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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการเรียนรายวิชาภาษาจีน 1 โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน  

2) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาชัน้ปีที ่1 หลกัสตูรภาษาจนีธุรกจิ คณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ ปีการศกึษา 2563 ที่เรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 จํานวน 25 คน โดยใชเ้กณฑ์ 

ขนาดประชากรเป็นหลกัรอ้ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 1) แบบสอบถามเกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนรายวชิาภาษาจนี 1 สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน นําเสนอในรปูแบบ การพรรณนาและการอภปิราย 

ผลการวจิยัพบว่า 1) นักศกึษามวีธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน เรยีงลําดบัจาํนวนและรอ้ยละการเลอืกมากทีสุ่ด

จนถงึน้อยทีสุ่ดดงัน้ี (1) จากสื่อโซเซยีลมเีดยีมากทีสุ่ด จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92 (2) ทาํความเขา้ใจดว้ยตนเอง 

จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 (3) การให้เพื่อนติวเพิม่ จํานวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 72 (4) เรียนรู้จากซีรยี์จนี 

จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56 (5) เรียนรู้จากคลปิวดีิทศัน์ของอาจารย์ผู้สอน จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56  

(6) ฝึกเขยีนคําศพัท์และท่องคําศพัท์ทุกวนั จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 (7) เรียนรู้จากเพลง จํานวน 11 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 44 (8) มกีารทบทวนทุกครัง้หลงัเรยีนจบ จํานวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 (9) ฝึกพูดกบัเจา้ของภาษา

จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 2) นักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 มคีะแนนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 70 

ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 และมคีะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 

คาํสาํคญั: การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง, นอกหอ้งเรยีน, ผลสมัฤทธิก์ารเรยีน, รายวชิาภาษาจนี 1  

 

Abstract 

This article aimed to 1) study ways of self-learning outside the classroom in the Chinese 1 course, and 2) 

investigate learning achievements in the Chinese 1 course. The sample selected by the population size of 

hundreds was 25 freshmen from the Chinese Business Program, Faculty of Arts, Dhurakij Pundit University, 

who were studying the Chinese 1 course in the academic year 2020. The research tools were 1) the 

questionnaires about ways of self-learning outside the classroom, and 2) the Chinese language achievement 

test. The statistics included percentages, mean scores, and standard deviation. Data were presented in 

descriptions and discussion.  
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The results were as follows:  

1) The ways of self-learning outside the classroom ranging from the largest to the smallest numbers and 

percentages were (1) learning from social media, 23 students, accounted for 92%, (2) learning by self-

understanding, 20 students, accounted for 80%, (3) learning from friends as a tutor, 18 students, accounted 

for 72%, (4) learning from watching Chinese series, 14 students, accounted for 56%, (5) learning from video 

clips from the teacher, 14 students, accounted for 56%,(6) learning by writing vocabulary every day and rote 

memorization, 12 students, accounted for 48%,(7) learning through songs, 11 students, accounted for 44%, 

and (8) lesson revision after class, 8 students, accounted for 32%. (9) speaking practice with native speaker 2 

students, accounted for 8%. 

2) The Chinese achievement in the Chinese 1 Course of 19 students, accounted for 76%, passed the criteria 

at 70%, but 6 students, accounted for 24%, did not pass the criteria. 

Keywords: Self-learning, Outside the classroom, Learning achievement, Chinese 1 course 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและปัญหา 

ในปัจจุบนัและอนาคตภาษาจนียงัคงเป็นภาษาต่างประเทศทีผู่้เรยีนระดบัอุดมศกึษานิยมเลอืกเรยีน เพราะตราบใดที่

เศรษฐกิจของประเทศจนียงัคงเจรญิก้าวหน้า สมัพนัธภาพทางการค้าระหว่างไทยกบัประเทศจนีแน่นแฟ้นขึน้เรื่อยๆ 

กอปรกบัมนัีกท่องเทีย่วชาวจนีเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก การตดิต่อสื่อสารและการไปมาหาสู่ของ

บุคคลหลายระดบัเช่นน้ี กย็่อมส่งผลใหภ้าษาจนียิง่มบีทบาทสาํคญัต่อการสื่อสารมากขึน้ การผลติบณัฑติดา้นภาษาจนี

ก็ยงัคงมคีวามจําเป็นอย่างยิง่เพื่อตอบสนองความต้องการและความจําเป็นในด้านต่างๆ ผู้เรยีนก่อนเขา้สู่การเรียน

ภาษาจนีในระดบัอุดมศกึษา แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก คอืผูเ้รยีนทีไ่ม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานภาษาจนีมาก่อนเลย 

ลกัษณะที่สองคือ ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจนีมาบ้างในระดบัหน่ึง โดยผู้เรียนแต่ละคนอาจมพีื้นฐานความรู้

ภาษาจนีมากบา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไป (นรศิ วศนิานนท,์ 2559) 

ผูเ้รยีนทีเ่ขา้ศกึษาต่อสาขาวชิาเอกภาษาจนีในระดบัอุดมศกึษานัน้ส่วนใหญ่ไดเ้รยีนภาษาจนีในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย แผนศลิป์-ภาษาจนีมาแล้ว 3 ปี ซึ่งถือว่ามพีืน้ฐานความรู้ในระดบัหน่ึงเท่านัน้ แต่ก็มผีู้เรยีนบางคนซึ่งได้เรยีน

ภาษาจีนมาจากโรงเรยีนจนีเป็นเวลานาน 6-12 ปี และมีผู้เรยีนจํานวนหน่ึงซึ่งมาจากครอบครวัที่ใช้ภาษาจนีกลาง

สื่อสารในชวีติประจาํวนัอยู่แลว้ ดว้ยเหตุน้ี จงึเป็นปัญหาสาํคญัของการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในระดบัอุดมศกึษา 

เพราะการสอนต่อยอดความรูข้องผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมตามพืน้ฐานความรูท้ีแ่ตกต่างและหลากหลายของผูเ้รยีนน้ี ทําให้

การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างลําบาก สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งจงึได้มมีาตรการในการวดัระดบัความรู้

พืน้ฐานภาษาจนีของผูเ้รยีน เช่น การจดัทดสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี เพื่อแบ่งชัน้เรยีนตามระดบัพืน้ฐานภาษาจนี

หรือให้ผู้เรียนผ่านไปเรียนรายวิชาในระดบัที่สูงขึ้น การยื่นใบแสดงผลการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน (Hanyu 

shuiping kaoshi: HSK) เพื่อยกเว้นการเรยีนภาษาจนีบางรายวชิาเป็นต้น จะเห็นได้ว่ามกีารเชื่อมโยงพืน้ฐานความรู้

ของผูเ้รยีนระดบัหน่ึง ก่อนเขา้ศกึษาภาษาจนีในระดบัอุดมศกึษา สถาบนัอุดมศกึษาบางแห่งมกีารแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตาม

พื้นฐานความรูภ้าษาจนี เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนเกิดประสทิธภิาพสูงสุด อีกทัง้ช่วยใหผู้้เรยีนทีม่พีืน้ฐานภาษาจนีไม่

รูส้กึเบื่อหน่ายกบัการเรยีนซ้ําความรูเ้ดมิ เมื่อไปเรยีนร่วมกบัผูเ้รยีนทีไ่ม่มพีืน้ฐานภาษาจนีมาก่อน และลดการสญูเปล่า

ทางการศกึษา (นรศิ วศนิานนท,์ 2559) 

หลกัสตูรภาษาจนีธุรกจิ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในดา้นการจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัผูเ้รยีนที่

เขา้ศกึษามพีืน้ฐานความรูภ้าษาจนีทีแ่ตกต่างกนั เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพสงูสุด หลกัสตูรจงึใช้

เกณฑ์การสอบวดัระดบัภาษาจนี (HSK) ระดบั 2 เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนนักศกึษาชัน้ปีที ่1 มกีารวดัระดบัทัง้
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ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจบรายวชิาภาษาจนี 1 โดยนักศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีไ่ม่มพีืน้ฐานภาษาจนี ในช่วงเตรยีมความพรอ้ม

เดอืนมถิุนายน-กรกฎาคม ทางหลกัสตูรจดัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อปพูืน้ฐานดา้นการออกเสยีงและการเขยีนตวัอกัษร เพื่อให้

นักศึกษาได้มีพื้นฐานภาษาจีนเพื่อให้สามารถเรียนรายวิชาภาษาจีน 1 ได้ จากการแบ่งกลุ่มเรียนในชัน้เรียนของ

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 จะมีนักศึกษาที่มพีื้นฐานมาบ้างมาเรยีนร่วมกัน ซึ่งนักศึกษาที่มพีื้นฐานมาบ้างจะสามารถเรยีน

ภาษาจนีไดเ้ร็วกว่า ส่วนนักศกึษาทีไ่ม่มพีื้นฐานจะต้องใชค้วามพยายามและความอดทนในการเรยีน โดยเฉพาะการ

เขียนตัวอักษรจีน ด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 

มหาวทิยาลยัฯ จงึจดัการเรยีนการสอนโดยลดจํานวนชัว่โมงการเรยีนในหอ้งเรยีน และเพิม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอก

ห้องเรยีนเพิม่ขึน้ เพื่อให้การเรยีนเกิดประสทิธภิาพสูงสุด การเรยีนรู้ด้วยตนเองมวีธิกีารเรยีนหลากหลายเช่น การ

ทบทวนหลงัเรยีนจบ ใหเ้พื่อนตวิเพิม่ การฝึกเขยีนคาํศพัทท์ุกวนั การเรยีนรูจ้ากคลปิวดีทิศัน์ของอาจารยผ์ูส้อน เป็นตน้ 

ผลการศกึษาพบว่า จุดอ่อนทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ “การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี” ของคณะวเิทศศกึษาดา้น

ผู้เรยีนว่าผู้เรยีนที่เขา้ศกึษาในหลกัสูตรขาดความพยายาม ความมวีนัิย ความรบัผดิชอบ และทกัษะการเรยีนรู้ด้วย

ตนเอง เน่ืองจากหลกัสูตรในปัจจุบนัไดกํ้าหนดปรชัญาใหผู้เ้รยีนเป็นผูใ้ฝ่รู ้ใฝ่เรยีนและมคีวามรกัในการศกึษาคน้คว้า

ด้วยตนเอง หลกัสูตรจึงจดัให้มกีารจดัการเรียนการสอนในชัน้น้อย และจดัเวลาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศกึษาค้นคว้า

เพิม่เตมินอกหอ้งเรยีนเพีอ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถ แต่ในความเป็นจรงิ ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มกัเน้นเป็นผูร้บัความรูจ้าก

ผูส้อนในชัน้เรยีนเป็นหลกั ขาดความพยายามทีจ่ะศกึษาคน้ควา้หรอืทบทวนความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาดว้ยตนเอง นอกจากนัน้

ยงัขาดความรบัผดิชอบในการทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อความไม่ก้าวหน้าในการเรยีน

การสอนทัง้สิน้(ศุภชยั แจง้ใจ, 2552) 

แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน  

การศกึษานอกหอ้งเรยีนเป็นการจดัประสบการณ์ทีท่าํใหห้ลกัสูตรและการเรยีนการสอนมคีวามหมายต่อผูเ้รยีนมากขึน้ 

การศกึษานอกห้องเรยีนมใิช่ศาสตร์หรอืสาระการเรยีนรู้ทีแ่ยกตวัออกมาโดดๆ ที่มมีาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชี้วดัหรอื

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชดัเจน ดงัเช่นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ แต่เป็นวธิีการ กระบวนการ เป็นวิธีสอนนอก

หอ้งเรยีนเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจสิง่แวดล้อมรอบตวั ซึง่ความรูพ้ืน้ฐานดา้นสิง่แวดล้อมเป็นแนวคดิทีส่าํคญัแนวคดิหน่ึง 

ทีถู่กกําหนดไวใ้น “ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21” ทีกํ่าหนดโดยภาคเีพื่อทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

การจดัโปรแกรมประสบการณ์นอกหอ้งเรยีนทําไดใ้นทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่ปฐมวยัจนถงึระดบัอุดมศกึษาเพื่อส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนได้รบัความรู้และประสบการณ์ตรง ได้ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา พฒันาทกัษะ เจตคติ ตลอดจนการ

ปลูกฝังจติสาํนึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (อรนุช ลมิตศริ,ิ 2560) 

นักการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการศกึษานอกหอ้งเรยีนไวอ้ย่างหลากหลาย สรุปได ้ดงัน้ี การศกึษานอก

หอ้งเรยีนเป็นการจดัการเรยีนการสอนเพื่อให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์ตรง (Sharp, 1973) การศกึษานอกหอ้งเรยีน

แนวคดิแบบสหวทิยาการทีบู่รณาการศาสตรต์่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนบรรลุเป้าหมายและจุดประสงคท์ีกํ่าหนดไว้

ในหลกัสตูร (Hammerman, Hammerman, Hammerman,1985) การศกึษานอกหอ้งเรยีนเป็นวธิกีารทีผู่เ้รยีนเรยีนจาก

ประสบการณ์ตรงเน้นการลงมอืปฏิบตัิภายนอกห้องเรยีน เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับทรพัยากรธรรมชาติ 

(Priest, 1990)  

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ผูส้อนจงึควรเลอืกใชก้ลยุทธ์การเรยีนรูต้่างๆ (Learning Strategies) ทีเ่หมาะสม

กบัวยัและระดบัชัน้ของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนมลีลีาการเรยีน (Learning Styles) เป็นของตนเอง กลยุทธ์การเรยีนต่างๆ 

ได้แก่ กลยุทธ์ในการสื่อสาร ทักษะการจํา ทักษะการถาม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์  

การประเมนิตนเอง การวางแผนจดัการเรยีนรูข้องตนเอง การใช้วธิเีรยีนแบบต่างๆ การทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น ฯลฯ ได้

เหมาะสมกบัตนเองตามระดบัชัน้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551)  

Ding Anqi (2011) การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนภาษาด้วยตนเองในชัน้เรียนและนอกห้องเรียน ควรเป็น

จุดมุ่งหมายสําคญัของการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ การเรยีนภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องของการเรยีนรู้ตลอด
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ชวีติ การเรยีนในหอ้งเรยีนยงัมขีอ้จาํกดั แต่การพฒันาความสามารถ และการมคีวามมุ่งมัน่ในการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองเป็น

การมอบกุญแจสาํคญัในการใหรู้จ้กัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน ทีท่าํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูร้ายวชิาภาษาจนี 1 และ

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และนําไปสู่การเรยีนรูภ้าษาจนีขัน้ต่อๆ ไปได ้

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพื่อศกึษาวธิกีารเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 โดยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน  

2) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 โดยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1) นักศกึษามวีธิกีารเรยีนวชิาภาษาจนี 1 โดยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีนไดห้ลากหลายวธิ ี 

2) นักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาจนี 1 โดยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน มคีะแนนไม่ตํ่ากว่า  

รอ้ยละ 70 

 

วิธีการวิจยั 

ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร หมายถงึนักศกึษาสาขาภาษาจนีธุรกจิชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2563 จาํนวน 3 หอ้งเรยีน จาํนวนผูเ้รยีน 81 คน 

กลุ่มตวัอย่าง หมายถงึ นักศกึษาสาขาภาษาจนีธุรกจิชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2563 จํานวน 1 หอ้งเรยีน จํานวนผูเ้รยีน 25 คน 

โดยใชเ้กณฑ ์ขนาดประชากรเป็นหลกัรอ้ย ใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย 25% (ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543) 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

1) วธิกีารเรยีนวชิาภาษาจนี 1  

2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาจนี 1  

ขอบเขตของเน้ือหา 

รายวชิาภาษาจนี 1: ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีน การออกเสยีงให้ถูกต้องโดยใช้ระบบสทัอกัษร Hanyu Pinyin 

การเขยีนตวัอกัษรจนีทีถู่กตอ้ง คาํศพัทเ์กีย่วกบัชวีติประจาํวนัอย่างน้อย 320 คาํ 

เวลาท่ีใช้ในการดาํเนินการวิจยั ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2563 ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม-พฤศจกิายน 2563 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

1) แบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 คาํถามเกีย่วกบัระดบัภาษาก่อนเขา้ศกึษาทีม่หาวทิยาลยัธรุกจิ

บณัฑติย ์ตอนที ่2 วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน จาํนวน 10 ขอ้ สาํหรบัตอนที ่2 นักศกึษาเลอืกเพื่อใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามเลอืกตอบได ้1 ขอ้ หรอืหลายๆ ขอ้เพื่อนํามาประมวลเป็นขอ้มลูสาํหรบัการวจิยั 

2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 เป็นขอ้สอบปรนัย 1 ชุด เป็นแบบชนิด 4 ตวัเลอืก ชนิด

ตอบคาํถามสัน้ๆ (เป็นประโยค) และเป็นแบบอตันัย (บทสนทนา) จาํนวน 30 คะแนน  

ผู้วิจ ัยนําแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาภาษาจีน 1 ตรวจสอบคุณภาพโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 3 คน เครื่องมอืทัง้ 2 ชนิดมคี่า IOC เท่ากบั 1.00 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา

ภาษาจนี1 ไปทดลองใช ้(tryout) กบันักศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.28-0.81 ค่า

อํานาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ 0.28 ขึน้ไป และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.81 



[718] 

การประชุมวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่19 

5 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เริม่ดําเนินการสอนรายวชิาภาษาจนี 1 โดยสอนในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน เป็นจํานวน 15 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมง

เป็นเวลา 45 ชัว่โมง และใหนั้กศกึษาเรยีนรู้ดว้ยตนเองนอกห้องเรยีน และเมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนรายวชิาภาษาจนี 1  

ใหนั้กศกึษาทําแบบสอบถามและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 เป็นขอ้สอบปรนัย 1 ชุด 

เพื่อนํามาประมวลเป็นขอ้มลูสาํหรบัการทาํวจิยั 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกบัวธิีการเรยีนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนที่สมัพนัธ์กับระดบัภาษาจนีของผู้เรียนและ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 โดยใชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีนทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูร้ายวชิาภาษาจนี 1 ไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2) วธิกีารเรยีนดว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการเรยีนรายวชิาภาษาจนี หรอืรายวชิาทางดา้น

ภาษาอื่นๆ เพื่อช่วยทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรายวชิานัน้ๆ  

 

ผลการวิจยั 

นําเสนอเป็น 2 ตอน คอื 

1) ศกึษาวธิกีารเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 โดยการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน มดีงัน้ี 

ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จํานวน 25 คน เพศหญงิ จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 เพศชาย จํานวน 5 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 20  

ระดบัภาษาก่อนเขา้ศกึษาทีม่หาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ไมม่พีืน้ฐาน จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง

มาเลก็น้อย จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 เรยีนภาษาจนีในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

24 เรยีนภาษาจนีตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จนถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12  

นักศกึษามวีธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน เรยีงลําดบัการเลอืกของนักศกึษาดงัน้ี 1) จากสื่อโซเซยีลมเีดยีมาก

ทีสุ่ด จํานวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92 2) ทําความเขา้ใจดว้ยตนเอง จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 3) ใหเ้พื่อนตวิ

เพิม่ จํานวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72 4) เรยีนรูจ้ากซรียี์จนี จํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 5) เรยีนรูจ้ากคลปิ วดีิ

ทศัน์ของอาจารย์ผูส้อน จํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 6) ฝึกเขยีนคําศพัท์และท่องคําศพัท์ทุกวนั จํานวน 12 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 48 7) เรยีนรูจ้ากเพลง จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44 8) มกีารทบทวนทุกครัง้หลงัเรยีนจบ จาํนวน 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 9) ฝึกพดูกบัเจา้ของภาษา จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 10) วธิอีื่นๆ ไม่ม ี

2) นักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 มคีะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 19 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 และมคีะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 

 

สรปุและอภิปรายผล 

1) ผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีนทีนั่กศกึษาใชม้ากทีสุ่ดคอื เรยีนรูจ้ากสื่อโซเซยีลมเีดยี ซึ่งปัจจุบนัเป็นสื่อทีม่ ี

คนนิยมใชเ้พือ่การสื่อสารออนไลน์ สบืคน้ขอ้มลู การอ่านขา่ว บทความ การเรยีนออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์เป็นต้น 

จากผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจําปี 2563 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อเิล็คทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (2563) พบว่า คนไทยใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ยวนัละ 11 

ชัว่โมง 25 นาท ีเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว 1 ชัว่โมง 3 นาท ีโดยสื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นสื่อทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดในกจิกรรม

ออนไลน์ ซึง่ประเภทของโซเซยีลทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ Facebook (98.2%) YouTube (97.5%) Line 

(96.0%) เป็นต้น รองลงมาคือ ทําความเขา้ใจด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวจิยัของ พิมพร วฒันากมลกุล (2562)  

ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษากลวธิกีารเรยีนรูค้ําศพัท์ภาษาจนีของนักศกึษาปรญิญาตรสีาขาภาษาจนี มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
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ราชมงคลรตันโกสนิทร์ ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด ไดแ้ก่พฤตกิรรมการเรยีน ความสนใจ

ส่วนบุคคลของผู้เรยีนมผีลคะแนนมากเป็นอบัดบัหน่ึง คดิเป็นร้อยละ 52.7 โดยนักศกึษาในทุกชัน้ปีมพีฤตกิรรมการ

เรยีนรูใ้หค้วามสนใจในภาษาจนี  

วธิทีีน่่าสนใจ คอื ดูซี่รยี์จนี หนังจนี เพลงจนี และพยายามจดจาํคําศพัท์ทีไ่ดเ้รยีนรูผ้่านสื่อต่างๆ หรอืจากเพื่อนชาวจนี

เพื่อเรยีนรู้คําศพัท์ใหม่ๆ ซึ่งด้านพฤติกรรมการเรยีน ความสนใจส่วนบุคคล มส่ีวนในการสนับสนุนการใช้กลวธิกีาร

เรียนรู้ กล่าวคือ หากมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและคําศัพท์ ผู้เรียนจะสร้างแรงบนัดาลใจ และแรงกระตุ้น

กระตอืรอืรน้ในการใฝ่หาความรู ้จากการจดจาํ การคดิวเิคราะห ์นําสิง่ทีเ่รยีนมาประยุกตใ์ช ้เป็นตน้ 

ที่กล่าวมาขา้งต้นดงัที่ ปราณี กุลละวณิชย์ (2551 อ้างถึงใน ประภาพร แสนงาม, 2561) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ ไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านัน้ แต่เรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็น

เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นได ้ตามความตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในชวีติประจาํวนัและการงานอาชพี 

การทีผู่เ้รยีนจะใชภ้าษาไดถู้กต้อง คล่องแคล่วและเหมาะสมนัน้ ขึน้อยู่กบัการใชท้กัษะภาษา ดงันัน้ในการจดัการเรยีน

การสอนทีด่ ีผูเ้รยีนจะต้องมโีอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากทีสุ่ด ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน การจดัการ

เรยีนการสอนต้องให้สอดคล้องกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภาษา การจดัการเรยีนการสอนภาษาจงึควรจดั

กิจกรรมใหห้ลากหลาย ทัง้กิจกรรมฝึกทกัษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผูเ้รยีนใหรู้้วธิกีารเรยีนภาษาด้วยตนเอง

ควบคู่ไปด้วย อันจะนําไปสู่ผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้ (Learner dependence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทัง้น้ี  

การสอนภาษาต่างประเทศมรีูปแบบการฝึกฝน และทํากจิกรรมทีห่ลากหลายทีใ่ชก้นัอยู่ในโลก แต่การนํามาปฏบิตัจิรงิ

ในหอ้งเรยีนมขีอ้จาํกดัหลายประการ เช่นจาํนวนนักเรยีน ความถนัดของคร ูเป็นตน้ 

2) นักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาภาษาจนี 1 มคีะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 19 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 และมคีะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 จากการสมัภาษณ์ไม่เป็นทางการ

กบันักศกึษาจํานวนหน่ึง วธิกีารเรยีนรูท้ ัง้ 9 วธิ ีแต่ละคน เลอืกได้ตัง้แต่ 2 วธิ ีและบางคนใช้ทัง้ 9 วธิ ีเพื่อต้องการ

เรยีนรูว้่าวธิกีารไหนใชไ้ดด้กีว่ากนั และเลอืกทําวธินัีน้บ่อยๆ สมํ่าเสมอ ซึ่งทําใหผ้ลการเรยีนของนักศกึษาคนนัน้ดขีึน้ 

ในการสอบถามพื้นฐานความรู้ภาษาจนีของนักศกึษาระดบัภาษา ก่อนเขา้ศกึษาทีม่หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ไม่มี

พืน้ฐานจาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 เรยีนรูด้ว้ยตวัเองมาเลก็น้อย จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 เรยีนภาษาจนีใน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 เรยีนภาษาจนีตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จนถงึระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 ในจํานวน 9 คนไม่มพีืน้ฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 6 คน มี

คะแนนคดิเป็นร้อยละ 55-67 นัน่ย่อมแสดงว่า นักศกึษามกีารเรยีนรู้เพิม่ขึ้นสามารถทําคะแนนเกินร้อยละ 50 ผ่าน

เกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

ข้อเสนอแนะ 

1) ขอ้เสนอแนะเพื่อการนําไปใช ้

1.1) ในการปฏบิตันิอกหอ้งเรยีนควรมกีารบนัทกึเรื่องราวของการเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้ เพื่อไดรู้ว้่าวธิทีีใ่ชนั้น้ใชเ้รยีนรูเ้รือ่ง

อะไรบา้ง ไดป้ระโยชน์อย่างไร  

1.2) ควรสนับสนุนใหนั้กศกึษา ไดพ้บอาจารย ์ผูท้ีเ่จา้ของภาษาหรอืนักศกึษาชาวจนีทีเ่รยีนร่วมสถาบนั 

1.3) ควรมกีระดานสนทนาเพื่อแลกเปลีย่นรูใ้นระหว่างการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

ควรทาํวจิยัเรื่อง วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีนกบัการเรยีนรูแ้บบคน้พบ (Discovery Learning)  
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