 0.978 

  Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.978 40 

  2. ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปี 1-4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน  
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการแบบสุ่ม จ านวนชั้นปีละ 5 คน โดยใช้
ระยะเวลาสัมภาษณ์จ านวน 5-10 นาที เพ่ือน าผลมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยมีการตั้ง
ประเด็นค าถามหลักให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งค าถามที่สัมภาษณ์มีทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่  
 - นักศึกษาชอบกลวิธีใดในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
 - เมื่อใดที่นักศึกษาใช้กลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนดังกล่าว 
 - นักศึกษามีกลวิธีหรือเทคนิคการเรียนรู้หรือจดจ าค าศัพท์อ่ืนๆอย่างไร 
 - นักศึกษาคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนคืออะไร 
 - เมื่อพบเจอค าศัพท์ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน นักศึกษามีวิธีการอย่างไรในการตีความหมายใน
บริบทนั้น 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 134 ชุด มาท าการวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way ANOVA)  
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 2. ทดสอบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม หมายถึงกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาจีน และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน ด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient(r) และค่า 
ไคสแควร์ (Chi-square) 
 3. ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากการค านวณ ผู้วิจัยก าหนดความหมายของค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย ความหมายกลวิธีการเรียนรู้ภาษา 

4.50 -5.00 ปฏิบัติมากที่สุด 
3.50 –4.49 ปฏิบัติมาก 

2.50 –3.49 ปฏิบัติปานกลาง 
1.50 –2.49 ปฏิบัติน้อย 

1.00 –1.49 ปฏิบัติน้อยที่สุด 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 งานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การส ารวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การวิจัยเอกสาร รวมไปถึงใช้การรวบรวม ข้อมูลทางสถิติ 
พรรณนา และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความเป็นอิสระหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรือไคสแควร์ (Chi-square) รวมทั้งหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient(r) ค่าสถิติร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เพ่ือเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิติ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ชั้นปีที่ 1-4 สามารถแสดงผลได้
ดังต่อไปนี้ 
 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั่วไปของประชากรตัวอย่างจาก
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปี อายุ มีเชื้อสายจีนหรือไม่ ระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน รวมถึงระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 15 11.2 

หญิง 119 88.8 

รวม 134 100 
2. ระดับชั้นปี   

ชั้นปีที่ 1 23 17.2 

ชั้นปีที่ 2 27 20.1 
ชั้นปีที่ 3 39 29.1 

ชั้นปีที่ 4 45 33.6 
รวม 134 100 

3. อายุ   

18 ปี 8 6 
19 ปี 19 14.2 

20 ปี 28 20.9 

21 ปี 38 28.4 
22 ปี 33 24.6 
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22 ปีขึ้นไป 8 6 

รวม 134 100 
4. เชื้อสายจีน   

ใช่ 71 53 

ไม่ใช่ 63 47 
รวม 134 100 

5. ระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน   

ต่ ากว่า 1 ปี 1 0.7 
1-2 ปี 4 3 

3-4 ปี 40 29.9 

5-6 ปี 50 37.3 
7-8 ปี 23 17.2 

8 ปีขึ้นไป 16 11.9 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 134 100 

6. ความสามารถในการสอบวัดระดับทางภาษาจีน   

เคยสอบHSK 84 62.7 

ไม่เคยสอบHSK 50 37.3 
รวม 134 100 

7. หากเคยสอบวัดระดับ ระดับใด   

ระดับ 2 2 1.5 
ระดับ 3 3 2.2 
ระดับ 4 74 55.2 

ระดับ 5 5 3.7 
รวม 84 62.7 

 
จากตารางที่ 4.1  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 134  คน ซึ่งเป็น

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ระดับชั้นปีที่ 1 – 4 โดยจ าแนกเป็น เพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ11.2 และเพศหญิง 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 
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ส าหรับระดับชั้นปี แบ่งออกเป็น ชั้นปีที่ 1  จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และชั้นปีที่ 4 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 

ช่วงอายุ แบ่งออกเป็น อายุ 18 ปี ร้อยละ 6 อายุ 19 ปี ร้อยละ 14.2 อายุ 20 ปี ร้อยละ 
20.9 อายุ 21 ปี ร้อยละ 28.4 อายุ 22 ปี ร้อยละ 24.6 และ อายุ 22 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6 นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 53 หรือจ านวน 71 คน มีเชื้อสายจีน เป็นผู้ที่ไม่มีเชื้อสายจีน 
คิดเป็นร้อยละ 43 หรือจ านวน 63 คน 

ส าหรับระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างเรียนมาแล้วเป็นระยะเวลา 5-6 ปี 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ระยะเวลา 3-4 ปี เป็นจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 
ระยะเวลา 7-8 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 เรียนเป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.9 และเรียน 1-2 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และต่ ากว่า 1 ปี จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.7 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเคยสอบ HSK ระดับ 4 จ านวนถึง 74 คน หรือ
ร้อยละ 55.2  และส าหรับความคิดเห็นในการเรียงล าดับความส าคัญของทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.8 ให้ความส าคัญของทักษะการฟังมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ทักษะการพูด จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.7  และทักษะการเขียน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และล าดับสุดท้าย 
คือ ทักษะด้านการอ่าน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  

การเรียงล าดับความส าคัญของทักษะ 
 Responses Percent of Cases 

N Percent 
การฟัง 
การพูด 
การอ่าน 
การเขียน 

Total 

75 55.8% 55.8% 
44 32.7% 32.7% 
7 5.3% 5.3% 
8 

134 
6.2% 

100.0% 
6.2% 

100.0% 
a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 

2. กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาจีน 
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาจีนของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1-4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



24 
 

(SD) โดย แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเรียนชั้นปีที่ 1 หรือปีแรกเข้าศึกษา กลุ่มที่ 2 คือ 
ชั้นปีที่ 2-3 คือ กลุ่ม ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงศึกษาและปรับตัว และกลุ่มที ่3 หมายถึง กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 กลุ่มท่ีเตรียมส าเร็จการศึกษา โดยมีผลปรากฏ ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาจีนกลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

1. กลวิธีด้านการจดจ า 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. กลวิธีทางอารมณ์ 23 3.39 .85 ปานกลาง 

6. กลวิธีทางสังคม 23 3.38 .81 ปานกลาง 

รวม 23 3.27 .57 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.27) โดยพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายด้าน พบว่า การใช้
กลวิธีการ เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยจากข้อมูลเรียงจากมากไปน้อย 
พบว่า ล าดับแรก คือ กลวิธีทางอารมณ์ (    = 3.39) ล าดับที่ 2 กลวิธีทางสังคม (    = 3.38) ล าดับที ่
3 คือ กลวิธีการชดเชย (    =3.37)  ล าดับที่ 4 กลวิธีอภิปริชาน (    = 3.25) ล าดับที่ 5 กลวิธีปริชาน ( 
   = 3.17) และล าดับสุดท้าย คือ กลวิธีด้านการจดจ า  (   = 3.07) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพทท์ี่ไม่ แตกต่างกันมาก แต่พบว่ากลวิธีการสอนชดเชย (S.D.=.91) มีความแตกต่างกับระดับการ
ใช้กลวิธีอ่ืนๆ 
 
 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาจีนกลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 
 

รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

1. กลวิธีด้านการจดจ า 66 3.29 .54 ปานกลาง 

2. กลวิธีปริชาน 66 3.30 .50 ปานกลาง 

3. กลวิธีการชดเชย 66 3.70 .85 มาก 
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รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

4. กลวิธีอภิปริชาน 66 3.29 .55 ปานกลาง 

5. กลวิธีทางอารมณ์ 66 3.44 .61 ปานกลาง 
6. กลวิธีทางสังคม 66 3.49 .74 ปานกลาง 

รวม 66 3.41 .49 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 
2-3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.41) แต่เมื่อพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายด้าน 
พบว่า การใช้กลวิธีการ ชดเชย มีระดับมาก (    = 3.70) นอกจากนั้นข้อมูลเรียงจากมากไปน้อย 
พบว่า ล าดับถัดมา คือ กลวิธีทาง สังคม (    = 3.49) ล าดับที่ 3 กลวิธีทางอารมณ์ (    = 3.44) ล าดับ
ที่ 4 คือ กลวิธีปริชาน (    = 3.30) และ ล าดับสุดท้าย คือ กลวิธีด้านการจดจ าและกลวิธีอภิปริชานอยู่
ในระดับเท่ากัน (    = 3.29) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 มีการใช้กลวิธีการชดเชยใน
ระดับมากกว่ากลวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากใช้วิธีการจ าค าศัพท์มาเปรียบเทียบและท าความเข้าใจด้วยตนเอง 
และรับรู้ถึงความผิดพลาดและน ามาพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีน  
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนกลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

1. กลวิธีด้านการจดจ า 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. กลวิธีทางอารมณ์ 45 3.33 .69 ปานกลาง 

6. กลวิธีทางสังคม 45 3.40 .65 ปานกลาง 

รวม 45 3.40 .50 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.4  พบว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.40) แต่เมื่อพิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายด้าน พบว่า การ
ใช้กลวิธีการชดเชย มีระดับมาก (    = 3.57) นอกจากนั้นข้อมูลเรียงจากมากไปน้อย พบว่า ล าดับถัด
มา คือ กลวิธีปริชาน และกลวิธีทางสังคมอยู่ในระดับเท่ากัน (    = 3.40) ล าดับที่ 3 กลวิธีปริชาน (    
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= 3.36)  และล าดับสุดท้าย คือ กลวิธีด้านการจดจ าและกลวิธีทางอารมณ์ อยู่ในระดับเท่ากัน (    = 
3.33) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการใช้กลวิธีที่ใกล้เคียงกัน
ไม่แตกต่างกันมาก พิจารณาจากกลวิธีในแต่ละรายด้าน พบว่า มีระดับเท่ากันใน 4 รายด้าน คือกลวิธี
อภิปริชานและกลวิธีทางสังคม (    = 3.40) กลวิธีด้านการจดจ า และกลวิธีทางอารมณ์ (    = 3.33) 

นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.2- 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มมีการใช้ กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทเ์กือบทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น กลวิธีการชดเชยของ
ชั้นปีที่ 2-3 และ 4 อยู่ในระดับมาก  ซึ่งเมื่อแยกตามกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษา
รวม 4 ชั้นปี ประกอบด้วย 6 ประเภท จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 กลวิธีด้านการจดจ า 
วิธีการเลือกจดจ าจากการทบทวน เขียนซ้ า การใช้ค าศัพท์ใหม่ในการแต่งประโยค ตลอด

จดจ าโดย ผนวกการจ าจากเสียง รูปร่างและความหมายเข้าด้วยกัน 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีด้านการจดจ าในภาพรวมทุกระดับชั้น 
 

รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

1. หลังจากเรียนค าศัพท์ใหม่แล้ว ฉันอ่านทบทวนซ้ า โดย 
อ่านจนกว่าจะเขียนตามค าบอกได้ 

134 3.20 .69 ปานกลาง 

2. ฉันเขียนทบทวนค าศัพท์ซ้ าหลายๆรอบเพ่ือช่วยจดจ า 
ค าศัพท์ 

134 3.73 .87 มาก 

3. ฉันใช้วิธีการออกเสียงค าศัพทด์ังๆในการจ าค าศัพท์ 134 3.16 1.11 ปานกลาง 

4. ฉันพยายามจะใช้ค าศัพท์แต่งประโยค เพ่ือจะได้จ า 
ค าศัพทน์ั้นได้ 

134 2.91 .85 ปานกลาง 

5. ฉันพยายามจะจ าค าศัพท์โดยผนวกการจ าจากเสียง 
รูปร่าง และความหมายเข้าด้วยกัน 

134 3.40 .98 ปานกลาง 

รวม 134 3.27 .55 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.5  แสดงให้เห็นว่าภาพรวมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ด้านการจดจ า
นั้นอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า มีอยู่ 1 ข้อ ที่อยู่ในระดับมาก คือ การ
เขียนทบทวนค าศัพท์ซ้ าหลายๆรอบเพ่ือช่วยจดจ า (    = 3.73) และในอีก 4  ข้อ อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ การจ าค าศัพท์โดย ผนวกการจ าจากเสียง รูปร่าง และความหมายเข้าด้วยกัน (    = 3.40) 
เมื่อเรียนค าศัพทใ์หม่แล้ว อ่านทบทวน ซ้ า โดยอ่านจนกว่าจะเขียนตามค าบอกได้ (    = 3.20) วิธีการ
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ออกเสียงค าศัพท์ดังๆในการจ าค าศัพท์ (    = 3.16) และใช้ค าศัพท์แต่งประโยค เพ่ือจะได้จ าค าศัพท์
นั้นได ้(    = 2.91) 

2.2 กลวิธีปริชาน 
กลวิธีปริชาน คือ กระบวนการคิด กระบวนการรับรู้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีรูปแบบ

การใช้กลวิธีปริชานในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีปริชานในภาพรวมทุกระดับชั้น 
รูปแบบ
กลวิธี 

N    S.D. ระดับการใช้ 
1. เมื่อฉันเรียนค าศัพท์ใหม่ จะสังเกตค าศัพท์นั้นว่ามี 

เอกลักษณ์โดดเด่นอะไร แล้วก็เอาค าศัพท์ใหม่
และ ค าศัพทเ์ก่าท่ีเรียนแล้วมาเชื่อมโยงกันในการ
จดจ า 

134 3.41 1.07 ปานกลาง 

2. ฉันน าค าศัพทท์ี่มาจากรากศัพท์ และชนิดของค ามาวาง 
ด้วยกันเพ่ือช่วยในการจ า 

134 2.89 1.12 ปานกลาง 

3. ฉันจ าค าศัพทโ์ดยการแยกประเภท และน าค าที่เป็น 
ประเภทเดียวกันจดจ าเข้าด้วยกัน 

134 2.95 1.01 ปานกลาง 

4. ฉันมักจะใช้วลีหรือค าที่ใช้เหมือนกันผนวกไว้ด้วยกัน 
เพ่ือช่วยในการจ า 

134 2.87 .84 ปานกลาง 

5. ฉันน าค าศัพทใ์ส่ไว้ในวลีและรูปประโยค และจ าค าศัพท์ 
ที่เชื่อมโยงในวลีและประโยค 

134 2.92 .89 ปานกลาง 

6. ฉันคิดว่าค าศัพท์ที่ต้องจดจ าควรจะต้องใส่ไว้ในบทเรียน 
และในรูปประโยค 

134 3.56 .87 มาก 

7. ฉันคิดว่าค าศัพท์ที่เพ่ิงเรียนจะต้องเอาไปใช้ในการ
พูด และการเขียนบ่อยๆถึงจะจ าได้ 

134 4.05 .89 มาก 

8. ฉันมักจะแสวงหากลวิธีหรือค าที่ท่องจนติดปากมาช่วย 
ในการจ าค าศัพท์ 

134 3.56 1.07 มาก 

9. เมื่อหาค าศัพท์ในพจนานุกรม ฉันมักจะท าความเข้าใจ 
ความหมายอ่ืนๆของศัพท์ค านั้นด้วย 

134 3.02 .98 ปานกลาง 

10.ฉันมักจะอ่านบริบทหรือประโยคใกล้เคียงในการเดา 
ความหมายของค าศัพท์ 

134 3.46 .92 ปานกลาง 

11.ฉันจะอ่านสิ่งที่ตนเองสนใจมากเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยใน 
การเพ่ิมปริมาณจ านวนค าศัพท์ 

134 3.73 .96 มาก 
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รูปแบบ
กลวิธี 

N    S.D. ระดับการใช้ 

12.ฉันมักจะใช้วิธีการหมวดน า(ส่วนประกอบ)ของตัวอักษร 
มาเดาความหมายของค าศัพท์ 

134 3.16 1.02 ปานกลาง 

13.ค าศัพทท์ี่เรียนมาแล้ว ฉันพยายามคิดว่าควรจะใช้ใน 
สถานการณ์แบบใด 

134 3.41 .98 ปานกลาง 

14.ฉันจะดูว่าค าศัพท์ที่เรียนสามารถน าไปใช้กับ 
สถานการณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรม 

134 3.09 .93 ปานกลาง 

15.เมื่อเจอค าศัพท์ใหม่ โดยปกติฉันจะน ามาเปรียบเทียบ 
กับความหมายภาษาไทย 

134 3.54 1.00 มาก 

16.ฉันน าค าศัพท์ที่ฉันเข้าใจมาใช้หลากหลายรูปแบบ 134 3.35 .95 ปานกลาง 
17.ฉันมกัจะดูรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์จีนบ่อยๆ 

เพ่ือช่วยในการจ าค าศัพท์ 
134 3.18 1.10 ปานกลาง 

รวม 134 3.30 .53 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่4.6 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ด้านปริชาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 5 ข้อ มีระดับการใช้มาก โดยเรียงล าดับ
มากไปน้อย ได้แก่ น าค าศัพท์ที่เพ่ิงเรียนจะต้องเอาไปใช้ในการพูดและการเขียนบ่อยๆถึงจะจ าได้ (    
= 4.05) อ่านสิ่งที่ตนเอง สนใจมากเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยในการเพ่ิมปริมาณจ านวนค าศัพท์ (    = 3.73) 
ค าศัพท์ที่ต้องจดจ าควรจะต้องใส่ ไว้ในบทเรียนและในรูปประโยค และมักจะแสวงหากลวิธีหรือค าที่
ท่องจนติดปากมาช่วยในการจ าค าศัพท์ ใน ระดับที่เท่ากัน (    = 3.56) ล าดับสุดท้ายคือ เมื่อเจอ
ค าศัพทใ์หม ่จะน ามาเปรียบเทียบกับความหมาย ภาษาไทย (    = 3.54) 

นอกจากนี้ในส่วนของการใช้กลวิธีปริชานส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับกลาง จ านวน 12 ข้อ 
เช่น มักจะ อ่านบริบทหรือประโยคใกล้เคียงในการเดาความหมายของค าศัพท์ (    = 3.46) เมื่อฉัน
เรียนค าศัพท์ใหม่ จะ สังเกตค าศัพท์นั้นว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไร แล้วก็เอาค าศัพท์ใหม่และ
ค าศัพทเ์ก่าท่ีเรียนแล้วมาเชื่อมโยงกัน 

ในการจดจ า และค าศัพท์ที่เรียนมาแล้ว พยายามคิดว่าควรจะใช้ในสถานการณ์แบบใด อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย เท่ากัน (    = 3.41) มักจะใช้วลีหรือค าที่ใช้เหมือนกันผนวกไว้ด้วยกันเพ่ือช่วยใน
การจ า (    = 2.87) เป็นต้น 

2.3 กลวิธีการชดเชย 
กลวิธีการชดเชย หรือแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นการชดเชยเสริมทดแทนความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อ

การใช้สื่อสาร 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีการชดเชยในภาพรวมทุกระดับชั้น 

รูปแบบ
กลวิธี 

N    S.D. ระดับการใช้ 

1. ฉันเคยลองใช้วิธีการจดจ าค าศัพทห์ลายวิธี เมื่อเปรียบ 
เทียบในหลายวิธีแล้วฉันพบวิธีการจดจ าค าศัพท์ทีดี่ 
 

134 3.59 .97 มาก 

2. ฉันรับรู้ได้ถึงความผิดพลาดของตนเอง และน ามา 
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง 

134 3.66 .92 มาก 

รวม 134 3.60 .84 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์การชดเชย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าผู้เรียนเคยลองใช้วิธีการจดจ าค าศัพท์หลายวิธี เมื่อเปรียบเทียบใน
หลายวิธีแล้วพบวิธีการจดจ าค าศัพท์ที่ดี (    = 3.59) ผู้เรียนรับรู้ได้ถึงความผิดพลาดของตนเอง และ
น ามาพัฒนา ทักษะความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง (    = 3.66) 

2.4 กลวิธีอภิปริชาน 
กลวิธีอภิปริชาน หมายถึง การวางแผน เฝ้าติดตามประเมินผลการเรียนนั้นๆ เป็นต้น โดยมี

ผลดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีอภิปริชานในภาพรวมทุกระดับชั้น 
 

รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

1. เมื่อฉันอ่านผิดหรือเขียนผิด ฉันจะทบทวนว่าเกิดจาก 
สาเหตุใด 

134 3.54 .97 มาก 

2. ฉันก าหนดระยะเวลาในการทบทวนค าศัพท์ เมื่อเจอ 
ค าศัพทท์ี่เขียนไม่ได้ก็จะเขียนหรืออ่านซ้ าหลายๆรอบ 

134 3.66 .98 มาก 

3. ฉันจะก าหนดว่าในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์จะต้อง 
ท่องค าศัพทก์ี่ตัว 

134 2.42 .93 น้อย 

4. เมื่อผ่านไปสักระยะฉันจะตรวจสอบวิธีการจ าค าศัพทท์ี่ 
ใช้ หากผลลัพธ์ไม่ดีก็จะคิดใช้วิธีใหม่ 

134 2.91 .95 ปานกลาง 

5. ถ้าเจอค าที่ไม่รู้จักก็จะใช้วิธีการเดาความหมาย 134 3.75 1.00 มาก 
6. เมื่อไม่รู้ว่าควรใช้ค าศัพทต์ัวใด ฉันจะใช้ค าที่รู้น ามาแต่ง 

ประโยค 
134 3.70 1.10 มาก 

รวม 134 3.32 .58 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ด้านอภิปริชาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 4 ข้อ มีระดับการใช้มาก โดย
เรียงล าดับมากไปน้อย ได้แก่ ถ้าเจอค าที่ไม่รู้จักก็จะใช้วิธีการเดาความหมาย (    = 3.75) เมื่อไม่รู้ว่า
ควรใช้ค าศัพท์ตัวใด จะใช้ค าที่รู้น ามาแต่งประโยค (    = 3.70) ผู้เรียนจะก าหนดระยะเวลาในการ
ทบทวนค าศัพท์ และค าศัพท์ที่เขียน ไม่ได้ก็จะเขียนหรืออ่านซ้ าๆ หลายรอบ (    = 3.66) และเมื่อ
พบว่าอ่านผิดหรือเขียนผิดจะทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุใด (    = 3.54) 

นอกจากนี้เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผู้เรียนจะตรวจสอบวิธีการจ าค าศัพท์ที่ใช้ หากผลลัพธ์
ไม่ดีก็จะลองหาวิธีใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง (    = 2.91) และพบว่า รายข้อค าถามที่ว่าผู้เรียนจะ
ก าหนดจ านวนค าศัพท์ว่าในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์จะต้องท่องค าศัพท์ มีระดับการใช้น้อย (    = 
2.42) 

2.5 กลวิธีทางอารมณ์ 
กลวิธีที่ผู้เรียนภาษาใช้ในการควบคุมอารมณ์ เมื่อประสบกับความยากล าบากในการเรียนก็

จะสร้างแรงจูงใจให้มีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษานั้นๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแสดงผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีทางอารมณ์ในภาพรวมทุกระดับชั้น 
 

รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

1. ฉันสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ค าศัพทข์องตนเอง 134 3.27 .87 ปานกลาง 
2. ฉันพยายามกระตือรือร้นในการเรียนค าศัพทภ์าษาจีน 

ไว้ 
134 3.35 .91 ปานกลาง 

3. ในการเรียนภาษาจีนฉันจะพยายามขจัดความอายและ 
ความกังวลออกไป 

134 3.38 .93 ปานกลาง 

4. ฉันมักจะแลกเปลี่ยน โดยเน้นทักษะการสื่อสารในเรื่อง 
การเรียนภาษาจีนของตนเองกับผู้อ่ืน 

134 3.17 .99 ปานกลาง 

5. ฉันมักจะแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาจีน 
ร่วมกันกับผู้อื่น 

134 3.23 1.04 ปานกลาง 

6. ในระหว่างการสื่อสาร ฉันจะตั้งใจสื่อสารโดยเน้น 
ความหมาย 

134 3.49 .89 ปานกลาง 

7. ในระหว่างการสื่อสาร ฉันมักจะใช้มือ และการ 
แสดงออกทางอารมณ์ช่วยในการแสดงออกทางภาษา 

134 3.97 1.01 มาก 

รวม 134 3.39 .68 ปานกลาง 
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จากข้อมูลตารางที่ 4.9 พบว่าการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ทางอารมณ์ในภาพรวมอยู่
ระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ผู้เรียนมักจะใช้มือและการแสดงออกทางอารมณ์
ช่วยในการแสดงออกทางภาษา คิดเป็น (    = 3.97) รองลงมาคือ ในระหว่างการสื่อสารจะตั้งใจ
สื่อสารโดยเน้นความหมาย (    = 3.49) อีกท้ังยังพยายามขจัดความอายและกังวลออกไปในการเรียนรู้
ค าศัพท์ (    = 3.38) และพยายามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค าศัพท์ (    = 3.35)  นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ของตนเอง (    = 3.27) รวมถึงมักจะแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มี
ต่อการเรียนภาษาจีนร่วมกันกับผู้อื่น (    = 3.23) และ มักจะแลกเปลี่ยน โดยเน้นทักษะการสื่อสารใน
เรื่องการเรียนภาษาจีนของตนเองกับผู้อ่ืน (    = 3.17) ตามล าดับ 

2.6 กลวิธีทางสังคม 
กลวิธีทางสังคม ใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขอความช่วยเหลือกับผู้ใช้ภาษาคนอื่นๆ 

เพ่ือให้การเรียนรู้ของตนเองลุล่วงไปได้ 

ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับกลวิธีทางสังคมในภาพรวมทุกระดับชั้น 
 

รูปแบบกลวิธี N    S.D. ระดับการใช้ 

1. เมื่อประสบปัญหาในการสื่อสาร ฉันจะขอความ 
ช่วยเหลือจากอาจารย์ 

 

134 
 

3.44 
 

.94 ปานกลาง 

2. ระหว่างการสื่อสาร ฉันสามารถขจัดอุปสรรคทางด้าน 
ภาษาและเพ่ือให้การสื่อสารนั้นด าเนินต่อไปได้ 

 

134 
 

3.31 
 

.94 ปานกลาง 

3.  ฉันจะฝึกฝนภาษาจีนกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ 134 3.57 .98 มาก 

รวม 134 3.44 .72 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิจัยของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน กลวิธีทางสังคม 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้เรียนมักใช้วิธีการฝึกฝนภาษาจีนกับเพ่ือนคนจีน คิดเป็น ( 
   = 3.57) และหากประสบปัญหาในการสื่อสารจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์  คิดเป็น (    = 
3.44) และระหว่างการสื่อสารผู้เรียนคิดจากจะสามารถขจัดอุปสรรคทางด้านภาษาเพ่ือให้การสื่อสาร
ด าเนินต่อไปได ้คิดเป็น (    = 3.33) 

ดังนั้น จากภาพรวมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนทั้ง 6 ด้าน พบว่า มีเพียง
กลวิธีเดียวที่มีระดับมาก คือ กลวิธีการชดเชย (    =3.60)  ส่วนกลวิธีอีก 5 ด้าน คือ  กลวิธีทางสังคม 
(    = 3.44)  กลวิธีทางอารมณ์ (   = 3.39) กลวิธีอภิปริชาน (    = 3.32) กลวิธีปริชาน (    =3.30) 
และกลวิธีด้านการจดจ า (   = 3.27) มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
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3. การเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจนี 
3.1 การเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มชั้นปี 

จากการตั้งสมมติฐาน กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มชั้นปีที่แตกต่างกัน มีแนวทางการใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนที่แตกต่างกัน จึงได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนโดยภาพรวม จ าแนกตามกลุ่มชั้นปี ได้ผลปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.11 ตารางการเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาจีนภาพรวม 

กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.365 
33.627 
33.991 

2 
131 
133 

.182 

.257 
.710 .494 

 
จากตารางที่ 4.11  แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวม ค่าสถิติ F=  .710  

และ Sig.= .494 มากกว่า α  = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ดังนั้นจะเห็นว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
ในแต่ละกลุ่มชั้นปี โดยกลุ่มชั้นปีที่ 1 หมายถึงกลุ่มเริ่มแรกเข้าศึกษา กลุ่มชั้นปีที่ 2-3 ผู้เรียนที่อยู่
ในช่วงศึกษาและปรับตัว และกลุ่มชั้นปี 4 คือผู้ที่เตรียมจบการศึกษา ระดับกลุ่มชั้นปีแตกต่างกัน แต่มี
การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 

3.2 การเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนแต่ละด้านจ าแนกตามกลุ่มชั้นปี 

จากการตั้งสมมติฐาน คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มชั้นปีที่แตกต่างกัน มีแนวทางการใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนที่แตกต่างกัน ซึ่งหลังจากทดสอบสมมติฐานท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนแต่ละด้าน จ าแนกตามกลุ่มชั้นปี มีผล
ปรากฏดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนแต่ละด้าน
จ าแนกตามกลุ่มชั้นปี จ านวน 3 กลุ่ม 

 

กลวิธีการเรียนรู้ n x   S.D SS. MS. F. Sig. 

การจดจ า กลุ่มปีที่ 1  
กลุ่มปีที่ 2-3 
กลุ่มปีที่ 4 

23 
66 
45 

3.07 
3.29 
3.33 

.52 

.54 

.57 

1.123 .562 1.881 .156 
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กลวิธีการเรียนรู้ n x   S.D SS. MS. F. Sig. 

ปริชาน กลุ่มปีที่ 1  
กลุ่มปีที่ 2-3 
กลุ่มปีที่ 4 

23 
66 
45 

3.17 
3.30 
3.36 

.69 

.50 

.48 

.546 .273 .973 .381 

การชดเชย กลุ่มปีที่ 1  
กลุ่มปีที่ 2-3 
กลุ่มปีที่ 4 

23 
66 
45 

3.37 
3.70 
3.57 

.91 

.85 

.77 

1.891 .945 1.356 .261 

อภิปริชาน กลุ่มปีที่ 1  
กลุ่มปีที่ 2-3 
กลุ่มปีที่ 4 

23 
66 
45 

3.25 
3.29 
3.40 

.63 

.55 

.59 

.479 .240 .715 .491 

ทางอารมณ์ กลุ่มปีที่ 1  
กลุ่มปีที่ 2-3 
กลุ่มปีที่ 4 

23 
66 
45 

3.39 
3.44 
3.33 

.85 

.61 

.69 

.278 .139 .299 .742 

ทางสังคม กลุ่มปีที่ 1  
กลุ่มปีที่ 2-3 
กลุ่มปีที่ 4 

23 
66 
45 

3.38 
3.49 
3.40 

.81 

.49 

.65 

.296 .148 .281 .755 

 
จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในการเปรียบเทียบกลวิธีการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนทุกด้าน กล่าวคือ ด้านการจดจ า ด้านปริชาน ด้านการชดเชย ด้านอภิปริชาน 
ทางอารมณ์ และทางสังคม ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มชั้นปี โดยได้แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มชั้นปีมี
ค่าสถิติในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนซึ่งมีค่าสถิติ F และSig. > 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ว่า นักศึกษาที่กลุ่มชั้นปีที่แตกต่างกันมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ไม่แตกต่างกัน 

 

3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนกับกลุ่มผู้เรียน 
ใช้การหาค่าความสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนกับกลุ่ม
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูตรของเพียร์สัน (Pearson Correlation) โดย
มีผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.13 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนกับกลุ่มระดับชั้นของ
ผู้เรียน  
 กลุ่ม กลวิธีด้าน 

การจดจ า 
กลวิธี 
ปริชาน 

กลวิธี
การ 

ชดเชย 

กลวิธีอภิ 
ปริชาน 

กลวิธี
ทาง

อารมณ์ 

กลวิธี
ทาง 
สังคม 

กลุ่ม 

Pearson Correlation 1 .148 .117 .050 .097 -.040 -.004 
Sig. (2-tailed)  .087 .177 .567 .265 .649 .959 
N 134 134 134 134 134 134 134 

กลวิธีด้าน 
การจดจ า 
 

Pearson Correlation .148 1 .567** .373** .523** .497** .392** 
Sig. (2-tailed) .087  .000 .000 .000 .000 .000 
N 134 134 134 134 134 134 134 

กลวิธีปริ 
ชาน 
 

Pearson Correlation .117 .567** 1 .519** .743** .729** .600** 
Sig. (2-tailed) .177 .000  .000 .000 .000 .000 
N 134 134 134 134 134 134 134 

กลวิธีการ 
ชดเชย 
 

Pearson Correlation .050 .373** .519** 1 .560** .450** .307** 
Sig. (2-tailed) .567 .000 .000  .000 .000 .000 
N 134 134 134 134 134 134 134 

กลวิธีอภิ 
ปริชาน 
 

Pearson Correlation .097 .523** .743** .560** 1 .616** .473** 
Sig. (2-tailed) .265 .000 .000 .000  .000 .000 
N 134 134 134 134 134 134 134 

กลวิธีทาง 
อารมณ์ 
 

Pearson Correlation -.040 .497** .729** .450** .616** 1 .729** 
Sig. (2-tailed) .649 .000 .000 .000 .000  .000 
N 134 134 134 134 134 134 134 

กลวิธีทาง 
สังคม 

Pearson Correlation -.004 .392** .600** .307** .473** .729** 1 

Sig. (2-tailed) .959 .000 .000 .000 .000 .000  

N 134 134 134 134 134 134 134 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4.13 ตัวแปรกลุ่มชั้นปีที่เรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรการใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หากแต่ว่าเมื่อพิจารณาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ตามรายด้านนั้น พบว่า  
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กลวิธีด้านการจดจ า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลวิธีปริชาน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .567 กลวิธีการชดเชย โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ .373 กลวิธีอภิปริชาน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .523 กลวิธี
ทางอารมณ์ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ เพียร์สันเท่ากับ .497 และกลวิธีทางสังคม โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์
สันเท่ากับ .392 

กลวิธีปริชาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กับกลวิธีการชดเชย ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .519  กลวิธี
อภิปริชาน มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .743  กลวิธีทางอารมณ์ มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
เท่ากับ .729  และกลวิธีทางสังคม มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .600 

กลวิธีการชดเชย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กับกลวิธีอภิปริชาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .560  กลวิธี
ทางอารมณ์ ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .450  และกลวิธีทางสังคม ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ 
.307 

กลวิธีอภิปริชาน มีความสัมพันธ์กับทางบวกกับกลวิธีทางอารมณ์และทางสังคม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .616 และ .473 ตามล าดับ 

กลวิธีทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีทางสังคมอย่างนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน 
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ.729 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้เรียนแต่ละชั้นปี จะมีรูปแบบวิธีการใช้กลวิธี การ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ การใช้แต่ละกลวิธีการเรียนรู้นั้นมีความ
เชื่อมโยงและควบคู่กัน ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยสิ้นเชิง สังเกตจากผลการทดสอบค่าความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน พบว่าแต่ละกลวิธีจะมีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โดย
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบและวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ในประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ว่าตัวแปรหรือปัจจัย 2 ตัว มีความเก่ียวข้องกันหรือไม่ ผลปรากฎดังนี้ 
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ตาราง 4.14 แสดงค่าไคสแควร์ความเกี่ยวข้องของตัวแปรกลุ่มของผู้เรียนและการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท ์ 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 

268.000a 

272.754 
 

.646 
 

134 

266 
266 

 

1 

.454 

.375 
 

.421 

a. 402 cells (100.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .17. 

 

จากตาราง 4.14 เป็นผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-Square)  พบว่า มีค่าเท่ากับ 
268.000, df  = 266, Sig = .454 แสดงว่า ตัวแปรกลุ่มของผู้เรียนและการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือกล่าวได้ว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เรียน 
 

 

4.ปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาจีนของนักศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

จากการส ารวจและได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบการเก็บข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าความเข้าใจและสามารถสรุปประเด็นในการแบ่งปัจจัยที่มีส่วน
สนับสนุนและสร้างเสริมให้ นักศึกษาใช้กลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนออกเป็น 2 ด้านใหญ่  
6 ด้านย่อย ดังนี้ 
4.1 ปัจจัยภายใน 

 4.1.1 ด้านพฤติกรรมการเรียน ความสนใจส่วนบุคคล 
จากการส ารวจข้อมูล พบว่า พฤติกรรมด้านการเรียน ความสนใจส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่มี

ส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.7 
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมและช่วยให้ผู้เรียนใช้
กลวิธีต่างๆในการเรียนรู้ค าศัพท์ มีความสนใจในรายการ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์จีน มีความ
ปรารถนาต้องการสื่อสารให้ได้ จึงใช้วิธีการศึกษาค าศัพท์จากการดูละครหรือฟังข่าว และเลียนแบบ
การพูด ส าเนียง ส านวนการใช้ภาษาต่างๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี กล่าวว่าการ
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ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนบุคคลของผู้เรียน ดังปรากฏในผลการวิจัยด้าน
กลวิธีปริชาน ซึ่งข้อค าถามท่ีว่า “ฉันจะอ่านสิ่งที่ตนเองสนใจมากเป็นพิเศษ เพื่อช่วยในการเพ่ิมปริมาณ
จ านวนค าศัพท์” จะมีการใช้ในระดับมาก รวมทั้งประเด็นที่ว่า “ฉันมักจะดูรายการโทรทัศน์หรือ
ภาพยนตร์จีนบ่อยๆ เพ่ือช่วยในการจ าค าศัพท”์ ดังปรากฏผลในระดับปานกลาง 

4.1.2 ด้านความคิดความคาดหวัง 
จากการส ารวจปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาจีน พบว่า ปัจจัยด้านความคิดความคาดหวัง มีผลเป็นอันดับรองสุดท้ายของปัจจัยที่มีส่วน
สนับสนุนการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 5.41 ซึ่งจากการสัมภาษณ์
พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความต้องการในการเรียนรู้ค าศัพท์ให้มากที่สุดเนื่องจากมีแรง
กระตุ้นที่ต้องการน าไปใช้ในการท างานในอนาคต ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่จะกลวิธีในการเรียนรู้
ค าศัพท์ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย เช่น ใช้กลวิธีทางอารมณ์ โดยใช้มือ และการแสดงออกทาง
อารมณ์ช่วยในการแสดงออกทางภาษา รวมทั้งขจัดความอายและความกังวลในการเรียนรู้ค าศัพท์ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนของตนเองมากข้ึน  

 
4.2 ปัจจัยภายนอก 

 4.2.1 ด้านสภาพแวดล้อม 
จากข้อมูลที่ส ารวจพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและ

สร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนอันดับที่สอง รองจากปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
เรียน ความสนใจส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 22.30 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2และ 3 คิดว่าสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรู้ มีผลต่อการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ และจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากในด้านสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สภาพแวดล้อม
รอบตัวผู้เรียน จะก่อให้เกิดการเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือให้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง 

 4.2.2 ด้านผู้สอน  
จากการส ารวจข้อมูล พบว่า อาจารย์ผู้สอน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้าง

เสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน มาเป็นอันดับที่สาม โดยคิดเป็นร้อยละ 10.14 ซึ่ง
กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนก็เป็นปัจจัย
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกใช้กลวิธีตามสภาพการณ์จริงที่เผชิญ ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยมักเน้นให้ผู้เรียนท่องจ า ดังนั้นจึงพบว่านักศึกษามักจะเขียนทบทวนค าศัพท์ซ้ าหลายๆ
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รอบเพ่ือช่วยจดจ า ซึ่งปรากฏผลในการวิจัยนักศึกษาใช้กลวิธีด้านการจดจ าในระดับมาก ตาม
พฤติกรรมการสอนที่ได้รับรู้ค าศัพท ์

 4.2.3 ด้านระดับความยากง่ายของภาษา 
ปัจจัยด้านระดับความยากง่ายของภาษา ถือเป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการ

ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน เป็นอันดับที่สี่ คิดเป็นร้อยละ 6.76 ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้เรียนชั้นปี
ที่ 3 – 4 จะตระหนักถึงความยากของระดับภาษา ค าศัพท์ ตลอดจนการใช้ค าศัพท์ในรูปประโยค
และไวยากรณ์ต่างๆ จึงกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้ทางด้านค าศัพท์ โดยส่วนใหญ่หากเจอ
ค าศัพท์ที่ไม่เคยเจอจะใช้การเดาค าศัพท์ จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 พยายามใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่หลากหลายวิธีเพ่ือเผชิญกับระดับความยากง่ายของค าศัพท์ที่พบเจอ เช่น 
กลวิธีชดเชย กลวิธีทางสังคม เป็นต้น 

4.2.4 ด้านความรู้พื้นฐานของค าศัพท์ 
จากการส ารวจปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาจีน พบว่า ปัจจัยด้านความรู้พ้ืนฐานของค าศัพท์ เป็นปัจจัยที่มีผลคะแนนน้อยที่สุดจากปัจจัย
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.70 ซ่ึงกลุ่มผู้เรียนชั้นปีที่ 1 บางส่วนจะมีความรู้สึกถึงพ้ืนฐานทางภาษาจีนไม่
แน่น ไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถหาทางออกวิธีการเรียนที่เกิดประสิทธิภาพสูง จึงเกิดความท้อแท้
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เลือกที่จะใช้การจดจ าจากการทบทวน เขียนซ้ า การใช้ค าศัพท์ใหม่ในการ
แต่งประโยคน้อยกว่ากลวิธีอ่ืน แต่กลับเลือกใช้กลวิธีทางสังคมมากขึ้น กล่าวคือ ขาดการเริ่มจากการ
จดจ าค าศัพท์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานส าคัญของการสื่อสาร 
 
5. แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  

จากผลการวิจัยที่ปรากฏนี้ ผู้วิจัยคิดว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนได้ดังนี้  

5.1 ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ท า
ให้ทราบถึงรูปแบบแนวทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถพัฒนาตามแนวความคิดความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แต่ละกลุ่มชั้นปี เพ่ือที่จะสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ตามรายวิชาที่ต้องเน้น
ใช้ทักษะทางภาษาต่างๆ เช่น ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล เป็นต้น อีกทั้งต้อง
เน้นให้ผู้สอนส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือปรับให้เข้ากับสภาพสถานการณ์จริงที่ต้องเผชิญ ดังเช่น ในปัจจุบันเป็นยุคในการ
ปฏิรูปการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ครูลดบทบาทในการสอนให้
ความรู้โดยตรง มาเป็นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการอย่างมีความหมาย โดยความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่เรียกว่า Active Learning ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิด
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ความเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนท ากิจกรรมมากขึ้น เช่นเดียวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ ครูผู้สอนไม่สามารถ
อธิบายความหมายหรือการใช้ค าศัพท์ให้ผู้เรียนทราบได้ทุกค า หากแต่ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น
ใช้กลวิธีการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนได้ส าเร็จ 

5.2 กระตุ้นการเรียนรู้โดยชี้แนวทางในการเรียนรู้ค าศัพท์โดยการสร้างและเชื่อมโยงคลัง
ค าศัพท์ในสมองของนักศึกษาให้เพียงพอ และสามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ เช่น สร้างความจด
จ าเป็นหมวดหมู่ของค าและสร้างการเรียนรู้ทางเครือข่ายของค า (vocabulary network learning)
เช่น หมวดค าทางร่างกาย 头、心、手、口、眼 เป็นต้น หมวดค าการกระท า เช่น 走、吃、

打、说 เป็นต้น 
5.3 จัดและปรับล าดับความยากง่ายของค าศัพท์ โดยสามารถแบ่งเรียงล าดับหมวดหมู่ค าที่

ปรากฏบ่อยและไม่บ่อยตามล าดับ โดยยึดตามค าศัพท์ในตารางค าศัพท์ของ HSK ตามระดับจากน้อย
ไปมากที่พบเจอในต าราเรียน และเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนค าศัพท์ที่ส าคัญและพบบ่อย 

5.4 สอดแทรกการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของค าศัพท์ในภาษาไทยและ
ภาษาจีน เ พ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความแตกต่างทางภาษาทั้งภาษาแม่ และ
ภาษาเป้าหมายที่เรียน ซึ่งจะท าให้เกิดความระมัดระวังในการใช้ค ามากขึ้น และอัตราการใช้ผิดพลาด
ลดลง  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวม 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกลวิธี 
และวิเคราะห์ความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละ
กลุ่มชั้นปี 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4) เพ่ือน าผลสรุปมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน โดยจ าแนกเป็นสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 134 คน ซึ่ง
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ระดับชั้นปีที่ 1 – 4 โดยจ าแนกเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ11.2  และเพศหญิง ร้อยละ 88.8 และ
แบ่งเป็น ชั้นปีที่ 1  ร้อยละ 17.2 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 20.1 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 29.1 และชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 
33.6  
 ส าหรับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น อายุ 18 ปี ร้อยละ 6 อายุ 19 ปี ร้อยละ 
14.2 อายุ 20 ปี ร้อยละ 20.9 อายุ 21 ปี ร้อยละ 28.4 อายุ 22 ปี ร้อยละ 24.6 และ อายุ 22 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 6  
 จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 1. สภาพการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนออกเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ ดังนี้คือ  
  1.1 กลุ่มชั้นปีที่ 1 (ปีแรกเริ่มเข้าศึกษา) ซึ่งการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของ
กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.27) โดยพิจารณารูปแบบกลวิธีตาม
รายด้าน พบว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยจากข้อมูล
เรียงจากมากไปน้อย พบว่า ล าดับแรก คือ กลวิธีทางอารมณ์ (   = 3.39) ล าดับที่ 2 กลวิธีทางสังคม 
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(   = 3.38) ล าดับที่ 3 คือ กลวิธีการชดเชย (   = 3.37)  ล าดับที่ 4 กลวิธีอภิปริชาน (   = 3.25) 
ล าดับที่ 5 กลวิธีปริชาน (   = 3.17) และล าดับสุดท้าย คือ กลวิธีด้านการจดจ า (   = 3.07) 
   1.2 กลุ่มชั้นปีที่ 2-3 (ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงก าลังศึกษาและปรับตัว) การใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาจีนของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.41) แต่เมื่อ
พิจารณารูปแบบกลวิธีตามรายด้าน พบว่า การใช้กลวิธีการชดเชย มีระดับมาก (   = 3.70) 
นอกจากนั้นข้อมูลเรียงจากมากไปน้อย พบว่า ล าดับถัดมา คือ กลวิธีทางสังคม (   = 3.49) ล าดับที่ 3 
กลวิธีทางอารมณ์ (   = 3.44) ล าดับที่ 4 คือ กลวิธีปริชาน (   = 3.30)  และล าดับสุดท้าย คือ กลวิธี
ด้านการจดจ าและกลวิธีอภิปริชานอยู่ในระดับเท่ากัน (   = 3.29) 
   1.3 กลุ่มชั้นปีที่ 4 (กลุ่มที่เตรียมส าเร็จการศึกษา) การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาจีนของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.40) แต่เมื่อพิจารณา
รูปแบบกลวิธีตามรายด้าน พบว่า การใช้กลวิธีการชดเชย มีระดับมาก (   = 3.57) นอกจากนั้นข้อมูล
เรียงจากมากไปน้อย พบว่า ล าดับถัดมา คือ กลวิธีปริชาน และกลวิธีทางสังคมอยู่ในระดับเท่ากัน  
(   = 3.40) ล าดับที่ 3 กลวิธีปริชาน (   = 3.36) และล าดับสุดท้าย คือ กลวิธีด้านการจดจ าและกลวิธี
ทางอารมณ์ อยู่ในระดับเท่ากัน (   = 3.33) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการใช้กลวิธีที่ใกล้เคียงกันไม่
แตกต่างกันมาก พิจารณาจากกลวิธีในแต่ละรายด้าน พบว่า มีระดับเท่ากันใน 4 รายด้าน คือกลวิธี 
อภิปริชานและกลวิธีทางสังคม (   = 3.40)  กลวิธีด้านการจดจ า และกลวิธีทางอารมณ์ (   = 3.33) 

นอกจากนี้ เมื่อแยกวิเคราะห์พิจารณากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนตามรายด้าน พบว่า 
กลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุด คือ กลวิธีการชดเชย กลวิธีทางสังคม กลวิธีทางอารมณ์ 
กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีปริชานและกลวิธีด้านการจดจ า ตามล าดับ 

1. กลวิธีการชดเชย  
 กลวิธีนี้ เป็นกลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากเป็นอันดับแรก โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
(   =3.60)  จากผลวิจัยพบว่าผู้เรียนเคยลองใช้วิธีการจดจ าค าศัพท์หลายวิธี เมื่อเปรียบเทียบในหลาย
วิธีแล้วฉันพบวิธีการจดจ าค าศัพท์ที่ดี  (   = 3.59) ผู้เรียนรับรู้ได้ถึงความผิดพลาดของตนเอง และ
น ามาพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง (   = 3.66)  

2. กลวิธีทางสังคม 
กลวิธีทางสังคมเป็นล าดับที่สอง (   = 3.44)  ซึ่งผู้เรียนมักใช้วิธีการฝึกฝนภาษาจีนกับเพ่ือน

คนจีน คิดเป็น (   = 3.57) และหากประสบปัญหาในการสื่อสารจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ คิด
เป็น (   = 3.44) และระหว่างการสื่อสารผู้เรียนคิดจากจะสามารถขจัดอุปสรรคทางด้านภาษาเพ่ือให้
การสื่อสารด าเนินต่อไปได ้คิดเป็น (   = 3.33) 

3. กลวิธีทางอารมณ์ 
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 กลวิธีทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่สาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.39) 
โดยผู้เรียนมักจะใช้มือและการแสดงออกทางอารมณ์ช่วยในการแสดงออกทางภาษา ในระดับที่
ค่อนข้างสูง คิดเป็น (   = 3.97) รองลงมาคือ ในระหว่างการสื่อสารจะตั้งใจสื่อสารโดยเน้นความหมาย 
(   = 3.49) อีกทั้งยังพยายามขจัดความอายและกังวลออกไปในการเรียนรู้ค าศัพท์  และพยายาม
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ค าศัพท์ ตามล าดับ นอกจากนี้การสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ของ
ตนเอง รวมถึงมักจะแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาจีนร่วมกันกับผู้อื่น และมักจะแลกเปลี่ยน 
โดยเน้นทักษะการสื่อสารในเรื่องการเรียนภาษาจีนของตนเองกับผู้อ่ืน  ก็เป็นประเด็นที่ผู้เรียนให้
ความส าคัญเป็นอันดับรองลงมา 

4. กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ด้านอภิปริชาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.32) 
แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 4 ข้อ มีระดับการใช้มาก โดยเรียงล าดับมากไปน้อย ได้แก่ ถ้าเจอค าที่
ไม่รู้จักก็จะใช้วิธีการเดาความหมาย  (   = 3.75) เมื่อไม่รู้ว่าควรใช้ค าศัพท์ตัวใด จะใช้ค าที่รู้น ามาแต่ง
ประโยค (   = 3.70) ผู้เรียนจะก าหนดระยะเวลาในการทบทวนค าศัพท์ และค าศัพท์ที่เขียนไม่ได้ก็จะ
เขียนหรืออ่านซ้ าๆ หลายรอบ  (   = 3.66) และ เมื่อพบว่าอ่านผิดหรือเขียนผิดจะทบทวนว่าเกิดจาก
หาเหตุใด (   = 3.54)  

5. กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ด้านปริชาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   =3.30) แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า 5 ข้อ มีระดับการใช้มาก โดยเรียงล าดับมากไปน้อย ได้แก่ น าค าศัพท์ที่เพ่ิง
เรียนจะต้องเอาไปใช้ในการพูดและการเขียนบ่อยๆถึงจะจ าได้  (   = 4.05) อ่านสิ่งที่ตนเองสนใจมาก
เป็นพิเศษ เพ่ือช่วยในการเพ่ิมปริมาณจ านวนค าศัพท์ (   = 3.73) ค าศัพท์ที่ต้องจดจ าควรจะต้องใส่ไว้
ในบทเรียนและในรูปประโยค และมักจะแสวงหากลวิธีหรือค าที่ท่องจนติดปากมาช่วยในการจ า
ค าศัพท ์ในระดับที่เท่ากัน (   = 3.56) ล าดับสุดท้ายคือ เมื่อเจอค าศัพท์ใหม่ จะน ามาเปรียบเทียบกับ
ความหมายภาษาไทย (   = 3.54) 

6. กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ด้านการจดจ า แสดงให้เห็นว่าภาพรวมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ด้านการจดจ านั้นอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.27) แต่เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า มีอยู่  
1 ข้อ ที่อยู่ในระดับมาก คือ การเขียนทบทวนค าศัพท์ซ้ าหลายๆรอบเพ่ือช่วยจดจ า (   = 3.73) และ
ในอีก 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจ าค าศัพท์โดยผนวกการจ าจากเสียง รูปร่าง และ
ความหมายเข้าด้วยกัน (   = 3.40) เมื่อเรียนค าศัพท์ใหม่แล้ว อ่านทบทวนซ้ า โดยอ่านจนกว่าจะเขียน
ตามค าบอกได้ (   = 3.20) วิธีการออกเสียงค าศัพท์ดังๆในการจ าค าศัพท์ (   = 3.16) และใช้ค าศัพท์
แต่งประโยค เพ่ือจะได้จ าค าศัพท์นั้นได ้(   = 2.91) 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของกลวิธี และวิเคราะห์ความ
แตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละกลุ่มชั้นปี มีดังนี ้
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 จากการเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าในภาพรวมแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในแต่ละกลุ่มชั้นปี โดยกลุ่มชั้นปีที่ 1 
หมายถึงกลุ่มเริ่มแรกเข้าศึกษา กลุ่มชั้นปีที่ 2-3 ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงศึกษาและปรับตัว และกลุ่มชั้นปี 4 
คือผู้ที่เตรียมจบการศึกษา ระดับกลุ่มชั้นปีแตกตา่งกัน แต่มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ F= .710 และ Sig. = .494 (P>0.05)  
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนกับกลุ่ม
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูตรของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
พบว่า ตัวแปรกลุ่มชั้นปีที่เรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรการใช้กลวิธีการเรียนรู้  หรือมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หากแต่ว่าเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ตามรายด้านนั้น พบว่า การใช้กลวิธีด้านการจดจ า กลวิธีปริชาน กลวิธี
การชดเชย กลวิธีอภิปริชาน กลวิธีทางอารมณ์และกลวิธีทางสังคมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในการ
ใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 3. ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สามารถสรุปได้ดังนี้  
  3.1 ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ด้านพฤติกรรมการเรียน ความสนใจส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่
มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 
52.7 และด้านความคิดความคาดหวัง ถือเป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ในล าดับรองสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 5.41 
  3.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผู้สอน และด้านระดับความ
ยากง่ายของภาษา เป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาจีนเป็นล าดับที่สองถึงล าดับที่สี่ โดยคิดเป็นร้อยละ 22.30 ร้อยละ 10.14 และร้อยละ 6.76 
ตามล าดับ ส าหรับด้านความรู้พ้ืนฐานของค าศัพท์ เป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 4. แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จากผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นถึงกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่มากท่ีสุด จนถึงน้อยท่ีสุด ท าให้ทราบถึงรูปแบบแนวทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถพัฒนาตามแนวความคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ละกลุ่มชั้นปี 
เพ่ือที่จะสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ตามรายวิชาที่ต้องเน้นใช้ทักษะทางภาษาต่างๆ เช่น ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล เป็นต้น รวมทั้งปรับให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นให้ครูลดบทบาทในการสอนให้ความรู้โดยตรง มาเป็นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการอย่างมีความหมาย ตลอดจนส่งเสริมแนวทางในการเรียนรู้ค าศัพท์โดยการสร้างและ
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เชื่อมโยงคลังค าศัพท์ในสมอง นอกจากนี้การปรับล าดับความยากง่ายของค าศัพท์ก็จะช่วยในการ
เรียนรู้ค าศัพท์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 
2. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการใช้กลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ ดังนี้  

1. การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทุกระดับชั้นปี 
 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในภาพรวมทั้ง 6 ด้านนั้น จากผลการวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ทั้งของยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ (2546) ที่ศึกษากลวิธีการเรียนภาษาจีนกลางของ
นักศึกษาไทย โดยพบว่า “กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่อง” เป็นกลวิธีที่ ใช้มากเป็นอันดับแรก 
ขณะเดียวกันจากการศึกษาก็ยังพบว่า ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ งานวิจัยของศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ (2524) ซึ่งศึกษาการใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน และเมื่อแยกพิจารณา
ตามรายข้อ จะเห็นได้ว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลวิธี
ด้านการชดเชย อยู่ในระดับมาก และรวมทั้งงานวิจัยของกันต์ อาลัยญาติ (2554) ซึ่งแม้ว่าจะเป็น
การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าเลียนเสียงธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นก็ตาม โดยงานวิจัยของกันต์ อาลัย
ญาติ (2554) ได้ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าเลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย งาน
ศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้นต่างพบว่ากลวิธีการเรียนรู้ค าเลียนเสียงธรรมชาติที่ผู้เรียนน ามาปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ กลวิธีด้านการชดเชยข้อบกพร่อง และรองลงมาคือ กลวิธีด้านสังคม รวมทั้งปิยนุช อุดม
เกียรติสกุล (2559) ถึงแม้ว่าเป็นผลงานวิจัยของกลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ก็มีภาพรวมในการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์อยู่ในระดับปานกลาง 
 ส าหรับกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดที่พบในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลวิธีด้านการจดจ า ซึ่งก็สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัฐนนท์ พลหาญ(2559) ที่กล่าวไว้ว่ากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาว
ไทยที่เรียนทางด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา “กลวิธีด้านการจดจ า” เป็นกลวิธีที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุด 
 นอกจากนีผ้ลการศึกษาได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ (2560) ที่พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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 สิ่งที่น่าสนใจจากการวิจัยครั้งนี้ ยังพบว่า “กลวิธีด้านการจดจ า” เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้น้อย
ที่สุด ซึ่งผลการวิจัยแตกต่างจากงานวิจัยของ 李雅梅 (Li Yamei, 2008) ที่พบว่า กลยุทธ์การจ า 
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้บ่อยส าหรับนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีน  

ดังนั้นการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้กลวิธีการชดเชยในระดับมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วน
ใหญจ่ะหากลวิธีการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม สะดวก รวดเร็วที่สุดส าหรับตนเอง เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่าน
มา และเพ่ือพัฒนาน ามาท าความเข้าใจเอาชนะ พัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาจีนของตนเอง และสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนภาษาจีนในปัจจุบันมีรูปแบบวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่
แตกต่างไปจากอดีตที่อาศัยการจดจ าเป็นหลัก แต่ผู้เรียนในปัจจุบันกลับมีการประเมินตนเอง ค้นหา
แนวทางและเทคนิคการเรียนรู้ทีเ่ป็นตัวช่วยท าให้สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้รวดเร็ว และมีความแม่นย า
ขึ้น  

2. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและวิเคราะห์ความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละระดับชั้น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เมื่อเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของแต่ละกลุ่มชั้นปี พบว่าใน
ภาพรวมนักศึกษาแต่ละระดับชั้นที่แตกต่างกัน มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการ
ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนที่คล้ายกัน ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุ 
ยอดพรหมมินทร์และนวมินทร์ ประชานันท์ (2550) แม้ว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก็พบว่า ถึงแม้ว่ามีระดับชั้นปีที่แตกต่างกัน มีการใช้
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่แตกต่างกัน 

ผลจากการวิจัยที่น่าสนใจครั้งนี้ ยังพบว่า ในงานวิจัยของ 潘菊香 (Pan Juxiang, 2013) 
พบว่าระดับความรู้ทางภาษาจีน และระดับชั้นปี มีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาต่างชาติชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยที่ศึกษาในครั้งนี้  นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาจากกลวิธีย่อยเป็นรายคู่ พบว่า กลวิธีด้านการจดจ ามีความสัมพันธ์กับ “กลวิธีปริชาน” 
“กลวิธีการชดเชย” “กลวิธีอภิปริชาน” “กลวิธีทางอารมณ์”และ“กลวิธีทางสังคม” อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าในการใช้กลวิธีต่างๆ ย่อมมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในการเลือกใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ค าศัพท ์

ดังจะเห็นได้ว่า งานวิจัยครั้งนี้นักศึกษาทุกระดับชั้นปีมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า นักศึกษามีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ใกล้เคียง
กัน 

3. ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่าปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในต่อการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษา ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ 6 หัวข้อย่อย คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก โดยสามารถเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัจจัยภายนอกและภายในที่มีส่วนสนับสนุน
และสร้างเสริมในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน ได้แก่ อันดับแรก คือ พฤติกรรมการเรียน 
ความสนใจส่วนบุคคล อันดับที่สอง คือ สภาพแวดล้อมทางภาษา อันดับที่สาม คือ ผู้สอน อันดับที่สี่ 
คือ ระดับความยากง่ายของภาษา อันดับที่ห้า คือ ด้านความคิดความคาดหวัง และอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านความรู้พ้ืนฐานของค าศัพท ์ 

ทั้งนี้ พบว่า ปัจจัยภายนอกค่อนข้างมีความส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนมากกว่าปัจจัยภายใน โดยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาทั้งสี่ชั้นปี ได้แก่ สภาพแวดล้อม ผู้สอน ระดับความยากง่ายของภาษา และด้านความรู้
พ้ืนฐานของค าศัพท์ และปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน ความ
สนใจส่วนบุคคลของผู้เรียนมีผลคะแนนมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 52.7 โดยนักศึกษาในทุก
ชั้นปีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ให้ความสนใจในภาษาจีน มักจะสนใจดูซีรี่ย์จีน หนังจีน เพลงจีน และ
พยายามจดจ าค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ หรือจากเพ่ือนชาวจีน เพ่ือเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งด้าน
พฤติกรรมการเรียน ความสนใจส่วนบุคคล มีส่วนในการสนับสนุนการใช้กลวิธีการเรียนรู้ กล่าวคือ 
หากมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและค าศัพท์ ผู้เรียนจะสร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้น 
กระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ จากการจดจ า การคิดวิเคราะห์น าสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน
เป็นอันดับที่สอง คือ สภาพแวดล้อมทางภาษา ซึ่งเป็นที่ผู้เรียนจะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการ
น าไปสู่ความส าเร็จ โดยการใช้สื่อผสมผสานกับจัดการการเรียนรู้ของตนเอง อันดับที่สาม คือ ผู้สอน 
ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนก็ถือเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและพัฒนากระบวนการทางสมองและการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาจีนทางหนึ่ง อันดับที่สี่ คือ ระดับความยากง่ายของภาษา และล าดับสุดท้าย คือ ด้าน
ความรู้พ้ืนฐานของค าศัพท์ ทั้งนี้ปัจจัยภายในอีกข้อหนึ่ง ที่จัดล าดับอยู่รองอันดับสุดท้ายหรือล าดับที่
ห้านั้น คือ ด้านความคิดความคาดหวัง โดยนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามด้านมีความคิดความคาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 5.41 อาจเนื่องมาจากผู้ตอบในส่วนนี้มีเฉพาะกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นจ านวน
เฉพาะกลุ่ม 

นอกจากนีผ้ลจากการวิจัย ยังพบว่า ระดับความยากง่ายของภาษา ซึ่งจริงๆ มีส่วนส าคัญมาก
ส าหรับการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน แต่จากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัจจัยหลังๆ และยังเรียงล าดับเป็น
ปัจจัยหลังจากอาจารย์ผู้สอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่ศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยังต้องพ่ึงพาอาจารย์ผู้สอน และการเรียนการสอนใน
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ชั้นเรียน ซึ่งอาจารย์ของหลักสูตรภาษาจีนมีส่วนส าคัญมากในการชี้น านักศึกษา เพ่ือดึงดูดและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความสนใจ และมีนักศึกษาบางรายได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนว่า อาจารย์
ผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้มาก ที่ให้
ความส าคัญมากกว่าปัจจัยด้านระดับความยากง่ายของภาษา  

เนื่องจากส่วนใหญ่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีพ้ืนฐานความรู้ค าศัพท์ภาษาจีนมาแล้วในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นในปัจจัยด้านความรู้
พ้ืนฐานของค าศัพท์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลในล าดับสุดท้าย 

สิ่งที่น่าสนใจที่พบในการวิจัยนี้คือ ปัจจัยด้านการเลือกกลวิธีการเรียนรู้ คือ ด้านแรงจูงใจใน
การเรียน อรรถพล ค าเขียน (2549) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สุดในการเลือกกลวิธีการเรียนรู้ คือ 
แรงจูงใจในการเรียน ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ และเพศ การศึกษาพบว่านักศึกษา
หญิงไทยที่มีแรงจูงใจในการเรียนน้อยและมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษน้อย มีแนวโน้มใช้
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆน้อยกว่านักศึกษาเวียดนามในกลุ่มดังกล่าว อันดับ
รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมถือเป็นตัวแปรส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Block (2003)ได้สะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนภาษาต่างประเทศมีผล
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ภาษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเลือก
กลวิธีในการเรียนรู้ โดยในงานวิจัยของ พระสุขพล ปุณฺณสุโข และคณะ (2561) พบว่า ปัจจัยด้าน
พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนของอาจารย์ มีผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งหากพ้ืนฐานทางภาษา
มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้มีสมรรถภาพในการรับความรู้ใหม่ต่อยอด และถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่
ความรู้ใหม่ ส าหรับด้านการสอน เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผู้สอนต้องพัฒนาควบคู่ในการจัดการเรียน
การสอน ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนรับประโยชน์
ได้เต็มที่  

4. ผลสรุปโดยรวม  
ผู้วิจัยพบว่า กลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีภาพรวมแต่ละภาษาที่ไม่แตกต่างกัน โดย

จะมีกลวิธีการเรียนรู้แบบชดเชยข้อบกพร่อง ในระดับปานกลางถึงมาก และส าหรับกลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพทภ์าษาจีนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุนและสร้างเสริมการ
ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน ส่วนมากคือพฤติกรรมการเรียน และความสนใจส่วนบุคคล 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญเช่นกัน  

ทั้งนี้ปัจจัยภายในและภายนอกต่างก็มีความส าคัญ ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยในด้านผู้สอนมี
ความส าคัญมาก เพราะมีส่วนในการส่งเสริมกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ รวมทั้งการชี้แนะ
แนวทางในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้กลวิธีที่ตนเองถนัดและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
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ค าศัพท์สูงสุด เป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ภาษาได้อย่างเป็นระบบ การฝึกฝนการใช้ภาษาจีนเป็นประจ า จะท าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างแม่นย า ส่งผลให้เกิดความทรงจ าระยะยาว และสามารถน าข้อมูลที่จ าได้น ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

จากการศึกษาพบว่านักศึกษายังไม่ค่อยรู้จักกับการใช้กลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์มาก
เท่าที่ควร มักจะใช้ความจ าช่วยในการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ หากแต่ความเป็นจริงแล้ว ค าศัพท์นั้น
สามารถเรียนรู้ได้จากการจัดกลุ่มค าศัพท์ รากศัพท์ การประกอบค าจากโครงสร้างต่างๆ อาจารย์
ผู้สอนเป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรชี้แนะ
แนวทางในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติและฝึกฝนให้คุ้นเคย 
 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนนี้ 
สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และพัฒนาทักษะภาษาจีน
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ “กลวิธีการชดเชย” และ “กลวิธีทางสังคม” เป็นวิธีที่ใช้มาก
ที่สุดในการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยผู้เรียนในแต่ละกลุ่มชั้นปี มีความพยายามหาวิธีการเรียนที่ดีที่สุดส าหรับ
ตนเอง โดยจะเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดน ามาท าความเข้าใจเอาชนะกับค าศัพท์ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางภาษาจีนของตนเองอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาจีนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนควรมีความตระหนักและให้
ความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ สามารถน ากลวิธีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน และปรับให้เข้ากับบริบทของผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์มีหลากหลาย 
ผู้สอนจึงควรมีการปลูกฝังและสนับสนุนชี้แนะแนวทาง ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือสามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรี ยนและเป็น
แนวทางในการฝึกให้ผู้เรียนเพิ่มปริมาณวงค าศัพท์ และการใช้ค าในรูปประโยคต่างๆ  
 2. ถึงแม้ว่าผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ และกลุ่มผู้เรียน มีผลปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติ แต่หากวิเคราะห์
ดูแล้ว การจัดการเรียนการสอนและการพบเจอค าศัพท์ รวมทั้งระดับความยากง่ายของค าศัพท์ส าหรับ
นักศึกษามีการเพ่ิมระดับในแต่ละชั้นปี ผู้วิจัยจึงคิดว่าควรให้ผู้สอนมีการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนน า
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการเรียนทุกทักษะทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน รวมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ตลอดชีวิต 
อาจารย์ผู้สอนควรฝึกเน้นให้ผู้เรียนใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ในการเรียนวิชาการอ่านภาษาจีน ต้องฝึกฝน
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ให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ทักษะการอ่านโดยไม่พ่ึงพจนานุกรม 
รายวิชาการฟัง-พูดการสื่อสาร และการเขียน ก็ควรเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการจดจ ารูปประโยคลักษณะ
การใช้ในสถานการณ์จริงของเจ้าของภาษามาประยุกต์ใช้ เป็นต้น 
 3. จากผลการศึกษาของผู้เรียนที่มีต่อปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างเสริมในการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบว่า มีปัจจัยหลากหลายด้านที่มีผลต่อ
การใช้กลวิธีการเรียนรู้ ซึ่งการที่จะส่งเสริมให้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องท าความ
เข้าใจปัจจัยทั้งด้านตัวผู้เรียน แรงบันดาลใจ เจตคติ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แต่ละคนมีความถนัด และมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ครูผู้สอนต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักบูรณาการความรู้และประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ มาใช้ประโยชน์ เสริมกัน
หรือชดเชยกัน ให้นักเรียนใช้เวลาในทางคิด วิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ  และฝึก
การประเมินตนเอง รู้ตนเองว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนให้มากข้ึน   
 
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีผลการวิจัยเป็นที่ประจักษ์ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมี
ข้อจ ากัดในการวิจัยอีกหลายด้าน ซึ่งผู้วิจัยพบว่ายังมีช่องทางในการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมหรือต่อยอดได้
อีก โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดทางลักษณะกลุ่มประชากร คือ มีการเลือกเพียงกลุ่มเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเดียว หากมีการขยายกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัยในภาพรวมของพ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานคร หรือแบ่งตามภูมิภาค ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือประสิทธิผลของกลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ ท าให้เห็นมุมมองในเรื่องกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ครอบคลุมและหลากหลายมาก
ขึ้น 
 2. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 
งานวิจัยครั้งต่อไปหากมีการพัฒนาสร้างสื่อนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
ประสิทธิผลของค าศัพท์ภาษาจีน ก็จะเป็นการสร้างสื่อการสอนที่บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้ดียิ่งขึ้น 
 3. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียงกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน หากมีการศึกษาเปรียบเทียบ
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ก็จะสามารถศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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泰国学生汉语词汇学习策略调查问卷 

แบบสอบถามกลวธีิการเรียนค าศัพท์ภาษาจนีของนกัศึกษาไทย 

 

亲爱的同学们： 

为了了解大家使用汉语学习策略的情况，尤其是词汇学习策略，特制定

本调查问卷，每个问题无对错，请仔细阅读，并按照你的实际情况填上选项。

在选择答案时，不要与别人商量，多谢合作！ 

ผูต้อบแบบสอบถาม : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 2,3 และ4 

ค าช้ีแจง :   

 เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาจีนของนกัศึกษา ผูวิ้จยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจและศึกษาสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนั ขอ้ค  าถามในแบบสอบถามแต่ละขอ้ไม่มีค  าตอบท่ีตายตวั โปรดอ่านอยา่งละเอียด และเลือกตอบตามความเป็นจริง ขอความ
กรุณาท าแบบสอบถามดว้ยตนเอง ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

一、个人资料 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1、姓名 ช่ือสกุล____________________ 年级 ชั้นปี：________________ 

2、性别 เพศ:  

  男 ชาย   女 หญิง 

3、年龄 อาย：ุ  

 18 岁 ปี   19 岁 ปี   20 岁 ปี  

 21 岁 ปี   22 岁 ปี   22 岁以上 ปีขึน้ไป 

4、是否华裔？มีเช้ือสายจีนหรือไม่ 

  是 ใช่   否 ไม่ใช่ 

5、学汉语学了多长时间? ระยะเวลาท่ีเรียนภาษาจีน 

  1 年以下 ต ่ากวา่ 1 ปี  1-2 年 ปี   3-4 年 ปี 

  5-6 年 ปี   7-8 年 ปี   8 年以上 ปีข้ึนไป（โปรดระบุปี____年） 

6、是否参加过新 HSK 考试？เคยสอบHSKระบบใหม่หรือไม่ 

  是 เคย   否 ไม่เคย 

 如果答“是”你参加过几级，获得多少分？ 

ถา้หากวา่ “เคย” คุณสอบในระดบัใด  ไดก่ี้คะแนน 

 ระดบั_______级  总分 ไดค้ะแนนรวม____________分 คะแนน 

（听力 การฟัง_________分 阅读 การอ่าน_________ 分 书写 การเขียน_________分） 
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你按照重要程度为下列技能排序 1-4：กรุณาเรียงล าดบัความส าคญัของทกัษะเหล่าน้ี โดยใส่
หมายเลข1-4 

__________听力(การฟัง) __________口语(การพดู) __________阅读(การอ่าน) __________写作(การ
เขียน) 

二、词汇学习策略调查 การส ารวจกลวธิีการเรียนค าศัพท์ 

请你在以下五个选项中选出一个，在每个问题后面的相应表格里打： 

1、 从来不使用 2、基本不使用 3、有时使用 4、常使用 5、总是使用 

 กรุณาเลือกค าตอบจาก 5 ขอ้น้ีในการตอบค าถามโดยท าเคร่ืองหมาย ในช่องค าตอบของนกัศึกษา 

1. ไม่เคยปฏิบติัเลย 2. ไม่ค่อยปฏิบติั 3. ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 4. ปฏิบติับ่อยคร้ัง 5. ปฏิบติัทุกคร้ัง 

序号

ขอ้ท่ี 
词汇学习策略陈述 กลวิธีการเรียนค าศพัท ์

等级 ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1 学了新单词后，我要反复读这些新单词，一直要读到

能够默写为止。 
หลงัจากเรียนค าศพัทใ์หม่แลว้ ฉนัอ่านทบทวนซ ้า โดยอ่านจนกว่าจะเขียนตามค าบอกได ้

     

2 我反复写单词来帮助记忆。 
ฉนัเขียนทบทวนค าศพัทซ์ ้าหลายๆรอบเพื่อช่วยจดจ าค  าศพัท ์

     

3 我通过大声朗读来背诵单词。 
ฉนัใชวิ้ธีการออกเสียงค าศพัทด์งัๆในการจ าค  าศพัท ์

     

4 为了记忆生词，我尽量使用生词造句。 
ฉนัพยายามจะใชค้  าศพัทแ์ต่งประโยค เพ่ือจะไดจ้  าค  าศพัทน์ั้นได ้

     

5 我尽量将单词的音、形、义结合起来记忆单词。 
ฉนัพยายามจะจ าค  าศพัทโ์ดยผนวกการจ าจากเสียง รูปร่าง และความหมายเขา้ดว้ยกนั 

     

6 当我学到一个新单词时，要看看这个词有什么特征，

然后把它跟有关的旧单词联系起来记忆。 
เม่ือฉนัเรียนค าศพัทใ์หม่ จะสงัเกตค าศพัทน์ั้นวา่มีเอกลกัษณ์โดดเด่นอะไร แลว้ก็เอา
ค  าศพัทใ์หม่และค าศพัทเ์ก่าท่ีเรียนแลว้มาเช่ือมโยงกนัในการจดจ า 

     

7 记忆单词时，我注意发现规律，把词根、词类等有相

同特点的词放在一起记忆。 
ฉนัน าค  าศพัทท่ี์มาจากรากศพัท ์และชนิดของค ามาวางดว้ยกนัเพื่อช่วยในการจ า 

     

8 我按照事物的分类把表示同类事物的单词放在一起记

忆。 
ฉนัจ าค  าศพัทโ์ดยการแยกประเภท และน าค  าท่ีเป็นประเภทเดียวกนัจดจ าเขา้ดว้ยกนั 

     

9 我经常把搭配在一起使用的词组或用法相同的词放在

一起记忆。 
ฉนัมกัจะใชว้ลีหรือค าท่ีใชเ้หมือนกนัผนวกไวด้ว้ยกนัเพื่อช่วยในการจ า 

     

10 我把新单词放在词组和句子里，连词组和句子一起记

忆。 
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序号

ขอ้ท่ี 
词汇学习策略陈述 กลวิธีการเรียนค าศพัท ์

等级 ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ฉนัน าค  าศพัทใ์ส่ไวใ้นวลีและรูปประโยค และจ าค  าศพัทท่ี์เช่ือมโยงในวลีและประโยค 
11 我觉得要记的单词应该放在课文里或句子中记忆。 

ฉนัคิดวา่ค  าศพัทท่ี์ตอ้งจดจ าควรจะตอ้งใส่ไวใ้นบทเรียนและในรูปประโยค 
     

12 我认为刚学到的单词要在说写汉语中经常使用才能记

得住。 
ฉนัคิดวา่ค  าศพัทท่ี์เพ่ิงเรียนจะตอ้งเอาไปใชใ้นการพดูและการเขียนบ่อยๆถึงจะจ าได ้

     

13 我常常找一些窍门或顺口溜等帮助记忆。 
ฉนัมกัจะแสวงหากลวิธีหรือค าท่ีท่องจนติดปากมาช่วยในการจ าค  าศพัท ์

     

14 在碰到生词查词典时，我经常把这个生词的各种意思

都了解一下。 
เม่ือหาค าศพัทใ์นพจนานุกรม ฉนัมกัจะท าความเขา้ใจความหมายอ่ืนๆของศพัทค์  านั้นดว้ย 

     

15 我常常通过前后句子或上下文等语境来猜测生词的意

思。 
ฉนัมกัจะอ่านบริบทหรือประโยคใกลเ้คียงในการเดาความหมายของค าศพัท ์

     

16 我通过大量阅读自己感兴趣的汉语读物来扩大词汇

量。 
ฉนัจะอ่านส่ิงท่ีตนเองสนใจมากเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยในการเพ่ิมปริมาณจ านวนค าศพัท ์

     

17 我经常利用词形(偏旁部首)来猜测生词词义。 
ฉนัมกัจะใชวิ้ธีการหมวดน า(ส่วนประกอบ)ของตวัอกัษร มาเดาความหมายของค าศพัท ์

     

18 学过的单词，我会尽量考虑在各种学习、生活情景中

使用它。 
ค าศพัทท่ี์เรียนมาแลว้ ฉนัพยายามคิดวา่ควรจะใชใ้นสถานการณ์แบบใด 

     

19 学过的单词，在使用时我特别注意它的使用场合和文

化背景。 
ฉนัจะดูวา่ค  าศพัทท่ี์เรียนสามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์และภูมิหลงัทางวฒันธรรม 

     

20 遇到新词时，我通常查泰语中相对应的词。 
เม่ือเจอค าศพัทใ์หม่ โดยปกติฉนัจะน ามาเปรียบเทียบกบัความหมายภาษาไทย 

     

21 我通过多种方式来运用已经掌握的汉语单词。 
ฉนัน าค  าศพัทท่ี์ฉนัเขา้ใจมาใชห้ลากหลายรูปแบบ 

     

22 我经常看一些汉语电视节目或电影。 
ฉนัมกัจะดูรายการโทรทศัน์หรือภาพยนตร์จีนบ่อยๆเพ่ือช่วยในการจ าค  าศพัท ์

     

23 我尝试过多种记忆单词的方法，通过对比，现在找到

了比较好的单词记忆方法。 
ฉนัเคยลองใชวิ้ธีการจดจ าค  าศพัทห์ลายวิธี เม่ือเปรียบเทียบในหลายวิธีแลว้ฉนัพบวิธีการ
จดจ าค  าศพัทท่ี์ดี 

     

24 我通过意识到自己的错误，来提高自己的汉语水平。 
ฉนัรับรู้ไดถึ้งความผิดพลาดของตนเอง และน ามาพฒันาทกัษะความสามารถทางภาษาจีน
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序号

ขอ้ท่ี 
词汇学习策略陈述 กลวิธีการเรียนค าศพัท ์

等级 ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ของตนเอง 
25 当我读错或写错单词时，我要想想到底是什么原因造

成的。 
เม่ือฉนัอ่านผิดหรือเขียนผิด ฉนัจะทบทวนวา่เกิดจากสาเหตุใด 

     

26 我定期复习学过的单词，碰到默写不出来的单词就抄

写几遍或读几遍。 
ฉนัก าหนดระยะเวลาในการทบทวนค าศพัท ์เม่ือเจอค าศพัทท่ี์เขียนไม่ไดก้็จะเขียนหรือ
อ่านซ ้าหลายๆรอบ 

     

27 我规定自己每天或每星期要背出多少单词。 
ฉนัจะก าหนดวา่ในแต่ละวนัหรือแต่ละสปัดาห์จะตอ้งท่องค าศพัทก่ี์ตวั 

     

28 我每过一段时间要检查一下自己记单词的方法，要是

效果不好，就考虑用别的方法。 
เม่ือผา่นไปสกัระยะฉนัจะตรวจสอบวิธีการจ าค  าศพัทท่ี์ใช ้หากผลลพัธ์ไม่ดีก็จะคิดใชวิ้ธี
ใหม ่

     

29 对于不太熟悉的单词我就猜它的意思。 
ถา้เจอค าท่ีไม่รู้จกัก็จะใชวิ้ธีการเดาความหมาย 

     

30 当不知道应该用哪个单词时，我就用知道的单词造

词。 
เม่ือไม่รู้ว่าควรใชค้  าศพัทต์วัใด ฉนัจะใชค้  าท่ีรู้น ามาแต่งประโยค 

     

31 我有意识地培养自己学习汉语词汇的兴趣。 
ฉนัสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ค  าศพัทข์องตนเอง 

     

32 我注意保持对汉语和汉语词汇学习的积极态度。 
ฉนัพยายามกระตือรือร้นในการเรียนค าศพัทภ์าษาจีนไว ้

     

33 在汉语学习中我努力克服害羞和焦虑心理。 
ในการเรียนภาษาจีนฉนัจะพยายามขจดัความอายและความกงัวลออกไป 

     

34 我经常跟别人分享自己学习汉语时的心情。 
ฉนัมกัจะแลกเปล่ียน โดยเนน้ทกัษะการส่ือสารในเร่ืองการเรียนภาษาจีนของตนเองกบั
ผูอ่ื้น 

     

35 在汉语学习中我经常鼓励或帮助别人。 
ฉนัมกัจะแลกเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีนร่วมกนักบัผูอ่ื้น 

     

36 在交际中，我把注意力集中在意思的表达上。 
ในระหวา่งการส่ือสาร ฉนัจะตั้งใจส่ือสารโดยเนน้ความหมาย 

     

37 在交际中，我经常借助手势、表情等进行表达。 
ในระหวา่งการส่ือสาร ฉนัมกัจะใชมื้อ และการแสดงออกทางอารมณ์ช่วยในการ
แสดงออกทางภาษา 
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序号

ขอ้ท่ี 
词汇学习策略陈述 กลวิธีการเรียนค าศพัท ์

等级 ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

38 交际中遇到困难时，我找汉语教师寻求帮助。 
เม่ือประสบปัญหาในการส่ือสาร ฉนัจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย ์

     

39 交际中，我能克服语言障碍，维持交际。 
ระหวา่งการส่ือสาร ฉนัสามารถขจดัอุปสรรคทางดา้นภาษาและเพื่อให้การส่ือสารนั้น
ด าเนินต่อไปได ้

     

40 我与其他同学一起练习汉语。 
ฉนัจะฝึกฝนภาษาจีนกบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

     

 

三、开放性问题 ค าถามปลายเปิด 

1、你认为你的词汇量对使用汉语中是否有影响？请说说你的看法 

คุณคิดวา่ปริมาณค าศพัทข์องคุณมีผลต่อการใชภ้าษาจีนหรือไม่ อยา่งไร กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2、你认为哪些因素对你的词汇学习有所影响？ 
คุณคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ค  าศพัทข์องคุณ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

谢谢合作！ 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
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ที ่ศธ 0582.13/                                       คณะศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
 กรุงเทพฯ  10100 

               ธันวาคม   2561 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  จิรภาส 

เนื่องด้วยนางสาวพิมพร วัฒนากมลกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานวิจัย เรื่อง 
“การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” โดยเป็นหัวหน้าด าเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ และเพ่ือให้งานวิจัย
ด าเนินการลุล่วงประสบความส าเร็จไปได้ 

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
และความรู้ความสามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยในโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร) 
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

  

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
โทรศัพท์  02-226 5925-6 ต่อ 5209 
โทรสาร  02-2226 4879 
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ประวัติผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. ช่ือ สกุล  “ดร. พิมพร วัฒนากมลกุล” 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 
  “สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เบอร์โทรศัพท์ 089-2229894” 
   “pimporn.wat@rmutr.ac.th และ pim_bubu@hotmail.com” 
 
4. ประวัติการศึกษา 
   ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลาง (Minzu University of China) 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนนานาชาติ, “ปี พ.ศ. 2561” 
   ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามค าแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ภาคภาษาจีน), “ปี พ.ศ. 2552” 
   ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน, “ปี พ.ศ. 2549” 
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