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บทคดัย่อ 
         รายงานวจิยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนของนกัศึกษาสาขาภาษาจีน
ธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นการวจิยัเชิงปริมาณมุ่งศึกษาใหท้ราบผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบั
ภาษาจีนท่ีเกิดจากรูปแบบการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1- 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1/ 2558  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ 1.
แบบสอบถามรูปแบบการเรียนของกราชาและไรส์แมน( Grasha and Riechmann) 2. แบบทดสอบวดั
ระดบัภาษาจีนระดบั 4 (HSK4) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  ค่าที(t-test)  และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)   
 ผลการวจิยัพบวา่ 1. นกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เม่ือจ าแนกตามชั้นปี พบวา่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 -4 มีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยมีระดบัการปฏิบติั
เฉล่ียในระดบัมาก มีค่าระหวา่ง 3.78-4.03 เม่ือจ าแนกตามเพศ เพศชายมีระดบัการปฏิบติัเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.258 ขณะท่ีเพศหญิงมีระดบัการปฏิบติัเฉล่ียในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.243  
 2.  นกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีเรียนต่างชั้นปี 
มีผลสัมฤทธ์ิการสอบแตกต่างกนั 
 3. นกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีมีเพศต่างกนั มี
ผลสัมฤทธ์ิการสอบท่ีไม่ต่างกนัทางสถิติ 
 4. นกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีมีรูปแบบการ
เรียนต่างกนั มีคะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติระดบั 0.05  
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Abstract 
         This research aims to study the achievement score’s Chinese Proficiency of Chinese Business 
Program students at Dhurakij Pundit University. The students were grouped based on gender and 
class levels. The sample consisted of students who were studying Chinese Language during the 2015 
academic year at the Faculty of Arts, Dhurakij Pundit University.The research instrument used 1. 
Questionnaires that emphasize on the learning style developed by Grasha and Riechman. 2. Chinese 
Proficiency Test Level 4 (HSK ) The statistical techniques for data analysis are percentage, mean, 
standard deviations, t-test and One-Way ANOVA. 
 The findings are as follows: 
 1. Chinese Business Program students were grouped based on class levels, the majority of 
respondents chose Collaboration style the levels ranged from 3.78 to 4.03. When grouped by gender, 
learning style of male students chose Collaboration style ( 258.3x ),learning style of female 
students chose Collaboration style ( 243.3x ) 
 2. Chinese Business Program students learning styles who had been grouped by class levels 
were not significantly different. 
 3. Chinese Business Program students learning styles who had been grouped by gender were 
not significantly different. 
 4. Chinese Proficiency Test scores of students who had been grouped by Learning stlye were 
different at statistical significant of 0.05. 
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27 แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนสอบวดัระดบัภาษาจีนแต่ละดา้นของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีน    
              ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามชั้นปี       51 
28 แสดงค่าสถิติการเปรียบเทียบของคะแนนสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาหลกัสูตร     
              ภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามชั้นปี      52 
29 การเปรียบเทียบรายคู่ คะแนนสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามชั้นปี      53 
30 แสดงจ านวน และร้อยละของผูส้อบผา่นการสอบวดัระดบัภาษาจีนระดบั 4 ของนกัศึกษา 
             หลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจชั้นปีท่ี 1- 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์     53 
31 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนการสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
             ชั้นปีท่ี1-4  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามเพศ      54 
32 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษา 
              หลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา CB384 ภาษาจีนเพื่อการสอบ 
             มาตรฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนตาม     
             รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือของผูเ้รียน จ าแนกตามทกัษะทางภาษา       54 
33  แสดงการเปรียบเทียบของรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีน       
 ของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์     55 
34 แสดงรูปแบบการเรียนจ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษา  
 หลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์    55 
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บทที ่1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัการศึกษาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศไดรั้บความนิยมเป็นวงกวา้งไม่น้อยกว่า

ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากในการสอบคดัเลือกเขา้ระดบัอุดมศึกษา 

นบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ไดบ้รรจุภาษาจีนในคลงัขอ้สอบชุด

ความถนดัทางภาษาต่างประเทศท่ี 2 (PAT7.4 ความถนดัทางภาษาจีน) โดยคะแนนสอบสามารถใชย้ื่น

เพื่อศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งใชค้ะแนนทกัษะทางภาษาจีน ขณะท่ีส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภาษาจีน เน่ืองจากเป็น

ภาษาต่างประเทศล าดบัท่ี2 (รองจากภาษาองักฤษ)ท่ีสถานศึกษาหลายแห่งมีความพร้อมและเปิด

สอนในกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และเหตุท่ีมีผูเ้รียนภาษาจีนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสนใจผลของการเรียนการสอน คุณภาพของการจดัการเรียนการ

สอน ดงันั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จึงได้

เสนอแผนพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เกิดมาตรฐานท่ีมีลักษณะเดียวกันทัว่ประเทศ 

(ส านักงานรัฐมนตรี, 2556) โดยหน่ึงในยุทธศาสตร์ส าคญัในการยกระดับการเรียนการสอน

ภาษาจีน นอกจากการก าหนดมาตรฐานด้านหลัก สูตรและบุคลากรด้านการสอนแล้ว 

กระทรวงศึกษาธิการยงัผลกัดนัให้แต่ละสถาบนัการศึกษาด าเนินการประเมินความสามารถการใช้

ภาษาจีนของผูเ้รียนโดยใชเ้คร่ืองมือประเมินท่ีมีมาตรฐานระดับสากลเช่นThe Chinese Proficiency 

Test :Hanyu Shui ping Kaoshi(HSK) และ The Youth Chinese Test (YCT) ซ่ึงพฒันาคลงัขอ้สอบ

โดยส านกังานกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban)  

การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นการสอบท่ี

ไม่อา้งอิงต ารา เอกสารประกอบการเรียนใดๆ แต่มุ่งวดัความสามารถผูท่ี้ใชภ้าษาจีนเป็นภาษาท่ีสอง 

มุ่งวดัความสามารถการใชภ้าษาในชีวติประจ าวนั ดา้นการเรียน การท างาน ตลอดจนการส่ือสารใน
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สถานการณ์ต่างๆ คะแนนการทดสอบจะสะท้อนความสามารถด้านการฟัง การอ่าน การเขียน

ประสบการณ์และความถนดัทางภาษาจีน ในประเทศจีนการสอบวดัระดบัภาษาจีนสามารถน ามาใช้

ในการแบ่งห้องเรียนเพื่อจดัการเรียนการสอนตามความสามารถของผูเ้รียน(นกัเรียนต่างชาติ) ผล

การสอบวดัระดบัภาษาจีนระดบั5 (HSK5) ท่ีคะแนน180 คะแนนข้ึนไป สามารถใชเ้พื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทจากสถาบนัขงจ่ือหรือ

รัฐบาลจีน (Confucius Online, 2014)ส าหรับมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ยงัใช้ผลสอบวดั

ระดับเป็นมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ขณะท่ีบริษทัหรือหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ จะใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ

พิจารณารับบุคคลเข้าท างานในต าแหน่งต่างๆ นอกจากน้ีผูเ้รียนภาษาจีนโดยทัว่ไปยงัสามารถ

ประเมินตนเองไดโ้ดยใชผ้ลสอบวดัระดบัน้ีเช่นกนั 

ในประเทศไทยนบัตั้งแต่พ.ศ.2549 เม่ือเร่ิมมีการก่อตั้งสถาบนัขงจ่ือ(Confucius Institute)

จ านวน 12 แห่งทัว่ประเทศ การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนจึงไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง 

เน่ืองจากสามารถสมคัรสอบดว้ยตนเองท่ีศูนยส์อบต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีแต่ละศูนยส์อบก าหนด 

การสอบวดัระดบัฯ มีทั้งหมด 6 ระดบั คือระดบั1-6 (HSK1-6)ผูส้มคัรสามารถสมคัรสอบ

ในระดบัขั้นท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเองได(้รายละเอียดดูบทท่ี2) โดยไม่จ  ากดัจ านวน

คร้ังในการสอบ แต่ส าหรับการเขา้สอบวดัระดบัภาษาจีน ผูส้อบจะตอ้งเตรียมตวัและมีความคุน้เคย

กบัการสอบเป็นอย่างดี เน่ืองจากในแต่ละระดบัจะก าหนดเวลาสอบท่ีต่างกนั เช่น ระดบั4 (HSK4) 

ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลายและสามารถส่ือสารกบัผูใ้ช้

ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เรียนรู้ค าศพัท์ท่ี 1200 ค า จะทดสอบรวม 3 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

ทักษะการฟัง การอ่านและการเขียน ใช้เวลาสอบรวม 105 นาที(รวมเวลาเขียนช่ือบน

กระดาษค าตอบ) การสอบวดัระดบัภาษาจีนในผูเ้รียนท่ีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาท่ี2 มกัมีอุปสรรคท่ีการ

เขียนและการอ่านตวัอกัษรจีน เน่ืองจากอกัษรจีนมีพื้นฐานจากรูปภาพหากผูส้อบไม่ไดฝึ้กฝนการ

อ่านและการเขียนอกัษรจีนในชุดค าศพัทท่ี์ประมวลการสอบก าหนด 1200 ค าอยา่งต่อเน่ือง อาจท า

ใหก้ารสอบไม่ประสบความส าเร็จ 

ดงันั้น สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นความส าคญัในการเตรียมตวัก่อน

สอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน จึงได้ปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือปีพ.ศ.2555 โดยบรรจุรายวิชาCB384 

DP
U



3 
 

ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน(Chinese for Standardized Test) ในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก เพื่อส่งเสริมให้

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้หลกัและเทคนิคในการสอบก่อนเขา้ร่วมการทดสอบวดัระดบั แต่เน่ืองจากท่ีผา่น

มาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจยงัไม่มีการศึกษารูปแบบการเรียนเพื่อการเตรียมตวัสอบวดัระดบัของ

นกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนรายวิชา CB384 ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน 

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาภาษาจีน

ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและเป็นขอ้มูลส าหรับพฒันาหลกัสูตร

ในล าดบัต่อไป 

วตัถุประสงค์กำรของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย ์

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนจ าแนกตามเพศ ชั้นปีและรูปแบบ
การเรียน  

3. เพื่อเสนอแนะรูปแบบการเรียนภาษาจีนก่อบสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนท่ีมีประสิทธิผล 

สมมุติฐำนกำรวจัิย 

1. นกัศึกษาท่ีเรียนต่างชั้นปีมีรูปแบบการเรียนภาษาจีนแตกต่างกนั 

2. นกัศึกษาท่ีเรียนต่างชั้นปีมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัภาษาจีนแตกต่างกนั 

3. นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัภาษาจีนแตกต่างกนั 

4.นกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนท่ีต่างกนัมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัภาษาจีนแตกต่างกนั 

นิยำมศัพท์ 

1. รูปแบบการเรียนรู้(Learning Style) หมายถึงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบติัของนักศึกษาสาขา

ภาษาจีนธุรกิจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์นการจดัการเก่ียวกบัการเรียนภาษาจีน

โดยใชรู้ปแบบวดัการเรียนรู้ของกราส์ชาและไรซ์แมน(Grasha; & Reichman)มี 6 แบบคือ 
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 1.1 แบบอิสระ(Independent Style) หมายถึงนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบ

อิสระเป็นผูท่ี้ท  างานด้วยความคิดเห็นของตนเองรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน

เน้ือหาวชิาท่ีคิดวา่ส าคญัและมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 

 1.2 แบบหลีกเล่ียง (Avoidant Style) หมายถึงนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบ

หลีกเล่ียงเป็นผูท่ี้ไม่สนใจเรียนในชั้นเรียนไม่ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกบั

เพื่อนและผูส้อนและไม่สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

 1.3 แบบร่วมมือ (Collaboration Style) หมายถึงนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบ

ร่วมมือเป็นผูท่ี้เรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดดว้ยการร่วมแสดงความคิดเห็นให้ความร่วมมือกบัผูส้อนและเพื่อน

ชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยมีความเห็นวา่ห้องเรียนเป็นสถานท่ีเหมาะสมส าหรับการมีปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมและเรียนรู้เน้ือหาวชิา 

 1.4 แบบพึ่งพา(Dependent Style) หมายถึงนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบพึ่งพา

เป็นผูท่ี้มีความใฝ่เรียนน้อยมากจะเรียนรู้เฉพาะส่ิงท่ีก าหนดให้เรียนเท่านั้นมองผูส้อนและเพื่อนๆ

เป็นแหล่งความรู้และแหล่งสนบัสนุนช่วยเหลือแสวงหาคนท่ีสามารถแนะน าไดแ้ละตอ้งการท างาน

ตามค าสั่ง 

 1.5 แบบแข่งขนั(Competitive Style) หมายถึงนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบแข่งขนั

เป็นผูท่ี้เรียนเพื่อใหดี้กวา่เพื่อนร่วมชั้นชอบการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดค้ะแนนและค าชมจากผูส้อน 

 1.6 แบบมีส่วนร่วม(Participant Style) หมายถึงนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบมีส่วน

ร่วมเป็นผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาวิชาท่ีเรียนชอบเขา้เรียนในชั้นเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ใหม้ากท่ีสุดแต่ไม่ชอบร่วมกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2. ภาษาจีนหมายถึงภาษาจีนกลางท่ีก าหนดให้นักศึกษาเรียนในสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3. นกัศึกษาสาขาภาษาจีนหมายถึงนกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตยร์ะดบัชั้นปีท่ี1-4 

4. ข้อสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีนหมายถึงข้อสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน (The Chinese 

Proficiency Test- Hanyu Shuiping Kaoshi: HSK) ซ่ึงพฒันาโดยส านกังานส่งเสริมการเรียนการ
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สอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) กรุงปักก่ิง ประเทศจีนหรือการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนระดบั

4 (HSK4) 

5. ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดับภาษาจีน คือ คะแนนการสอบวดัระดับภาษาจีนระดบั 4 มี 180 

คะแนน เป็นคะแนนท่ีสอบผา่นเกณฑ ์โดยมีเกณฑก์ผลสัมฤทธ์ิในการสอบดงัน้ี  

ผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัพอใช ้ คือ คะแนนต ่ากวา่ 180 คะแนน  

ผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัปานกลาง คือ คะแนน 180- 240 คะแนน 

ผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัดี  คือ คะแนน 241-300 คะแนน 

ขอบเขตกำรวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากร 

 นกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจคณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยช์ั้นปีท่ี 1-4 

ตัวแปรต้น 

 -เพศ 

 -ชั้นปี 

 -รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของกราส์ซาและไรซ์แมน 6 แบบ 

 

ตัวแปรตำม 

 -ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนแต่ละด้านรวมวดัทกัษะ 3 ดา้น คือ การฟัง 

การอ่าน การเขียน 

ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 ขอ้สอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนระดบั4(HSK4)โดยส านกังานส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) กรุงปักก่ิง ประเทศจีน ก าหนดมาตรฐานคะแนนการทดสอบไวด้งัน้ี 
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ระดบั ทกัษะการฟัง
(ขอ้) 

ทกัษะการ
อ่าน(ขอ้) 

ทกัษะการ
เขียน(ขอ้) 

รวมขอ้สอบ
(ขอ้) 

 

คะแนนรวม คะแนนท่ี
สอบผา่น 

HSK4 45 40 15 100 300 180 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.ไดรู้ปแบบการเรียนรู้ภาษาจีนของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

 2. น าขอ้มูลจากการวจิยัไปจดัรูปแบบการสอนภาษาจีน 

 3. จะช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนใหสู้งข้ึน 
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บทที ่2
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนของนกัศึกษา
สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน 
 1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.2 ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 1.3 แบบทดสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน 
2.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนภาษา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน 
 1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ไพศาล หวงัพาณิชย ์(2526)ไดก้ล่าววา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือคุณลกัษณะของบุคคลอนั
เกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
ฝึกฝนอบรมหรือเกิดจากการสอบ การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบวดัระดบัความสามารถ
ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไรมีความสามารถชนิดใดสามารถวดัโดยใชแ้บบทดสอบต่างๆ 

Good (1973)อา้งถึงใน(อรัญญา นามแกว้,2538)ไดก้ล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
ความรู้หรือทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนท่ีได้จากงานท่ี
ผูส้อนมอบหมายหรือทั้งสองอยา่ง 

Millman&Greene (1989)อา้งถึงใน(กรมวชิาการ,2535) ไดก้ล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เป็นปริมาณและลกัษณะของความรู้ การจดัองค์ประกอบและโครงสร้างของความรู้ท่ีบุคคลไดรั้บ 
รวมถึงสามารถใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือในการ
ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดจ้ากการกระท าท่ีไม่เคยท าหรือกระท าได้
นอ้ยก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีวดัได ้
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ทิศนา แขมมณี   (2548) ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า เป็นการวดัความส าเร็จ
ทางการเรียนหรือวดัประสบการณ์ทางการเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนการสอน โดยวดัตาม
จุดมุ่งหมายของการสอนหรือวดัความส าเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่างๆ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ระดบัความรู้ของแต่ละบุคคลท่ี
ไดรั้บการพฒันาจากการเรียนการสอน โดยสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบต่างๆ  
 1.2 ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ(2538) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวว้า่เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนไปแลว้ซ่ึงมกัจะเป็น
ขอ้ค าถามให้นกัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอกบัให้นกัเรียนปฏิบติัจริงซ่ึงแบ่งแบบทดสอบไว้
ดงัน้ี 

(1)  จ าแนกตามประเภทการสร้าง  
1.1 แบบทดสอบของครูหมายถึงชุดของข้อค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึนเป็นข้อ

ค าถามท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในห้องเรียนเป็นการทดสอบวา่นกัเรียนมีความรู้
มากแค่ไหนบกพร่องในส่วนใดจะไดส้อนซ่อมเสริมหรือเป็นการวดัเพื่อดูความพร้อมท่ีจะ
เรียนในเน้ือหาใหม่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

1.2 แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึงแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่
ละสาขาวชิาหรือจากครูท่ีสอนวชิานั้นแต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ังจนมีคุณภาพ
ดีจึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้นสามารถใช้หลกัและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมิน
ค่าของการเรียนการสอนในเร่ืองใดๆก็ไดแ้บบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ
บอกถึงวิธีการและยงัมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนจากทั้งแบบทดสอบของครูและ
แบบทดสอบมาตรฐาน 

(2) จ าแนกตามรูปแบบการตอบ   
    2.1 แบบทดสอบปากเปล่า(Oral test)  เป็นแบบทดสอบท่ีอาศยัการถาม การตอบ
ดว้ยวาจาเป็นรายบุคคล เหมาะส าหรับการสอบท่ีมีคนนอ้ย เน่ืองจากใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 
    2.2 แบบใหเ้ขียนตอบ(Paper-pencil) เป็นแบบทดสอบท่ีตอบโดยใชก้ารเขียนทุก
ชนิด ใชก้ระดาษ ดินสอหรือปากกาเป็นเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี  
    2.2.1 แบบทดสอบแบบไม่จ  ากดัค าตอบแบบความเรียง(Essay test) เป็น
แบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามแลว้ใหผู้ต้อบเรียงเรียงค าตอบเอง โดยใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
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    2.2.2 แบบทดสอบแบบจ ากดัค าตอบ(Fixed response test) เป็นแบบทดสอบท่ีมี
ค าตอบถูกภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงมี 4 ลกัษณะ คือ  
    2.2.2.1 แบบถูกผดิ(True-False) 
    2.2.2.2  แบบเติมค า (Completion) 
    2.2.2.3  แบบจบัคู่ (Matching) 
    2.2.2.4  แบบเลือกตอบ(Multiple choice) 
   2.3แบบให้ปฏิบติั(Performance test) เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผูส้อบลงมือปฏิบติัจริง 
ไดแ้ก่ งานประดิษฐ์ งานบา้น เป็นตน้ การให้คะแนนจะตรวจให้ทั้งกระบวนการในการปฏิบติัและ
ผลงาน 
  (3) จ าแนกตามเกณฑ์ทีใ่ช้ในการแปลความหมายของคะแนน  
   3.1  แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion referenced test) เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัระดบั
การเรียนรู้ของผูเ้รียนว่ามีความรู้ความสามารถอะไรบ้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์จะครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนโดยน าคะแนนสอบท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบั
คะแนนเกณฑ์มาตรฐาน(Absolute standard) และแปลความหมายในเชิงปริมาณความรอบรู้ใน
เน้ือหาท่ีเรียกวา่ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัท่ีถือวา่รอบรู้ในเน้ือหานั้นๆ 
   3.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm referenced test) เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งเปรียบเทียบ
ความสามารถของกลุ่มผูเ้รียนและจ าแนกผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆตามระดบัความสามารถขอ้สอบอิงกลุ่ม
สร้างข้ึนเพื่อจ าแนกผูเ้รียนโดยการเปรียบเทียบกนัภายในกลุ่มในวิชาเดียวกนัเพื่ออธิบายว่าผูเ้รียน
คนนั้นๆเก่งหรืออ่อนกว่าผูเ้รียนคนอ่ืนๆโดยปกติแบบทดสอบน้ีอาจจะมีการสร้างเกณฑ์ส าหรับ
เปรียบเทียบคะแนนเพื่อแปลความหมายของคะแนนท่ีเป็นผลจากการสอบ 

 

(4) จ าแนกตามลกัษณะของการตรวจให้คะแนน  
 4.1 แบบทดสอบอตันยั (Subjective test or essay test) เป็นแบบทดสอบการตรวจให้
คะแนนท่ีข้ึนกับผูต้รวจ ผูต้รวจต่างคนมีผลต่อคะแนนท่ีแตกต่างกันจุดเด่นของแบบทดสอบน้ี
สามารถวดัความรู้ความสามารถไดห้ลายดา้นมีจุดมุ่งหมายให้ผูต้อบมีโอกาสแสดงความสามารถได้
อยา่งเตม็ท่ีลกัษณะค าถามตอ้งการใหผู้ต้อบไดบู้รณาการแนวคิดและประเมินแนวคิดท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์นั้นๆ 

 4.2 แบบทดสอบแบบปรนยั (Objective test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีการตรวจให้คะแนนแบบ
มีกฏเกณฑ์แม้คนตรวจต่างกันก็จะมีคะแนนท่ีตรงกันลักษณะค าถามมีการก าหนดค าตอบใน
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ขอบเขตท่ีจ ากดัค าถามแต่ละขอ้จะวดัความสามารถเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 

 1.3 แบบทดสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน 
 การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน(Hanyu Shuiping Kaoshi -Chinese Proficiency:HSK)คือ
การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนส าหรับผูใ้ชภ้าษาจีนเป็นภาษาท่ีสองเร่ิมพฒันาขอ้สอบคร้ังแรกใน
ปีค.ศ.1984 ต่อมาในปีค.ศ.1990 ได้จดัตั้งคณะกรรมการพฒันาคลงัขอ้สอบอย่างเป็นทางการใน
ประเทศจีน โดยมีก าหนดการสอบอยา่งชดัเจนและในปีค.ศ.1991ไดเ้ผยแพร่การสอบไปยงัประเทศ
ต่างๆทัว่โลกซ่ึงรูปแบบการสอบแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความสามารถของผูเ้ขา้สอบคือภาษาจีนระดบั
ตน้ ภาษาจีนระดบักลางและภาษาจีนระดบัสูง ซ่ึงระดบัชั้นการสอบทั้งหมดมี 12 ระดบั และมีการ
สอบเพียงขอ้เขียนประเภทเดียว และในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2009  ส านกังานส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) ไดเ้สนอการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนระบบใหม่โดยเปล่ียน
ระบบการสอบวดัระดบัออกเป็น 2 ประเภทคือการสอบขอ้เขียนและการสอบพูด และมีระดบัชั้น
การสอบลดลงท่ี 6 ระดบั โดยการสอบทั้ง 2 ประเภทผูส้อบจะแยกสอบทีละประเภท(国家汉办, 

2014) 

 เดิมการสอบHSK มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผูเ้รียนท่ีตอ้งการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน 
ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศจีนท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม่ และผูเ้รียนภาษาจีนเป็นวิชาเฉพาะ  โดย
ไม่ไดค้  านึงถึงผูเ้รียนภาษาจีนในต่างประเทศ ผูพ้ฒันาขอ้สอบไม่อา้งอิงต ารา เอกสารประกอบการ
เรียนใดๆ ผูเ้ข้าสอบวดัระดบัไม่จ  าเป็นต้องเตรียมสอบตามเน้ือหาในหนังสือเรียน ผูส้อบจึงไม่
สามารถคาดเดาเน้ือหาในการสอบ ส่งผลให้ผูเ้ขา้สอบในระดบัเบ้ืองตน้และระดบักลางขาดความ
มัน่ใจในทกัษะของตนเอง แต่ในการสอบHSK ระบบใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบทั้งหมด กล่าวคือ 
ขอ้สอบท่ีก าหนดใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัประมวลการสอบในแต่ละระดบัขั้น(Chinese Proficiency 
Test Syllabus)ซ่ึงก าหนดโดยส านกังาน Hanban กรุงปักก่ิง ประเทศจีนและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อ “ใช้วิธีการสอบส่งเสริมการสอน” 
และ “ใชว้ธีิการสอบส่งเสริมการเรียนรู้”(Jinjun, Nini, Shihua, Yanan, & Tieying, 2010) 

 

ระดับข้ันของการทดสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีนประเภทข้อเขียน 
 ส าหรับการสอบขอ้เขียน(Hanyu Shuiping Kaoshi – Chinese Proficiency Test:HSK) 

แบ่งเป็น 6 ระดบั 

ระดบัท่ี 1 ส าหรับผูส้อบท่ีเขา้ใจค าศพัทแ์ละประโยคภาษาจีนอยา่งง่ายเรียนรู้ค าศพัท์
ท่ี 150 ค า 
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ระดบัท่ี 2 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนส่ือสารเร่ืองอยา่งง่ายในชีวติประจ าวนั
เรียนรู้ค าศพัทท่ี์ 300 ค า 

ระดบัท่ี 3 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนส่ือสารเร่ืองความเป็นอยูก่ารศึกษาการ
ท างานและท่องเท่ียวในประเทศจีนและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ 600 ค า 

ระดบัท่ี 4 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในหัวขอ้ท่ีหลากหลายและ
  สามารถส่ือสารกบัผูใ้ช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่วเรียนรู้
  ค าศพัทท่ี์ 1200 ค า 

ระดบัท่ี 5 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถอ่านเขา้ใจภาษาจีนจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
จีนฟังเขา้ใจรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์จีนและสามารถกล่าวสุนทร
พจน์ไดเ้รียนรู้ค าศพัทท่ี์ 2500 ค า 

 

ระดบัท่ี 6  ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนไดอ้ยา่งดีสามารถพดู 

เพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวเองหรือเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่าง
คล่องแคล่วเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาจีน 5000 ค าข้ึนไป 

 
ระดับข้ันของประเภทการสอบพูด(HSK Speaking Test –Hanyu Shuiping Kouyu 
Kaoshi:HSKK) 

           ส าหรับระดบัของการสอบพดูแบ่งเป็น 3 ระดบั 

 

ระดบัตน้ ส าหรับผูส้อบท่ีเรียนรู้ค าศพัท์ 200 ค า สามารถใช้ภาษาจีนสนทนาใน
ชีวติประจ าวนัได ้

ระดบักลาง ส าหรับผูส้อบท่ีเรียนรู้ค าศพัท ์900 ค า สามารถใชภ้าษาจีนสนทนากบัผูใ้ช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

ระดบัสูง ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ค าศพัท ์3000 ค าข้ึนไป 
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ตารางที ่1  ตารางแสดงระดับข้ันของการสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน 

ระดับ รายละเอยีด ค าศัพท์
(ค า) 

ทกัษะ(ข้อ) เวลา
สอบ
(นาท)ี 

เกณฑ์สอบ
ผ่าน

(คะแนน) 
1 ส าหรับผูส้อบท่ีเขา้ใจค าศพัทแ์ละประโยค

ภาษาจีนอยา่งง่าย 
150 การฟัง 20 

การอ่าน 20 
40 120 

2 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนส่ือสาร
เร่ืองอยา่งง่ายในชีวติประจ าวนั 

300 การฟัง 35 
การอ่าน 25 

55 120 

3 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั การเรียน การท างาน 

600 การฟัง 40 
การอ่าน 30 
การเขียน 10 

90 180 

4 ส าหรับผูท่ี้สามารถใชภ้าษาจีนในระดบัท่ี
สามารถส่ือสารกบัเจา้ของภาษาได ้

1200 การฟัง 45 
การอ่าน 40 
การเขียน 15 

105 180 

5 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถอ่านเขา้ใจภาษาจีน
จากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารจีนฟังเขา้ใจ
รายการโทรทศัน์และภาพยนตร์จีนและ
สามารถกล่าวสุนทรพจน์ได ้

2500 การฟัง 45 
การอ่าน 45 
การเขียน 10 

125 180  

6 ส าหรับผูส้อบท่ีสามารถฟังและอ่าน
ข่าวสารภาษาจีนไดอ้ยา่งดีสามารถถ่ายทอด
ความคิดเห็นของตนไดท้ั้งการพดูและการ
เขียน 

5000+ การฟัง 50 
การอ่าน 50 
การเขียน 1 

140 180 

ท่ีมา http://www.chinesetesting.cn 
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ตารางที ่2  ตารางแสดงความสัมพนัธ์การสอบวดัระดับภาษาจีน(HSK) และ Common European 
Framework of Reference for Languages (CEF) 

HSK 
 

คลงัค าศัพท์ 
มาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาจนีส าหรับ

ชาวต่างชาต ิ

มาตรฐาน CEF 

ระดบั6 5000+ 
ระดบั 5 

C2 

ระดบั 5 2500 C1 

ระดบั 4 1200 ระดบั 4 B2 

ระดบั 3 600 ระดบั 3 B1 

ระดบั 2 300 ระดบั 2 A2 

ระดบั 1 150 ระดบั 1 A1 

ท่ีมา http://www.chinesetesting.cn 

 

ตารางที ่3 ตารางแสดงความสัมพนัธ์การสอบวดัความรู้ภาษาจีน HSKK, HSK และChinese 
Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages (CLPS) 

KSKK HSK มาตรฐานCLPS 
ระดบัสูง ระดบั 6 

ระดบั 5 
ระดบั 5 

ระดบักลาง ระดบั 4 ระดบั 4 
ระดบั 3 ระดบั 3 

ระดบัตน้ ระดบั 2 ระดบั 2 
ระดบั 1 ระดบั 1 

ท่ีมา http://www.chinesetesting.cn 

โครงสร้างของแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
 แบบทดสอบHSK จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือการสอบขอ้เขียนและการสอบพูด ซ่ึงทั้ง
สองประเภทจดัสอบแยก ในการสอบขอ้เขียนมีจ านวน 6 ระดบั การสอบพูดมีจ านวน 3 ระดบัดงัท่ี
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรับการสอบในแต่ละระดบัจะแบ่งเป็นทกัษะการฟังและการอ่าน และจะ
ทดสอบทกัษะการเขียนในระดบั3 เป็นตน้ไป ดงัตารางสรุปดงัน้ี  

 

DP
U



14 
 

ตารางที ่4 โครงสร้างของแบบทดสอบ HSK 

สอบข้อเขียน สอบพูด 
ระดบั 6 การฟัง การอ่าน และการเขียน ระดบัสูง 
ระดบั 5 การฟัง การอ่าน และการเขียน 
ระดบั 4 การฟัง การอ่าน และการเขียน ระดบักลาง 
ระดบั 3 การฟัง การอ่าน และการเขียน 
ระดบั 2 การฟัง การอ่าน ระดบัตน้ 
ระดบั 1 การฟัง การอ่าน 
 

การสอบHSKระบบใหม่พิจารณาถึงความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารของ
ผูส้อบเป็นส าคญั โดยไดล้ดสัดส่วนของการทดสอบดา้นโครงสร้างทางไวยากรณ์ ทั้งน้ีในขอ้สอบ
ระดบั1-2 จะแสดงพินอิน(Pinyin)หรือสัทอกัษรในการออกเสียงก ากบับนตวัอกัษรจีน เน่ืองจากเป็น
ผูส้อบระดบัตน้ ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงและแสดงขอ้มูลสัดส่วนของขอ้สอบไวด้งัตารางท่ี 5   

 

ตารางที ่5 สัดส่วนข้อสอบHSKประเภทข้อเขียนโดยแยกตามทกัษะ 

ระดับ การฟัง การอ่าน การเขียน รวม(ข้อ) สัดส่วนข้อสอบการฟัง
(%) 

ระดบั 6 50 50 1 101 ประมาณ50 

ระดบั 5 45 45 10 100 45 

ระดบั 4 45 10 15 100 45 

ระดบั 3 40 30 10 80 50 
ระดบั 2 35 25 - 60 ประมาณ 58 
ระดบั 1 20 20 - 40 50 
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มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการสอบของHSK 
 ในการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนประเภทขอ้เขียนในทุกระดบัจะมีเกณฑก์ารประเมินผู ้
เขา้สอบซ่ึงแบ่งคะแนนตามทกัษะ คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน โดยมี
คะแนนและเกณฑป์ระเมินการสอบดงัตารางท่ี 6  

 

ตารางที ่6 แสดงคะแนนและเกณฑ์การสอบ 

ระดับ ทกัษะ คะแนน เกณฑ์การสอบ
ผ่าน(คะแนน) 

ระดบั 6 การฟัง 

การอ่าน 

การเขียน 
คะแนนเตม็ 

100 

100 

100 

300 

 
 

180 

ระดบั 5 การฟัง 

การอ่าน 

การเขียน 
คะแนนเตม็ 

100 

100 

100 

300 

 
 

180 

ระดบั 4 การฟัง 

การอ่าน 

การเขียน 
คะแนนเตม็ 

100 

100 

100 

300 

 
 

180 

ระดบั 3 การฟัง 

การอ่าน 

การเขียน 
คะแนนเตม็ 

100 

100 

100 

300 

 
 

180 

ระดบั 2 การฟัง 

การอ่าน 

คะแนนเตม็ 

100 

100 

200 

 

120 

ระดบั 1 การฟัง 

การอ่าน 

คะแนนเตม็ 

100 

100 

200 

 

120 
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โครงสร้างการสอบวดัความสามารถภาษาจีนทกัษะการพูด 
 ส าหรับการสอบวดัความสามารถภาษาจีนดา้นการพดูของทั้ง 3 ระดบัมีการสอบทั้งหมด 3 
ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ตารางที ่7 แสดงวธีิการสอบวัดระดับในแต่ละระดับและเกณฑ์การสอบผ่าน 

ระดับ วธีิการสอบ คะแนนรวม เกณฑ์การสอบผ่าน
(คะแนน) 

ระดบัตน้ 

1.ฟังและพดูตาม 

2.ฟังและตอบค าถาม 

3.ตอบค าถามท่ี
ก าหนด 

100 60 

ระดบักลาง 

1.ฟังและพดูตาม 

2.ดูภาพตอบค าถาม 

3.ตอบค าถามท่ี
ก าหนด 

100 60 

ระดบัสูง 

1.ฟังและพดูตาม 

2.อ่านออกเสียง 

3.ตอบค าถามท่ี
ก าหนด 

100 60 

 
2. แนวคิดและทฤษฏีรูปแบบการเรียนรู้ 
 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 

 นักวชิาการในประเทศ 

 อจัฉรา ธรรมาภรณ์ (2530) อา้งถึงใน(กนกพร ศรีญาณลกัษณ์,2550) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบ
การเรียนรู้ หมายถึง ลกัษณะและวธีิการท่ีผูเ้รียนชอบใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 

 พชัรา จนัทรา (2539) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนรู้หมายถึง วิธีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าดา้น
การเรียนการสอนของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ยวธีิการต่างๆ ท่ีผูเ้รียนใชใ้นการแกปั้ญหา การเรียน การคิด 
และการมีสัมพนัธภาพต่อบุคคลในสถานการณ์การเรียนการสอน 

 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนว่า หมายถึงลกัษณะของบริบท
ส่ิงแวดลอ้ม สภาพเง่ือนไขต่างๆ ในการเรียนท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้  
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 นักวชิาการต่างประเทศ 

 รสริน พิมลบรรยงก ์(2542) ไดร้วบรวมไวด้งัน้ี  
 Davia A. Kolb(1976) ได้กล่าวว่ารูปแบบการเรียนเป็นผลมาจากลักษณะนิสัยทาง
พนัธุกรรมประสบการณ์เดิมและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีต่างกนัท าใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่ง 

บุคคลและส่งผลถึงความแตกต่างของวธีิการเรียน 

 Keefe (1979) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียน(Learning style) หมายถึงลกัษณะทาง
กายภาพความคิดและความรู้สึก ท่ี บุคคลใช้ในการรับรู้ตอบสนองและมีปฎิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนอยา่งค่อนขา้งคงท่ี 

 Ellis (1985) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนวา่ หมายถึง วิธีการเรียนท่ีผูเ้รียนใชอ้ย่างสม ่าเสมอ
ในการเรียนรู้ สร้างความคิดรวบยอด จดัระเบียบ และจดจ าขอ้มูล รูปแบบการเรียนเป็นผลมาจาก
ความชอบ ประสบการณ์เดิม รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู ่

Dunn (1995) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนว่าเป็นทศันคติของนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบั
ทิศทางท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียน 

 Kauchak&Eggen (1998) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ รูปแบบการเรียนเป็นวิธีการท่ีแต่ละคน
ชอบในการจดักระท า และจดัการขอ้มูลเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
 Parkland College (2001) ไดร้ะบุความหมายของรูปแบบการเรียนวา่ หมายถึง เป็นวิธีการ
โดยทัว่ไปท่ีบุคคลชอบใชใ้นการเรียนรู้ และจดจ าขอ้มูล 
 ดงันั้นสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนเป็นลกัษณะท่ีผูเ้รียนแต่ละคนชอบใช้ในการ
เรียนรู้และปฏิบัติอย่างสม ่ าเสมอในกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนแต่ละคนจะมีรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกนั 
 
ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้ 
  กนกพร ศรีญานลกัษณ์  (2550) ไดจ้  าแนกทฤษฏีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
 1. จ  าแนกตามพฤติกรรม(behavior) เป็นการจ าแนกตามลกัษณะของพฤติกรรมท่ีตอบสนอง
ต่อสภาพการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพภายในของผูเ้รียน มี 2แนวคิดส าคญัได้แก่ แนวคิดของ
Grasha&Reicmanและ Richard Mann  
 1.1 แนวคิดของ Grasha&Reicman เป็นแนวคิดท่ีเสนอพฤติกรรมของผูเ้รียนในลกัษณะ
ความชอบ และการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและเพื่อนในในชั้นเรียน  
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 1.2 แนวคิดของ Richard Mann เป็นแนวคิดท่ีแบ่งผูเ้รียนจากพฤติกรรมท่ีเกิดจากนิสัย
ผูเ้รียนท่ีแสดงในชั้นเรียน 
 2. จ าแนกตามแบบการคิด (cognitive style) เป็นการจ าแนกตามกระบวนการคิด มี 2 
แนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจไดแ้ก่ แนวคิดของWitkinและ แนวคิดของ Kolb 

 2.1 แนวคิดของ Witkin ไดจ้  าแนกแบบการคิดของคนเป็น 2 แบบคือ แบบพึ่งพาและแบบ
อิสระ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของการรับรู้ส่ิงต่างๆในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
 2.2 แนวคิดของ Kolb ไดเ้สนอทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้และการปรับตวัของแต่ละบุคคล 

 

 Grasha&Reicman ไดจ้  าแนกรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนออกเป็น 6 แบบ ดงัน้ี 
1. แบบอิสระ(Independent Style) เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะชอบคิดดว้ยตนเอง ชอบท างานดว้ยตนเอง 
ฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น เช่ือมัน่ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง และจะเรียนรู้
เน้ือหาท่ีตนคิดวา่ส าคญั 

2. แบบหลีกเล่ียง (Avoidant Style) เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะไม่สนใจเรียนในชั้นเรียนไม่ชอบมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนและผูส้อน ไม่สนใจหรือมองข้ามส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน 
3. แบบร่วมมือ (Collaboration Style) เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะเรียนรู้ไดดี้เม่ือร่วมแสดงความคิดเห็นให้
ความร่วมมือกบัผูส้อนและเพื่อนชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยมีความเห็นว่าห้องเรียนเป็นสถานท่ี
เหมาะสมส าหรับการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและเรียนรู้เน้ือหาวชิา 
4. แบบพึ่ งพา(Dependent Style) เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะใฝ่เรียนน้อยมากจะเรียนรู้เฉพาะส่ิงท่ี
ก าหนดให้เรียนเท่านั้นมองผูส้อนและเพื่อนๆเป็นแหล่งความรู้และแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ
แสวงหาคนท่ีสามารถแนะน าไดแ้ละตอ้งการท างานตามค าสั่ง 
5. แบบแข่งขนั(Competitive Style) เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะชอบแข่งขนัเพื่อให้ผลการเรียนดีกวา่เพื่อน
ในชั้น ชอบการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดค้ะแนนและค าชมจากผูส้อน 
6. แบบมีส่วนร่วม(Participant Style) เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะชอบเรียน ตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาวิชาท่ี
เรียนรับผิดชอบการเขา้เรียนในชั้นเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนให้มากท่ีสุดแต่ไม่ชอบร่วม
กิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนในชั้นเรียน 
 Richard Mann ไดจ้  าแนกรูปแบบวธีิเรียนจากพฤติกรรมของผูเ้รียนเป็น 8 แบบ ดงัน้ี 
1. แบบยนิยอม(compliant) มีลกัษณะยดึงานเป็นหลกั สนใจเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตน 
ไม่ชอบหอ้งเรียนท่ีขาดระเบียบ มีความตอ้งการเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
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2. แบบวติกกงัวล(anxious dependent) มีลกัษณะวติกกงัวลสูงในทุกดา้น เช่น การวดัผลประเมินผล
ในวชิา ตอ้งการความช่วยเหลือจากผูส้อน และรู้สึกวา่ตนเองไม่มีความสามารถ 

3. แบบทอ้ใจ(discouraged) มีลกัษณะท่ีไม่พอใจในตวัเอง เม่ือมีส่ิงผดิพลาดเกิดข้ึนจะรู้สึกละอาย
และโทษตวัเอง มองวา่คนอ่ืนไม่ใชศ้ตัรู มีทศันคติต่อตนเองในแง่ลบ ชอบแยกตวัเองออกจากกลุ่ม 

4. แบบอิสระ(independent) มีลกัษณะของความเป็นผูใ้หญ่มากกวา่ผูอ่ื้นค่อนขา้งสูง มีความมัน่ใจใน
ตวัเอง ท างานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์เม่ือท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมกัจะตอ้งการทราบบทบาทของแต่
ละคนอยา่งชดัเจน 

5. แบบวรีบุรุษ(heroic) พบในผูเ้รียนเพศชาย มีลกัษณะเป็นท่ีรู้จกัของคนอ่ืน เรียนเก่ง ผลงานมีทั้ง
ประเภทสร้างสรรค ์และสร้างศตัรู มีความพึงพอใจในอ านาจท าใหพ้ยายามสร้างเอกลกัษณ์โดยการ
แสดงออก 

6. แบบลอบยงิ(sniper) ลกัษณะเป็นพวกมองโลกในแง่ร้าย มีภูมิใจในตวัเองนอ้ย มีแนวโนม้เป็น
ปฏิปักษก์บัผูส้อน และหลบหนีการเผชิญหนา้กบัผูส้อน 

7. แบบแสวงหาความสนใจ(attentive) มีลกัษณะของการมีบทบาททางสังคมมากกวา่ดา้นสติปัญญา 
มกัสร้างความสัมพนัธ์กบัผูส้อนเพื่อไดรั้บการช่ืนชม และจะไม่มีความสุขถา้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผดิชอบหรือท างานดว้ยความสามารถของตนเอง 

8. แบบสงบเงียบ(silent) มีลกัษณะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีสัมพนัธภาพ
กบัผูส้อนนอ้ยมากและมีบทบาทในชั้นเรียนนอ้ย 

 Witkin ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียนออกเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

1. แบบการคิดแบบพึ่งพา (Field Dependence) มีลกัษณะการรับรู้และจดจ าขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะ
คงสภาพของขอ้มูลไวเ้หมือนเดิมตามท่ีขอ้มูลปรากฏโดยไม่มีการปรับเปล่ียนหรือจดัระบบขอ้มูล
ใหม่มีความสามารถและทกัษะทางสังคมดีเป็นบุคคลท่ีชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมีความสามารถใน
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้มีความเขา้ใจผูอ่ื้นตอ้งการมิตรภาพตอ้งการความคิดเห็นของผูอ่ื้นร่วมในการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาชอบท่ีจะเรียนเป็นกลุ่มและชอบการเรียนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนในชั้นเรียน
รวมทั้งกบัผูส้อนดว้ย 

2. แบบการคิดแบบอิสระ (Field Independence) มีลกัษณะการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและจดจ าใน
ลกัษณะวเิคราะห์แยกแยะขอ้มูลและมีการเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนระหวา่งขอ้มูล
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ท่ีไดรั้บมาใหม่กบัขอ้มูลเก่าท่ีมีอยู่เดิมมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและจดัระเบียบข่าวสารขอ้มูลท่ี
ไดรั้บใหม่ตามความเขา้ใจของตนเองมกัจะมีความสามารถและทกัษะทางสังคมนอ้ยมีความเป็นตวั
ของตวัเองสูงมีการตดัสินใจโดยอาศยัความคิดของตนเองเป็นหลกัสามารถเรียนรู้ไดดี้ในสภาพการ
เรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเป็นรายบุคคลและให้อิสระแก่ผูเ้รียนชอบการเรียนท่ีให้ผูเ้รียนตั้งเป้าหมายของ
งานดว้ยตนเองและตอบสนองต่อการเสริมแรงภายในเช่นความตอ้งการมาตรฐานและค่านิยมของ
ตนเองมากกวา่การเสริมแรงภายนอกชอบท่ีจะพฒันากลวิธีการเรียนดว้ยตนเองชอบท่ีจะจดัระบบ
โครงสร้างของเน้ือหาท่ีเรียนดว้ยตวัเองจึงไม่มีปัญหาแมเ้อกสารหรือวสัดุประกอบการเรียนจะอยูใ่น
รูปแบบท่ีขาดการจดัระบบโครงสร้างของเน้ือหา 

 Kolb ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี  

1.แบบเอกนัย(Convergent Style) จะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้านการสรุปเป็นแนวคิด
นามธรรมและการทดลองปฏิบติัการตดัสินใจและการประยกุตแ์นวความคิดมาใชใ้นทางปฏิบติั 

2.แบบอเนกนยั(Divergent Style) มีจุดแข็งในการเรียนรู้ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัแบบเอกนยัโดยจะมี
ลกัษณะการเรียนรู้ท้่ีโดดเด่นในด้านประสบการณ์เชิงรูปธรรมและการสังเกตอย่างไตร่ตรองมี
ความสามารถในการจินตนาการและการรับรู้ถึงความหมายและคุณค่า 

3. แบบซึมซบั(Assimilation Style) มีความสามารถในการรับรู้โดดเด่นในดา้นการสรุปเป็นแนวคิด
นามธรรมและการสังเกตไตร่ตรองลกัษณะการเรียนรู้อยูบ่นการให้เหตุผลจูงใจชอบรวบรวมขอ้มูล
อย่างกว้างขวางจากแหล่งต่างๆเข้าใจส้่ิงท่ีมีความแตกต่างและสามารถรวบรวมเพื่ออธิบาย
ความหมายไดจ้ากการน ามาคิดสรุปดว้ยเหตุผล 

4. แบบปฏิบติั(Accommodative Style) มีลกัษณะการเรียนรู้ท่ีโดดเด่นทางดา้นประสบการณ์เชิง
รูปธรรมและการทดลองปฏิบติัจริงสามารถลงมือปฏิบัติแผนงานและหน้าท่ีต่างๆให้ประสบ
ความส าเร็จสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ใหม่ชอบมองหาโอกาสการเส่ียงและการ
ปฏิบติั 

 จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พบวา่รูปแบบการเรียนรู้มีการเปล่ียนแปลง
ไปตามช่วงเวลา ในแต่ละยุคสมยัมีการน าเสนอแนวคิดและทฤษฏีท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละรูปแบบ
ล้วนมีจุดเด่นจุดด้อย  แต่ละแนวคิดผู ้สอนสามารถน ามาบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนได ้
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3. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัรูปแบบกาเรียนรู้และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการเรียนภาษา 
3.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัรูปแบบการเรียนรู้  
      งานวจัิยในประเทศ  

 รสริน พิมลบรรยงก์ (2542)ได้ศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
นครราชสีมาท่ีเป็นนกัศึกษาภาคปกติและนกัศึกษาท่ีเป็นบุคลากรประจ าการเพื่อเปรียบเทียบเจตคติ
ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนของนกัศึกษาจ าแนกตามเพศประเภทผูเ้รียนและสาขาวิชาโดยใชเ้คร่ืองมือท่ี
พฒันามาจากแบบวดัการเรียนของกราชาและไรช์แมน(Grasha and Reichman) การวจิยัพบวา่ 

1. นกัศึกษาภาคปกติสถาบนัราชภฏันครราชสีมาชอบรูปแบบการเรียนแบบให้ความร่วมมือสูงสุด
ชอบรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม รองลงมาและชอบรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียงนอ้ยท่ีสุด
ส่วนนกัศึกษาท่ีเป็นบุคลากรประจ าการสถาบนัราชภฏันครราชสีมาชอบการเรียนแบบหลีกเล่ียง
สูงสุดชอบรูปแบบการเรียนแบบแข่งขัน รองลงมาและชอบรูปแบบมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด
เปรียบเทียบระหว่างประเภทของผูเ้รียนพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
0.05 

2. นักศึกษาชายและหญิงชอบรูปแบบการเรียนแบบให้ความร่วมมือสูงสุดและชอบรูปแบบ
หลีกเล่ียงนอ้ยท่ีสุดโดยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

3. นักศึกษาต่างสาขาวิชาชอบรูปแบบการเรียนไม่แตกต่างกนัโดยนักศึกษาสาขาการศึกษาชอบ
รูปแบบการเรียนแบบแข่งขนัสูงกวา่นกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 สุชีรา พูลสิน (2545)ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนของนกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นท่ี 14 ของสถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราชเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบ
การเรียนจ าแนกตามเพศอายุประสบการณ์ท างานและคณะท่ีศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีพฒันามาจาก
แบบวดัการเรียนของกราชาและไรช์แมน(Grasha and Reichman) ผลการวจิยัพบวา่ 

1.นกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นท่ี 14 ของสถาบนัราชภฏั
นครศรีธรรมราชชอบใช้รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมรูปแบบการเรียนแบบอิสระและรูปแบบ
การเรียนแบบให้ความร่วมมือรูปแบบการเรียนแบบพึ่งพาอยู่ในระดบัมากรูปแบบการเรียนแบบ
แข่งขนัชอบใชใ้นระดบัปานกลางรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียงชอบใชใ้นระดบันอ้ย 
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2. นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นท่ี 
14 ของสถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราชชอบใช้รูปแบบการเรียนแบบอิสระและแบบให้ความ
ร่วมมือมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05โดยนกัศึกษาชายชอบใช้รูปแบบ
การเรียนแบบอิสระและแบบใหค้วามร่วมมือสูงกวา่นกัศึกษาหญิง 

3. นกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นท่ี 14 ของสถาบนัราชภฏั
นครศรีธรรมราชท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปีและตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไปชอบใชรู้ปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05โดยนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไปชอบใช้
รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี 

4. นกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นท่ี 14 ของสถาบนัราชภฏั
นครศรีธรรมราชท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนัชอบใชรู้ปแบบการเรียนไม่แตกต่างกนั 

5. นกัศึกษาโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นท่ี 14 ของสถาบนัราชภฏั
นครศรีธรรมราชท่ีสังกดัคณะต่างกนัชอบใชรู้ปแบบการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.05โดยนกัศึกษาท่ีสังกดัคณะคุรุศาสตร์ชอบใชรู้ปแบบการเรียนแบบพึ่งพาและรูปแบบการ
เรียนแบบแข่งขนัแตกต่างจากนักศึกษาท่ีสังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังกดัคณะ
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 รุ่งฟ้า กิติญานุสันต์ (2548) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา จ าแนกตามเพศ ปีท่ีเขา้ศึกษา และสาขาวิชา โดยใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันามาจาก
แบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ของกราชาและไรช์แมน(Grasha and Reichman) ซ่ึงการวจิยัพบวา่  

1. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมากท่ีสุด รองลงมาคือแบบพึ่งพา แบบมี
ส่วนร่วม แบบอิสระ และแบบท่ีนอ้ยท่ีสุดคือแบบแข่งขนั 

2. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีมีเพศต่างกนั ปีท่ีเขา้ศึกษาต่างกนั และสาขาวิชาเอกต่างกนั มีรูปแบบ
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

 วิไลลกัษณ์ ตางามและคณะ (2550) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็น
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคปกติ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของกราชา
และไรช์แมน(Grasha and Reichman) พบวา่ นกัศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม และแบบ
ร่วมมืออยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ แบบอิสระ แบบพึ่ งพา แบบหลีกเล่ียง และแบบแข่งขัน
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ตามล าดบั ขณะท่ีรูปแบบการเรียนแบบแข่งขนัและแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยรูปแบบการเรียนแบบแข่งขนัมีอิทธิพลเชิงลบ ส่วน
รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 กนกพร ศรีญาณลกัษณ์  (2550) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาจีนของนิสิตคณะมนุษ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียน
ภาษาจีนของนิสิต ซ่ึงจ าแนกตามเพศ ชั้ นปี และกลุ่มวิชา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยพฒันาจากแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของ-
กราชาและไรช์แมน(Grasha and Reichman) ผลวจิยัพบวา่ 

1. นิสิตคณะคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนแบบมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นแบบอิสระ แบบร่วมมือแบบพึ่ งพา และแบบแข่งขนัอยู่ใน
ระดบักลาง แบบหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั 

2. นิสิตท่ีมีเพศต่างกนัมีรูปแบบการเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั  

3. นิสิตท่ีชั้นปีต่างกนัมีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียงและแบบพึ่งพา แตกต่างกนัอยา่งมีนบัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. นิสิตท่ีกลุ่มวิชาต่างกนัมีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียง และแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมี
นบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการเรียนภาษา 

 งานวจัิยในประเทศ 

 ปิยะธิดา ชา้งพึ่ง ปิยะชาติ โชคพิพฒัน์และธารี วารีสงดั (2545)ไดศึ้กษาความพร้อมในการ
เรียนภาษาองักฤษท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพร้อมภายในของนกัศึกษา 3 ดา้นคือ
ความรู้ความเข้าใจวุฒิภาวะการเรียนรู้และความต้องการรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนวิชาภาษาองักฤษท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางผลการวจิยัพบวา่ 

1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางมีวุฒิภาวะการเรียนรู้ในระดบัค่อนขา้งมากและมี
ความตอ้งการรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 
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2. นกัศึกษาเพศหญิงมีระดบัวุฒิภาวะการเรียนรู้สูงกว่านกัศึกษาเพศชายและมีแนวโนม้จะมีระดบั
ความรู้ความเขา้ใจและความตอ้งการรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงกวา่นกัศึกษาเพศชาย 

3. นกัศึกษาท่ีศึกษาต่างคณะมีความพร้อมในการเรียนดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้นวุฒิภาวะการ
เรียนรู้แตกต่างกนัดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วมในรูปแบบการเรียนรู้นกัศึกษาต่างคณะมีระดบัความ
ตอ้งการไม่แตกต่างกนั 

 ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ  (2546)ไดว้ิจยักลวิธีการเรียนภาษาจีนกลางของนกัศึกษาไทยท่ี
ก าลงัศึกษาวิชาเอกภาษาจีนกลางระดบัปริญญาตรีและส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาจีนกลาง หรือ
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถามเก่ียวกบักลวิธี
การเรียนภาษาจีน 5 กลวิธีได้แก่กลวิธีด้านการจ า กลวิธีด้านความรู้ความคิด กลวิธีการชดเชย
ขอ้บกพร่อง กลวธีิอภิปัญญากลวธีิดา้นอารมณ์และสังคมผลการวจิยัพบวา่ 

1. กลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทใชก้ลวธีิการเรียนภาษาจีนกลาง 5 กลวิธีเหมือนกนั
ในสามล าดับแรกได้แก่กลวิธีการชดเชยข้อบกพร่องกลวิธีด้านอารมณ์และสังคมและกลวิธีอภิ
ปัญญาซ่ึงใชใ้นปริมาณมาก 

2. กลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทใช้กลวิธีการเรียนภาษาจีนกลางชนิดกลวิธีอภิ
ปัญญาและกลวธีิดา้นอารมณ์และสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

3.กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีใชว้ิธีการเรียนภาษาจีนจากพจนานุกรมฝึกพูดภาษาจีนกลางกบัเพื่อนใน
ชั้นเรียนมากกวา่นกัศึกษาปริญญาโท 

4. นักศึกษาปริญญาโทใช้เวลาเพื่อฝึกฝนทกัษะการพูดการอ่านและการเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน 

 ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2546)ได้ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันค่าสหสัมพนัธ์พหูคุณและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการวจิยัพบวา่ 
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1. ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษโอกาสในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อนในการเรียนภาษาองักฤษนิสัยในการเรียนและคุณภาพการ
สอนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีระดบั0.01  

2. ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ในเขตภาคเหนือได้แก่ เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ โอกาสในการเรียนรู้ภาษอังกฤษและ
ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อนในการเรียนภาษาองักฤษโดยสามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 32.40  

 ทวีศักด์ิ ขันยศ  (2550)ได้วิจัยกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามโดยจ าแนกตามเพศคณะและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ
โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดพ้ฒันามาจากแบบสอบถามกลวิธีการเรียนภาษาของOxford(1990)
ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ภาพรวมกลวิธีการเรียนของนกัศึกษามีระดบัความถ่ีในการใช้กลวิธีการเรียนภาษาองักฤษใน
ระดบัปานกลางโดยนกัศึกษาเพศชายมีระดบัความถ่ีการใชม้ากกวา่เพศหญิงและนกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดีจะใชก้ลวธีิการเรียนมากกวา่คนท่ีมีผลการเรียนอ่อนอยา่งมีนยัส าคญั 

2. คณะท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความถ่ีการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาองักฤษ 

 เปรมวดี ณ นครพนม  (2551)ได้วิจยักลวิธีการเรียนภาษากับความสามารถในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทาจ านวน 23 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามและใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 การ
สนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3 และการสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4โดยใช้ค่าสถิติไควส
แควร์ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนกบัความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการ
ส่ือสาร และใชค้่าt-test เป็นเคร่ืองมือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัการใชก้ลวิธีการ
เรียนของนกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในระดบัต่างๆผลการวจิยัพบวา่ 

1.กลวิธีการเรียนหลกัทั้ง 5 กลวิธีคือ กลวิธีชดเชยขอ้บกพร่องกลวิธีดา้นอารมณ์และสังคม กลวิธี
การกลวิธีอภิปัญญา กลวิธีดา้นการจ า และกลวิธีดา้นความรู้ความคิด นกัศึกษาน าไปใช้ระดบัปาน
กลาง กลวิธีท่ีนักศึกษาใช้มากสามล าดบัแรกคือ กลวิธีชดเชยขอ้บกพร่อง กลวิธีดา้นอารมณ์และ
สังคม และกลวธีิดา้นการจ าโดยใชใ้นระดบัปานกลาง 

2. นกัศึกษาร้อยละ 52.18 มีความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารระดบัดี 
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3.ผลการเปรียบเทียบระดบัการใชก้ลวิธีการเรียนภาษาญ่ีปุ่นระหวา่งนกัศึกษากลุ่มท่ีมีความสามารถ
ดีและกลุ่มท่ีมีความสามารถปานกลางพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันซ่ึงความสามารถในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชก้ลวธีิการเรียน 

  

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 吴勇毅  (2007) ไดศึ้กษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลยั 
Shanghai Normal University ในส่ิงแวดล้อมทางภาษาท่ีแตกต่างกนั จ านวน 535 คน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีพฒันาจากแบบสอบถามกลวธีิการเรียนของ Rebecca L. Oxford  (1990) พบวา่ 

1. นกัศึกษาต่างชาติใชก้ลวธีิดา้นชดเชยขอ้บกพร่อง ดา้นสังคม กลวธีิอภิปัญญา ดา้นความรู้ความคิด 
และดา้นอารมณ์มากท่ีสุด ขณะท่ีดา้นความจ าใชน้อ้ยท่ีสุด 

2. นกัศึกษากลุ่มทวีปเอเชียและนกัศึกษากลุ่มทวีปยุโรป มีกลวิธีการเรียนดา้นชดเชยขอ้บกพร่อง 
ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  0.05 โดยกลวธีิทั้งสามดา้น กลุ่ม
ทวีปเอเชียใช้กลวิธีด้านอารมณ์มากกว่ากลุ่มทวีปยุโรป แต่กลุ่มทวีปยุโรปจะใช้ด้านชดเชย
ขอ้บกพร่องและดา้นสังคมมากกวา่กลุ่มทวปีเอเชีย 

3. นกัศึกษาต่างชาติกลุ่มเพศหญิงใชก้ลวธีิการเรียนดา้นอารมณ์มากกวา่นกัศึกษาต่างชาติเพศชาย 

4. กลวิธีการเรียนด้านความรู้ความคิด ด้านอภิปัญญา ด้านชดเชยขอ้บกพร่อง และด้านสังคม มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้ความสามารถภาษาจีนของนกัศึกษาต่างชาติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  

5. นักศึกษาต่างชาติท่ีเรียนภาษาจีนน้อยกว่า 3 ปี ใช้กลวิธีด้านความจ ามากท่ีสุด ด้านนักศึกษา
ต่างชาติท่ีเรียนภาษาจีนมากกวา่ 3 ปี จะใชก้ลวธีิดา้นชดเชยขอ้บกพร่องมากท่ีสุด  

 李洁   (2011)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษาองักฤษและกลวิธี
การเรียนรู้ของนกัศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลยัZhongnan University of Economics and Law จ านวน
187 คน โดยใชแ้บบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั ท่ีพฒันาจาก 2ทฤษฏีไดแ้ก่แบบวดับุคลิกภาพ
เชิงจิตวิทยาMBTI  ของ Katheine Briggs  และ Isabel (1990)  และกลวิธีการเรียนรู้ของ Oxford  
(1990) ผลการวจิยัพบวา่ 

1. นกัศึกษาเพศชายมีลกัษณะการเรียนรู้แบบปิดตวัโดยใชว้ธีิความรู้สึกและการตดัสินใจ 

2. กลวธีิการเรียนไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
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3. รูปแบบการเรียนมีผลกระทบต่อการเลือกใชก้ลวธีิการเรียน 

4. วธีิการเรียนแบบตดัสินใจและกลวธีิอภิปัญญามีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า รูปแบบการเรียนภาษาของผูเ้รียนมีความ
หลากหลายและแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส ารวจท่ีแตกต่างกนั แต่ทั้งหมดลว้นมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนของผูเ้รียน เพื่อน าผลการวิจยัน ามาปรับใชใ้นกระบวนการ
เรียนการสอน และมุ่งพัฒนาศักยภาพรูปแบบการเรียนหรือวิธีการเรียนของผู ้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษารูปแบบการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา
หลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์ โดยเลือกใช้แบบส ารวจ
พฤติกรรมการเรียนท่ีพฒันาจากแบบส ารวจการเรียนรู้ของกราชาส์และไรซ์แมน เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียน โดยลกัษณะแบบส ารวจการเรียนรู้ของกราชาส์และไรซ์
แมนเป็นลกัษณะแบบส ารวจท่ีให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ซ่ึงแบบส ารวจน้ี
จะช่วยให้ผูว้ิจยัทราบถึงรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนว่าเป็นไปในทิศทางใด และจะท าให้ผูส้อน
สามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เพื่อพฒันาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที ่3
ระเบียบและวธีิวจัิย 

 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มีขั้นตอนและระเบียบการวจิยัดงัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีท่ี1-4  ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาจีน ปีการศึกษา 1/2558  จ  านวน 182 
คน 

กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  านวน  125 คน ใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  
ซ่ึงไดด้ าเนินการวจิยัดงัน้ี  

 1. ส ารวจนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/ 2558  

 2. ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิของยามาเน่ (Taro Yamane) 

 3.  ท าการสุ่มนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในรายวชิาภาษาจีนเป็นผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง
ดงัตารางท่ี 8  
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ตารางที ่8 แสดงจ านวนนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  
ทีเ่ป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามเพศ และช้ันปี  

นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกจิ ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง(คน) 
1. จ  าแนกตามเพศ 
เพศชาย  
เพศหญิง   
รวม 

 
26 
156 
182 

 
16 
109 
125 

2. จ  าแนกตามชั้นปี 
ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

 
77 
41 
33 
31 

 
50 
24 
20 
31 

รวม 182 125 
 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่1.แบบสอบถาม
รูปแบบการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวดัระดบัภาษาจีนระดบั 4 (HSK4)  

 1. แบบสอบถามการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากรูปแบบการเรียนรู้ของกราซาและไรซ์แมน ซ่ึงแบ่งรูปแบบการ
เรียนรู้เป็น 6 แบบ คือ  

 1. แบบอิสระ(Independent Style) 
 2. แบบหลีกเล่ียง (Avoidant Style) 
 3. แบบร่วมมือ (Collaborative Style) 
 4. แบบพึ่งพา (Dependent Style) 
 5. แบบแข่งขนั (Competitive Style) 
 6. แบบมีส่วนร่วม (Participant Style) 
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แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี ประสบการณ์ในการเรียน
ภาษาจีน เช้ือชาติ โอกาสในการใชภ้าษาจีน เป้าหมายในการเรียนภาษาจีน  ประสบการณ์ในการเขา้
สอบวดัระดบัภาษาจีน ความตอ้งการสอบวดัระดบัภาษาจีน และ ความสามารถในการใช้ภาษาจีน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 8 ขอ้ และเรียงล าดบัตามความส าคญัจ านวน 1 ขอ้  

 ตอนท่ี 2 รูปแบบการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา  ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ภาษาจีนจ านวน 30 ขอ้  โดยค าถามมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนทั้ง 6 แบบ ของกรา
ซาและไรซ์แมน ( Grasha and Riechmann) แบบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดบั  ก าหนดเกณฑน์ ้าหนกัของระดบัการปฏิบติัในการเรียนดงัน้ี  

 5 หมายถึง  ท าพฤติกรรมนั้นทุกคร้ัง  

 4 หมายถึง ท าพฤติกรรมนั้นบ่อยคร้ัง 

 3 หมายถึง ท าพฤติกรรมนั้นบางคร้ัง 

 2 หมายถึง ท าพฤติกรรมนั้นนอ้ยคร้ัง 

 1 หมายถึง ไม่ท าพฤติกรรมนั้นเลย 

 ในการตอบแบบสอบถามใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว  รูปแบบการเรียนแต่ละแบบมีค าถาม 5 
ขอ้  รวมทั้งหมด 30 ขอ้ ในแต่ละขอ้ค าถามสลบัท่ีรูปแบบการเรียน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามจะไม่
ทราบรูปแบบการเรียนแต่ละแบบ  รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 
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ตารางที ่9 แสดงรูปแบบการเรียนภาษาจีนและสัดส่วนของข้อค าถามทีอ่อกแบบในแบบสอบถาม 

ล าดับที ่ รูปแบบการเรียนภาษาจีน     ค าถามข้อที่ 

1 แบบอิสระ(Independent Style)   1 7 13 19 25 

2 แบบหลีกเล่ียง (Avoidant Style)   2 8 14 20 26 

3 แบบร่วมมือ(Collaborative Style)   3 9 15 21 27 

4 แบบพึ่งพา (Dependent Style)   4 10 16 22 28 

5 แบบแข่งขนั (Competitive Style)   5 11 17 23 29 

6 แบบมีส่วนร่วม (Participant Style)  6 12 18 24 30 

 

 2. แบบทดสอบวดัระดบัภาษาจีนระดบั4 (HSK4) ผูว้ิจยัเลือกใช้ขอ้สอบมาตรฐานของ
ส านกังานส่งเสริมการเรียนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) ปีค.ศ.2012 รหสัชุดขอ้สอบ H41327 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การสร้างเคร่ืองมือในงานวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี  

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียน(Student Learning Styles Scales) ท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาเพื่อน ามาพฒันาสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษารูปแบบการเรียนทั้ง 6 รูปแบบของกราชาและไรส์แมน( Grasha and Riechmann) โดยผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาแบบสอบถามตวัอยา่งและน ามาปรับให้เหมาะสม โดยไดก้ าหนดแบบสอบถามไว ้2 ตอน 
ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

 ตอนท่ี 2 รูปแบบการเรียนภาษาจีน 

3. น าแบบสอบถามท่ีพฒันาและปรับปรุงน าเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3  ท่าน เพื่อพิจารณา
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุประกอบดว้ย  
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 3.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อญัชลี  ทองเอม  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

 3.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์เอกสัณฑ ์ชินอคัรพงศ ์  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ภาษาจีน มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3.3 อาจารยว์รรณา เหล่าเขตกิจ    อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ภาษาจีน มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 

ข้ันตอนการหาคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับงานวจัิยคร้ังนี ้ ด าเนินการดังนี ้ 

1. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

2. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาลงคะแนนความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถาม(IOC) 

3. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บันกัศึกษาในหลกัสูตรภาษาจีนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 38 
คน น าแบบสอบถามดงักล่าวมาหาความเช่ือมัน่ ดว้ยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach's alpha) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.856  

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ
ชั้นปีท่ี1-4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1/ 2558 จ านวน 125 คน โดยเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเองในรายวิชาท่ีสอน และผ่านอาจารย์ท่านอ่ืนในชั้นปีอ่ืนๆท่ีไม่ได้สอนด้วยตนเอง ซ่ึงเก็บ
แบบสอบถามไดจ้  านวน 125 ฉบบั  

2. น าแบบสอบถามท่ีรับคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งพบว่าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และสามารถ
น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลได ้มีจ านวน 123 ฉบบั  

5.การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี  

1. น าแบบสอบถามท่ีรับคืนมาทั้งหมดลงรหสัในแต่ละฉบบั และจดัท าคะแนนเป็นรายขอ้ให้ตรงกบั
รหสัของแต่ละฉบบัในโปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ SPSS (SPSS V.17)  
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2. น าข้อมูลท่ีบนัทึกในโปรแกรมไปประมวลผล โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ีบงเบน
มาตรฐานรายรูปแบบและรายขอ้ เพื่อทราบการกระจายของขอ้มูลเป็นรายขอ้ ทดสอบค่าที (t-test) 
เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ภาษาจีนจ าแนกตามเพศ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One - Way ANOVA)  เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ภาษาจีนจ าแนกตามชั้นปี และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ Sheffe´  

3. น าขอ้มูลค่าเฉล่ียจากการวเิคราะห์รายรูปแบบและรายขอ้มาแปลความหมายโดยใชว้ิธีการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นโดยใชส้มการประมาณค่า (rating scale) ของ Likert Scale ดงัน้ี  

จากสูตรความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด) 
     จ านวนชั้น 
    =(5-1) 
         5 
    = 0.8  
การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัการปฏิบติัเป็น 5 ระดบั คือ  
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัการเรียนรูปแบบนั้นมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัการกปฏิบติัการเรียนรูปแบบนั้นมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัการเรียนรูปแบบนั้นปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัการเรียนรูปแบบนั้นนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัการเรียนรูปแบบนั้นนอ้ยท่ีสุด 
  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลในงานวจัิย มีดังนี ้ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ  

2. วเิคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

3. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามเพศ โดยการหาค่า t-test   

4. ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามเพศ ชั้นปี โดยการหาค่า t-test   
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5. ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนของผูต้อบแบบสอบถาม
ในการเรียนรูปแบบต่างๆ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)   

6. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามชั้นปี โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)   

7. ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของแต่ละชั้นปี โดยวธีิ Sheffe´ ในกรณีท่ีพบความแตกต่าง 
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั  เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีนของ

นกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผูว้ิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยแบ่งเป็น 4  ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ(Percentage) 

โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตารางขอ้มูลพร้อมค าบรรยาย  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยการหาค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าความเบ่ียงแบนมาตรฐาน(SD) 

น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตารางพร้อมค าอธิบาย 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเปรียบเทียบการเรียนภาษาจีนนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีน

ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามเพศโดยการหาค่าที(t-test) จ าแนก

ตามชั้นปี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One- Way ANOVA) น าเสนอขอ้มูลใน

รูปแบบของตารางพร้อมค าอธิบาย 

ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน ของนกัศึกษา

หลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา CB384 

ภาษาจีนเพื่อการสอบวดัมาตรฐาน และนกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนโดยการหาค่าที(t-test) 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนภาษาจีน

หลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

16 
107 

13 
87 

 
รวม 123 100 

 
        จากตารางท่ี 10 จ านวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 87 
เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 13 
ตารางที ่11  แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลป
ศาสตร์ จ าแนกตามช้ันปี  

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

50 
24 
20 
29 

40.7 
19.5 
16.3 
23.6 

 

 จากตารางท่ี 11 ผลการวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษาโดยจ าแนกเป็นชั้นปีพบวา่

นกัศึกษาปีท่ี 1 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาเป็นนกัศึกษาปีท่ี4 ร้อยละ 23.6 นกัศึกษาชั้นปี

ท่ี 2 ร้อยละ 19.5 และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 16.3 
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละประสบการณ์การเรียนภาษาจีนก่อนเข้าเรียนทีม่หาวทิยาลัย

ธุรกจิบัณฑิตย์จ าแนกตามปีทีเ่รียน 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ปี 
2-3 ปี 

มากกวา่ 3 ปี 
ไม่ระบุ 

10 
51 
35 
27 

8.1 
41.5 
28.5 
22 

  

 จากตารางท่ี 12 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 41.5 เคยเรียนภาษาจีนเป็นเวลา2-3 ปี 

รองลงมาเคยเรียนภาษาจีนมากกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 และร้อยละ 8.1 เป็นผูท่ี้เคยเรียน

ภาษาจีน 1 ปี  

 ตารางที ่13  แสดงจ านวนและค่าร้อยละประสบการณ์สอบวดัระดับภาษาจีนของนักศึกษาทีต่อบ

แบบสอบถาม  

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคยสอบ 

ไม่เคยสอบ 
ไม่ระบุ 

31 
89 
3 

25.2 
72.4 
2.4 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่นกัศึกษาส่วนมากไม่เคยเขา้สอบวดัระดบัภาษาจีนมากถึงร้อยละ 72.4 

และผูท่ี้เคยสอบมีร้อยละ 25.2   
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ตารางที ่14 แสดงจ านวนและค่าร้อยละความต้องการสอบวดัระดับภาษาจีนในระดับต่างๆ เมื่อ

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
HSK1 
HSK2 
HSK3 
HSK4 
HSK5 
HSK6 
ไม่ระบุ 

7 
2 

21 
56 
26 
4 
7 

5.7 
1.6 

17.1 
45.5 
21.1 
3.3 
5.7 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา่นกัศึกษามีความตอ้งการสอบระดบั HSK4 สูงสุดท่ีร้อยละ 45.5 

รองลงมาคือ ระดบั HSK5 คิดเป็นร้อยละ21.1 และ ระดบั HSK3 ร้อยละ 21 ระดบั HSK1 ร้อยละ 

5.7 และระดบั HSK2 ร้อยละ 1.6 นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์รูปแบบการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  

ตารางที ่15 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนของ

นักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ในภาพรวม  

รูปแบบการเรียน x̄ 
 

S.D. ระดับการปฏิบัติ ล าดับที ่

1. รูปแบบอิสระ(Independent) 3.611 0.510 มาก 2 
2. รูปแบบหลีกเล่ียง(Avoidant) 2.283 0.601 นอ้ย 6 
3. รูปแบบร่วมมือ
(Collaboration) 

3.847 0.502 มาก 1 

4. รูปแบบพึ่งพา(Dependent) 3.466 0.544 มาก 4 
5. รูปแบบแข่งขนั(competition) 3.023 0.784 ปานกลาง 5 
6. รูปแบบมีส่วนร่วม
(Participant) 

3.495 0.454 มาก 3 

  

 จากตารางท่ี 15 พบวา่นกัศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ(x̄=3.847) รูปแบบการเรียน

แบบอิสระ(x̄=3.611) และรูปแบบการเรียนแบบพึ่งพา(x̄=3.466) ซ่ึงมีระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก 

รองลงมาคือ รูปแบบการเรียนแบบแข่งขนั (x̄=3.023) มีระดบัปฏิบติัในระดบัปานกลาง โดยรูปแบบ

การเรียนแบบหลีกเล่ียง(x̄=2.283) มีระดบัการปฏิบติัในระดบันอ้ย ตามล าดบั  
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ตารางที ่16 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบอสิระ

ของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  

 
 จากตารางท่ี 16 รูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบอิสระของนกัศึกษา เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี 
ล าดบัท่ี1 ยนิดีรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมชั้นเม่ือตอ้งท างานเป็นกลุ่ม(x̄=4.50) 
ล าดบัท่ี 2 ชอบท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองหากเป็นเน้ือหาท่ีส าคญั(x̄=3.48) 
ล าดบัท่ี 3 ท างานดว้ยความคิดเห็นของตนเอง(x̄=3.48) 
ล าดบัท่ี 4 ชอบเรียนรู้ดว้ยตนเองเช่นซ้ือหนงัสือมาอ่านเรียนในเวบ็ไซต(์x̄=3.37) 
ล าดบัท่ี 5 มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง(x̄=3.25) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อและพฤติกรรมการเรียน x̄ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

1. ชอบท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองหากเป็น
เน้ือหาท่ีส าคญั 
7. ท างานดว้ยความคิดเห็นของตนเอง 
13.มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
19.ยนิดีรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมชั้นเม่ือ
ตอ้งท างานเป็นกลุ่ม 
25.ชอบเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น ซ้ือหนงัสือมาอ่าน 
เรียนในเวบ็ไซต์ 

 
3.48 
3.48 
3.25 
4.50 

 
3.37 

 
0.782 
0.823 
0.883 
0.645 

 
0.994 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มากท่ีสุด 

 
ปานกลาง 

 
2 
3 
5 
1 
 
4 
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ตารางที ่17 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบ
หลกีเลีย่งของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

 
 
 จากตารางท่ี 17 รูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบหลีกเล่ียงของนกัศึกษา เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  
ล าดบัท่ี 1 ท าการบา้นและฝึกฝนเพียงล าพงั(x̄=3.46) 
ล าดบัท่ี 2 เล่ียงการตอบค าถามในชั้นเรียนและการเผชิญหนา้กบัผูส้อน(x̄=2.54) 
ล าดบัท่ี 3 ไม่สนใจเน้ือหาหรือกิจกรรมวชิาภาษาจีนในชั้นเรียน(x̄=2.00) 
ล าดบัท่ี 4ไม่ชอบการเขา้ชั้นเรียน(x̄=1.74) 
ล าดบัท่ี 5 ไม่สนใจการท างานเป็นกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียน(x̄=1.68) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อและพฤติกรรมการเรียน x̄ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

2.ไม่สนใจเน้ือหาหรือกิจกรรมวชิาภาษาจีนใน
ชั้นเรียน 
8. ไม่ชอบการเขา้ชั้นเรียน 
14.ไม่สนใจการท างานเป็นกลุ่มทั้งในและนอก
ชั้นเรียน 
20.ท าการบา้นและฝึกฝนเพียงล าพงั 
26.เล่ียงการตอบค าถามในชั้นเรียนและการ
เผชิญหนา้กบัผูส้อน 

 
2.00 
1.74 

 
1.68 
3.46 
2.54 

 
0.923 
0.886 

 
0.833 
0.832 
0.994 

 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
 

นอ้ยท่ีสุด 
มาก 
นอ้ย 

 
3 
4 
 
5 
1 
2 
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ตารางที ่18 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบร่วมมือ
ของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

 
 
 จากตารางท่ี 18 รูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบร่วมมือของนกัศึกษา เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  
 
ล าดบัท่ี 1 การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีครูผูส้อนมีประโยชน์มากกวา่เรียนดว้ยตนเอง(x̄= 4.27) 
ล าดบัท่ี 2 ไดรั้บความรู้จากการสนทนาร่วมกบัอาจารยแ์ละเพื่อนร่วมชั้น(x̄= 4.07) 
ล าดบัท่ี 3 เม่ือร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนร่วมชั้นท าใหก้ารเรียนภาษาจีนดีข้ึน(x̄= 3.84) 
ล าดบัท่ี 4 ชอบท ากิจกรรมกลุ่มมากกวา่ท าคนเดียวเพราะประสบความส าเร็จ(x̄= 3.58) 
ล าดบัท่ี 5 เรียนรู้การใชภ้าษาจีนจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมชั้น(x̄= 3.52) 
 
 
 

ข้อและพฤติกรรมการเรียน x̄ S.D. ระดับ
การ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

3.เม่ือร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนร่วมชั้นท าใหก้าร
เรียนภาษาจีนดีข้ึน 
9.ชอบท ากิจกรรมกลุ่มมากกวา่ท าคนเดียว
เพราะประสบความส าเร็จ 
15.เรียนรู้การใชภ้าษาจีนจากการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมชั้น 
21.การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีครูผูส้อนมี
ประโยชน์มากกวา่เรียนดว้ยตนเอง 
27.ไดรั้บความรู้จากการสนทนาร่วมกบัอาจารย์
และเพื่อนร่วมชั้น 

 
3.84 

 
3.58 

 
3.52 

 
4.27 

 
4.07 

 
0.729 

 
0.975 

 
0.843 

 
0.821 

 
0.797 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
3 
 
4 
 
5 
 
1 
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ตารางที ่19 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบพึง่พา
ของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  
 

ข้อและพฤติกรรมการเรียน x̄ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

4.จะท างานวชิาภาษาจีนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในชั้นเรียนเท่านั้น 
10.ตอ้งการให้ผูส้อนตรวจสอบความถูกตอ้งของ
งานหรือการบา้น 
16.เม่ือมีปัญหาในการเรียนภาษาจีนจะปรึกษา
เพื่อนท่ีเก่งกวา่หรือถามผูส้อน 
22.ลอกงานของเพื่อนเพราะคิดวา่ถูกตอ้งมากกวา่
ของตน 
28.เรียนภาษาจีนแค่ในต าราและกิจกรรมในชั้น
เรียนจากอาจารย ์

 
3.31 

 
4.33 

 
4.20 

 
2.42 

 
3.08 

 
1.087 

 
0.826 

 
0.865 

 
1.000 

 
1.021 

 
ปานกลาง 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
นอ้ย 

 
ปานกลาง 

 
3 
 
1 
 
2 
 
5 
 
4 

 
 จากตารางท่ี 19 รูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบพึ่งพาของนกัศึกษา เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  
ล าดบัท่ี 1 ตอ้งการให้ผูส้อนตรวจสอบความถูกตอ้งของงานหรือการบา้น(x̄= 4.33) 
ล าดบัท่ี 2 เม่ือมีปัญหาในการเรียนภาษาจีนจะปรึกษาเพื่อนท่ีเก่งกวา่หรือถามผูส้อน(x̄=4.20) 
ล าดบัท่ี 3 จะท างานวชิาภาษาจีนตามท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียนเท่านั้น(x̄=3.31) 
ล าดบัท่ี 4 เรียนภาษาจีนแค่ในต าราและกิจกรรมในชั้นเรียนจากอาจารย(์x̄=3.08) 
ล าดบัท่ี 5 ลอกงานของเพื่อนเพราะคิดวา่ถูกตอ้งมากกวา่ของตน(x̄=2.42) 
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ตารางที ่20 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบแข่งขัน
ของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์  
 

ข้อและพฤติกรรมการเรียน x̄ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

5.ตอบค าถามภาษาจีนในชั้นเรียนไดก่้อนเพื่อน
ร่วมชั้น 
11.ชอบเรียนภาษาจีนเม่ือผูส้อนกล่าวชม 
17.เม่ือมีการทดสอบชอบแข่งขนัเพื่อท าคะแนนให้
ไดม้ากๆ 
23.พยายามท างานวชิาภาษาจีนใหดี้หรือเร็วกวา่
เพื่อนร่วมชั้น 
29.ชอบท ากิจกรรมภาษาจีนท่ีตอ้งแข่งขนัระหวา่ง
บุคคลหรือกลุ่มคน 

 
2.91 
3.85 

 
2.79 

 
2.94 

 
2.67 

 
2.686 
0.950 

 
0.977 

 
1.011 

 
1.067 

 
ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
3 
1 
 
4 
 
2 
 
5 

 
 จากตารางท่ี 20 รูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบแข่งขนัของนกัศึกษา เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  
ล าดบัท่ี 1 ชอบเรียนภาษาจีนเม่ือผูส้อนกล่าวชม(x̄=3.85) 
ล าดบัท่ี 2 พยายามท างานวชิาภาษาจีนใหดี้หรือเร็วกวา่เพื่อนร่วมชั้น(x̄=2.94) 
ล าดบัท่ี 3 ตอบค าถามภาษาจีนในชั้นเรียนไดก่้อนเพื่อนร่วมชั้น(x̄=2.91) 
ล าดบัท่ี 4 เม่ือมีการทดสอบชอบแข่งขนัเพื่อท าคะแนนให้ไดม้ากๆ(x̄=2.79) 
ล าดบัท่ี 5 ชอบท ากิจกรรมภาษาจีนท่ีตอ้งแข่งขนัระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มคน(x̄=2.67) 
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U



45 
 

ตารางที ่21 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

ข้อและพฤติกรรมการเรียน x̄ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

ล าดับ 

6. ชอบท ากิจกรรมวชิาภาษาจีนในชั้นเรียน 
12.กระตือรือร้นท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้น
เรียน 
18.ไม่ชอบท ากิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน 
24.ยนิดีท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน 
30.สนใจสอบถามประเด็นท่ีสงสัยกบัอาจารย์
และเพื่อนๆในชั้นเรียน 

2.91 
 

3.85 
2.79 
2.94 

 
2.67 

0.775 
 

0.652 
0.978 
0.823 

 
0.903 

ปานกลาง 
 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

3 
 
1 
4 
2 
 
5 

 
 จากตารางท่ี 21 รูปแบบการเรียนภาษาจีนแบบมีส่วนร่วมของนกัศึกษา เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี  
ล าดบัท่ี 1 กระตือรือร้นท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน(x̄=3.85) 

ล าดบัท่ี 2 ยนิดีท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน(x̄=2.94) 

ล าดบัท่ี 3 ชอบท ากิจกรรมวชิาภาษาจีนในชั้นเรียน(x̄=2.91) 

ล าดบัท่ี 4 ไม่ชอบท ากิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน(x̄=2.79) 

ล าดบัท่ี 5 สนใจสอบถามประเด็นท่ีสงสัยกบัอาจารยแ์ละเพื่อนๆในชั้นเรียน(x̄=2.67)  DP
U
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ตารางที ่22 แสดงค่าเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนภาษาจีนของ

นักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามช้ันปี  

 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่รูปแบบการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
จ าแนกตามชั้นปี และเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยคือ ปี3(x̄=3.425)   ปี 2 (x̄=3.369)  ปี1 
 (x̄=3.273)  และปี 4 (x̄=3.174)   โดยทั้ง4 ชั้นปี มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 
 

รูปแบบ
การเรียน 

ปี 1(N=50) ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

ปี2(N=24) ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

ปี3(N=20) ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

ปี4(N=29) ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

x̄ S.D. x̄ S.D.  x̄ S.D. x̄ S.D. 
1. แบบ
อิสระ 

3.672 0.529 มาก 3.650 0.355 มาก 3.710 0.529 มาก 3.420 0.532 มาก 

2. แบบ
หลีกเล่ียง 

2.176 0.456 นอ้ย 2.400 0.712 นอ้ย 2.490 0.760 นอ้ย 2.234 0.526 นอ้ย 

3. แบบ
ร่วมมือ 

3.784 0.469 มาก 4.033 0.419 มาก 3.890 0.582 มาก 3.800 0.537 มาก 

4. แบบ
พึ่งพา 

3.336 0.487 ปาน
กลาง 

3.491 0.510 มาก 3.710 0.603 มาก 3.510 0.557 มาก 

5. แบบ
แข่งขนั 

3.128 0.890 ปาน
กลาง 

3.083 0.629 ปาน
กลาง 

3.190 0.809 ปาน
กลาง 

2.717 0.554 ปาน
กลาง 

6. แบบมี
ส่วนร่วม 

3.544 0.442 มาก 3.561 0.416 มาก 3.560 0.517 มาก 3.365 0.441 ปาน
กลาง 

รวม 3.273 0.545 ปาน
กลาง 

3.369 0.506 ปาน
กลาง 

3.425 0.633 มาก 3.174 0.524 ปาน
กลาง DP

U
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการเปรียบเทยีบการเรียนภาษาจีนนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีน

ธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามเพศโดยการหาค่าที(t-test) จ าแนก

ตามช้ันปี โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One- Way ANOVA)  

ตารางที ่23 แสดงค่าเฉลีย่เปรียบเทยีบความแตกต่างรูปแบบการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา

หลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ โดยจ าแนกตามเพศ 

 

จากตารางท่ี 23 รูปแบบการเรียนภาษาจีนจ าแนกตามเพศโดยรวม เพศชายมีค่าเฉล่ีย

(x̄)เท่ากบั 3.258  เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย(x̄)เท่ากบั 3.243 มีระดบัการปฏิบติัในระดบัปานกลาง ส าหรับ

รูปแบบรายขอ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  

 

รูปแบบการเรียน เพศชาย N= 16 เพศหญงิN= 107 t p-value 
x̄ S.D. ระดบั x̄ S.D. ระดบั   

1. แบบอิสระ 3.400 0.611 มาก 3.346 0.484 ปาน
กลาง 

-1.833 0.069 

2. แบบหลีกเล่ียง 2.287 0.551 ปาน
กลาง 

2.284 0.598 นอ้ย 0.021 0.983 

3.แบบร่วมมือ 3.850 0.586 มาก 3.834 0.488 มาก -0.031 0.975 
4.แบบพึ่งพา 3.537 0.664 มาก 3.457 0.519 มาก 0.550 0.583 
5.แบบแข่งขนั 3.100 0.640 ปาน

กลาง 
3.022 0.793 ปาน

กลาง 
0.373 0.710 

6.แบบมีส่วนร่วม 3.375 0.418 มาก 3.517 0.457 มาก -1.182 0.239 
รวม 3.258 0.578 ปาน

กลาง 
3.243 0.556 ปาน

กลาง 
  DP
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 เม่ือวิเคราะห์รูปแบบการเรียนจ าแนกตามเพศในแต่ละรูปแบบโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 

พบวา่ 

 เพศชาย   

ล าดบัท่ี 1 รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ(x̄=3.850)ระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก  

ล าดบัท่ี 2 รูปแบบการเรียนแบบพึ่งพา(x̄=3.537)ระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก  

ล าดบัท่ี 3 รูปแบบการเรียนแบบอิสระ(x̄=3.400)ระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก  

ล าดบัท่ี 4 รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม(x̄=3.375)ระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก  

ล าดบัท่ี 5 รูปแบบการเรียนแบบแข่งขนั(x̄=3.100) ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 

เพศหญิง   

ล าดบัท่ี 1 รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ(x̄=3.834) มีระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก  

ล าดบัท่ี 2 รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม(x̄=3.517) ระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก   

ล าดบัท่ี 3 รูปแบบการเรียนแบบพึ่งพา(x̄=3.457) ระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก  

ล าดบัท่ี 4 รูปแบบการเรียนแบบอิสระ(x̄=3.346) ระดบัการปฏิบติัในระดบัปานกลาง  

ล าดบัท่ี 5 รูปแบบการเรียนแข่งขนั(x̄=3.022)  ระดบัการปฏิบติัปานกลาง  
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ตารางที ่24 แสดงค่าสถิติเปรียบเทยีบความแตกต่างรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตร

ภาษาจีนธุรกจิคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามช้ันปี 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

แบบอิสระ ระหวา่งกลุ่ม 3 1.467 0.489 1.946 0.126 

ภายในกลุ่ม 119 29.906 0.251   

รวม 122 31.374    

แบบหลีกเล่ียง ระหวา่งกลุ่ม 3 1.826 0.609 1.782 0.154 

ภายในกลุ่ม 119 40.655 0.342   

รวม 122 42.481    

แบบร่วมมือ ระหวา่งกลุ่ม 3 1.127 0.376 1.523 0.212 

ภายในกลุ่ม 119 29.359 0.247   

รวม 122 30.486    

แบบพึ่งพา ระหวา่งกลุ่ม 3 2.108 0.703 2.516 0.062 

ภายในกลุ่ม 119 33.238 0.279   

รวม 122 35.346 
  

 
 

แบบแข่งขนั ระหวา่งกลุ่ม 3 3.896 1.299 2.240 0.087 

ภายในกลุ่ม 119 69.014 0.580   

รวม 122 72.910    

แบบมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 3 .700 .233 1.150 0.332 

ภายในกลุ่ม 119 24.130 .203   

รวม 122 24.830    
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 จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา 

จ าแนกตามชั้นปี พบวา่ ในชั้นปีต่างๆ มีรูปแบบการเรียนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 

CB384 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน และนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยการหาค่าที (t-

test) 

ตารางที่ 25 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา CB384 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดมาตรฐานเป็น

วชิาเอกเลอืก และนักศึกษาทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเอก
เลือก 

31 25.20 

ไม่ ได้ลงทะ เ บียน เ รียน เ ป็น
วชิาเอกเลือก 

93 75.60 

รวม 123 100 
 

 จากตารางท่ี 25 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา CB384 ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน 

เป็นวิชาเอกเลือกมีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 และนักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมี

จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60  
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ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการสอบวัดระดับภาษาจีน

ของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ าแนกตามช้ัน

ปี 

ช้ันปี จ านวน(คน) x̄ S.D. 
1 50 172.10 39.65 
2 24 210.79 31.97 
3 20 201.30 37.50 
4 29 199.69 49.94 

รวม 123 190.9 43.29 
  
 จากตางท่ี 26 พบวา่ปี2 มีค่าเฉล่ีย(x̄)คะแนนสอบวดัระดบัภาษาจีนมากท่ีสุดเท่ากบั 210.79  
ขณะท่ีค่าS.D. เป็น 31.97 ล าดบัท่ีสองปี 3 มีค่าเฉล่ีย(x̄)คะแนนสอบเท่ากบั 201.30 และค่าS.D. เป็น 
37.50 ล าดบัท่ีสามปี 4 มีค่าเฉล่ีย(x̄)คะแนนสอบเท่ากบั 199.69 และค่าS.D. เป็น 49.94 ล าดบัสุดทา้ย
ปี 1 มีค่าเฉล่ีย(x̄)คะแนนสอบเท่ากบั 172.10 79 และค่าS.D. เป็น 39.65 ส าหรับการกระจายของ
ขอ้มูลเม่ือพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า 31.97-49.94 ซ่ึงในชั้นปี 4 พบการกระจายของ
คะแนนสูงท่ีสุด 
 
ตารางที ่27 แสดงค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบวดัระดับภาษาจีนแต่ละด้านของนักศึกษาหลกัสูตร
ภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามช้ันปี  
 

ช้ันปี จ านวน(คน) ทกัษะการฟัง ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน 
1 50 58.32 54.88 46.48 
2 24 68.75 76.29 65.25 
3 20 63.65 68.55 69.10 
4 29 77.00 69.13 62.89 
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จากตารางท่ี 27 พบวา่ ในทกัษะแต่ละดา้นของการสอบวดัระดบัภาษาจีนมีค่าเฉล่ียดงัน้ี  
1. คะแนนทกัษะการฟังเรียงจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี4 คะแนนเฉล่ียท่ี 77 คะแนน รองลงไดม้า
ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี 2 คะแนนเฉล่ียท่ี 68.75 ชั้นปีท่ี3 คะแนนเฉล่ียท่ี 63.65 และ ชั้นปีท่ี1 คะแนนเฉล่ียท่ี 
58.32  
2. คะแนนทกัษะการอ่านเรียงจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่  ชั้นปีท่ี2 คะแนนเฉล่ียท่ี 76.29 รองลงมาไดแ้ก่ 
ชั้นปีท่ี4 คะแนนเฉล่ียท่ี 69.13 ชั้นปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียท่ี 68.55 และชั้นปีท่ี1 คะแนนเฉล่ียท่ี 54.88 
3. คะแนนทกัษะการเขียนเรียงจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี3 คะแนนเฉล่ียท่ี 69.10 รองลงมาไดแ้ก่ 
ชั้นปีท่ี 2 คะแนนเฉล่ียท่ี 65.25 ชั้นปีท่ี4 คะแนนเฉล่ียท่ี 62.89 และชั้นปีท่ี1 คะแนนเฉล่ียท่ี 46.48  
 
 
ตารางที ่28 แสดงค่าสถิติการเปรียบเทยีบของคะแนนสอบวดัระดับภาษาจีนของนักศึกษาหลกัสูตร
ภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามช้ันปี 
 
 

 

 

 ss df Mean Square F P 

ระหวา่งกลุ่ม 31571.964 3 10523.988 6.353 .000 

ภายในกลุ่ม 197120.865 119 1656.478   

รวม 228692.829 122    

P<.05 
  
 จากตารางท่ี 28 พบวา่คะแนนสอบวดัระดบัภาษาจีนระหวา่งชั้นปีมีความแตกต่างกนัทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้จิยัจึงไดท้ดสอบความต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิการแบบ 
Scheffe' ดงัน้ี  
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ตารางที ่29 การเปรียบเทียบรายคู่ คะแนนสอบวดัระดับภาษาจีนของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีน
ธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามช้ันปี 

 x̄ ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 
ชั้นปี  172.10 210.79 201.30 199.69 
1 172.10 -  (p=0.003)* (p=0.067) (p=0.042)* 
2 210.79 - - - - 
3 201.30 - - - - 
4 199.69 - - - - 

 จากตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบรายคู่ คะแนนสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาหลกัสูตร
ภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามชั้นปี พบวา่มีความแตกต่าง
กนั 2 คู่ ดงัน้ี 1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2  2. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 โดยมี
คะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
ตารางที ่30  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้สอบผ่านการสอบวดัระดับภาษาจีนระดับ 4 ของ
นักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิช้ันปีที ่1- 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  

ช้ันปี จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 50 17.3 
2 24 28 
3 20 24 
4 29 30.7 

รวม 123 100 
 
 จากตารางท่ี 30 นกัศึกษาท่ีสอบผา่นการสอบวดัระดบัภาษาจีนระดบั4(HSK4) โดยมี
คะแนนตั้งแต่ 180 คะแนน ข้ึนไป ส่วนมากเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี4 ร้อยละ 30.7 รองลงมาไดแ้ก่ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 28 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 24 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีร้อยละ 17.3  
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ตารางที ่ 31 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบวดัระดับภาษาจีนของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ
ช้ันปีที1่-4  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน(คน) x̄ S.D. t p 
ชาย 16 188.81 37.31 0.20 0.83 
หญิง 107 191.21 44.26 

 

 จากตารางท่ี 31  พบว่า คะแนนสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาในหลกัสูตรภาษาจีน

ธุรกิจ ชั้นปีท่ี1-4 เพศชายมีคะแนนเฉล่ียท่ี 188.81 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 37.31 เพศหญิงมี

คะแนนเฉล่ียท่ี 191.21 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 44.26 ส าหรับการกระจายของขอ้มูล เม่ือพิจารณา

จากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า 37.31 – 44.26 ซ่ึงคะแนนสอบของนักศึกษาเพศหญิง มีการ

กระจายตวัสูง  และเม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ กลุ่มนกัศึกษาเพศชายมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยกวา่นกัศึกษาเพศหญิง แต่ไม่ต่างกนัทางสถิติ  

ตารางที ่32 แสดงค่าสถิติการเปรียบเทยีบของคะแนนสอบวดัระดับภาษาจีนของนักศึกษาหลกัสูตร
ภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ จ าแนกตามรูปแบบการเรียน 

 

 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 31990.065 5 6398.013 3.806 .003* 

ภายในกลุ่ม 196702.764 117 1681.220   

รวม 228692.829 122    

P<.05 
 จากตารางท่ี 32 พบวา่ รูปแบบการเรียนมีผลต่อคะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน อยา่ง

มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จึงไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ดว้ย Scheffe ' ไดผ้ลดงัน้ี  
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ตารางที ่33 แสดงการเปรียบเทยีบของรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดับภาษาจีน

ของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

 

แบบการเรียน x̄ อสิระ หลกีเลีย่ง ร่วมมือ พึง่พา แข่งขัน ส่วนร่วม 
อิสระ 187.93  1.00 0.59 0.99 0.94 0.49 

หลีกเล่ียง 185.00   0.99 1.00 0.98 0.99 
ร่วมมือ 206.25    0.41 1.00 0.00* 
พึ่งพา 180.35     0.86 0.89 
แข่งขนั 215.33      0.52 
ส่วนร่วม 163.33       

 P<0.05 

 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ ดว้ย Scheffe '  พบวา่ 

รูปแบบการเรียนท่ีต่างกนัมีผลสัมฤทธ์ิท่ีต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือและรูปแบบ

การเรียนแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงนกัศึกษาท่ีมีรูปแบบ

การเรียนแบบแข่งขนัผลสมัฤทธิก์ารสอบวดัระดบัภาษาจนีเฉลีย่มากกว่ารปูแบบการเรยีนอื่นๆ  

ตารางที ่ 34 แสดงรูปแบบการเรียนจ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดับภาษาจีนของนักศึกษา 

หลกัสูตรภาษาจีนธุรกจิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  

รูปแบบการเรียน ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดับ รวม 

 ต า่กว่า180คะแนน 180-240 คะแนน 241-300 คะแนน  

1.แบบอิสระ 28.6% 15.3% 40.0% 23.6% 

2.แบบหลีกเล่ียง 2.0% 1.7% .0% 1.6% 

3.แบบร่วมมือ 20.4% 55.9% 53.3% 41.5% 

4.แบบพึ่งพา 18.4% 11.9% 6.7% 13.8% 

5.แบบแข่งขนั .0% 5.1% .0% 2.4% 

6.แบบส่วนร่วม 30.6% 10.2% .0% 17.1% 

รวม 100% 100% 100% 100% 
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 จากตารางท่ี 34 แสดงรูปแบบการเรียนเม่ือจ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบั พบวา่  

ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดับภาษาจีนทีค่ะแนนต ่ากว่า 180 คะแนน  3 อนัดับแรก คือ 

อนัดบัท่ี1  รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม(30.6%) 

อนัดบัท่ี2 รูปแบบการเรียนแบบอิสระ(28.6%) 

อนัดบัท่ี3 รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ(20.4%) 

ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดับภาษาจีนทีค่ะแนน 180- 240 คะแนน 3 อนัดับแรก คือ  

อนัดบัท่ี1 รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ(55.9%) 

อนัดบัท่ี2 รูปแบบการเรียนแบบอิสระ(15.3%) 

อนัดบัท่ี3 รูปแบบการเรียนแบบพึ่งพา(11.9%) 

ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดับภาษาจีนทีค่ะแนน 241-300 คะแนน 3 อนัดับแรก คือ  

อนัดบัท่ี1 รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ(53.3%) 

อนัดบัท่ี2 รูปแบบการเรียนแบบอิสระ(40%) 

อนัดบัท่ี3 รูปแบบการเรียนแบบพึ่งพา(6.7%)  
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บทที ่5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการสอบวัดระดับภาษาจีนของนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนของนกัศึกษาในสาขาภาษาจีนธุรกิจก่อนเขา้

สอบวดัระดบัภาษาจีนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงการวิจยัในคร้ัง

น้ีสามารถสรุปผลและมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

สรุปผลการวจัิย 

  1) รูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามชั้นปี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 มีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ

มากท่ีสุด และมีระดบัการปฏิบติัปานกลาง-มาก (3.78 – 4.03) ขณะท่ีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียง

มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด (3.258) 

  2) ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีนในนกัศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปีท่ีต่างกนั มี

คะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

  3) ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีนในนกัศึกษาท่ีต่างเพศ มีคะแนนสอบวดั
ระดบัความรู้ภาษาจีนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

  4)  นกัศึกษา หลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ท่ีมีรูปแบบการเรียนต่างกนั มีผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

อภิปรายผล 

         ผูว้จิยัไดแ้บ่งหวัขอ้การอภิปรายผลการวจิยัไวด้งัน้ี  
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 1. รูปแบบการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา 

 จากผลการวิจยัท่ีพบว่ารูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  าแนกตามชั้นปี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 มีรูปแบบการเรียนแบบ

ร่วมมือมากท่ีสุด และมีระดบัการปฏิบติัปานกลาง-มาก ขณะท่ีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียงมี

ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด อาจเป็นเพราะกระบวนการจดัการเรียนสอนของหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ

ท่ีไดมุ้่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัผา่นกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบร่วมกนั 

ส่งเสริมการใชท้กัษะระหว่างบุคคล ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของJohnson and Johnson(1994)อา้งถึงใน

(ทิศนา แขมมณี,2548) ท่ีสรุปวา่ การเรียนแบบร่วมมือน ามาซ่ึงการพึ่งพากนัในทางบวก สมาชิกใน

กลุ่มเกิดแรงจูงใจร่วมมือกนัท างานใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกนัรูปแบบ

การเรียนของนกัศึกษาเม่ือจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบ

การเรียนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัคือ การเรียนแบบร่วมมือ ทั้งน้ีนกัศึกษาในหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ ปีท่ี

1-4 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์จ านวนนกัศึกษาเพศชายนอ้ยกวา่นกัศึกษาเพศหญิง เม่ือมีการท า

กิจกรรมใดๆในชั้นเรียน ผูเ้รียนส่วนนอ้ยจึงตอ้งคลอ้ยตามผูเ้รียนส่วนใหญ่ จึงท าให้มีรูปแบบการ

เรียนท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรุ่งฟ้า กิติยานุสันต(์2548) กนกพร 

ศรีญานลกัษณ์(2550) ท่ีใชแ้นวคิดของกราชาส์และไรซ์แมนในการส ารวจรูปแบบการเรียนและได้

ขอ้สรุปวา่ผูเ้รียนท่ีมีเพศต่างกนัมีรูปแบบการเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั  

  2. ผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาจ าแนกตามชั้นปี 
              จากผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาท่ีต่างชั้นปีมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบวดัระดบัแตกต่างกนั 

เน่ืองจากผูเ้รียนในแต่ละชั้นปี เรียนภาษาจีนตามล าดบัความยากง่าย กล่าวคือ ในชั้นปี 1-2 สาขา

ภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดเ้รียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานจ านวน 2 

รายวิชา  ซ่ึงในระดบัดงักล่าวจะเป็นการใชภ้าษาจีนท่ีไม่ซบัซ้อนและมุ่งเนน้ภาษาท่ีสามารถใชใ้น

ชีวติประจ าวนัทัว่ไป ในขณะท่ีชั้นปี 3-4 จะเรียนภาษาจีนในขั้นกลางท่ีมุ่งเนน้การคิดวิเคราะห์ และ

ยงัไดเ้รียนรู้ส านวน ไวยากรณ์ท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึน ซ่ึงแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัเลือกใชคื้อขอ้สอบ

วดัระดบัภาษาจีนระดบั4 (HSK4) โดยแบบทดสอบระดบัน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้เรียนรู้ค าศพัทภ์าษาจีน

ท่ี 1200 ค า และสามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในหัวข้อ ท่ีหลากหลายและสามารถส่ือสารกับผูใ้ช้

ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดอ้ย่างยิ่งวา่นกัศึกษาท่ีเรียนใน
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ชั้นปีท่ีสูงข้ึน มีโอกาสสะสมประสบการณ์การใชภ้าษาจีนไดม้ากกวา่ จึงมีโอกาสท าคะแนนสอบได้

มากกวา่ อย่างไรก็ตามในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มากกวา่ชั้นปีท่ี 3 

และ 4 แต่ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(31.97)มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ยกวา่คะแนนของนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 3(37.50) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีได้คะแนนสอบสูงมีเพียงบางส่วน ซ่ึงในจ านวน

ดงักล่าวเป็นผูท่ี้เคยเขา้ร่วมการสอบวดัระดบัภาษาจีนก่อนเขา้เรียนท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

ส าหรับคะแนนสอบวดัระดบัของนกัศึกษาเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Sheffe' พบ

ความแตกต่างทางสถิติ 2 คู่ คือ 1.ชั้นปีท่ี 1 และ ชั้นปีท่ี2  2.ชั้นปีท่ี1 และ ชั้นปีท่ี4 มีคะแนนสอบวดั

ระดบัต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

   3.  รูปแบบการเรียนรู้กบัผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีน 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ม่ือจ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิการสอบวดัระดบัภาษาจีนกบัพบวา่ รูปแบบ
การเรียน 3 อนัดบัแรกท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง(180-240) และ เกณฑ์ดี(241-300) คือ 
รูปแบบร่วมมือ รูปแบบอิสระ รูปแบบพึ่งพา ซ่ึงในการสอบวดัระดบัภาษาจีนก าหนดเกณฑ์การ
สอบผา่นท่ี 180 คะแนนข้ึนไป และจากการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธ์ิการสอบ
พบว่า รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.05  
 

 สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนรู้อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ใน
การเรียนรู้ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดด้้วยเช่นกนั ได้แก่ ความ
พร้อมในการเรียน นิสัยส่วนตวั และความขยนัในการเรียน โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1.การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีครูผูส้อนมีประโยชน์มากกว่า
เรียนดว้ยตนเอง 2.ไดรั้บความรู้จากการสนทนาร่วมกบัอาจารยแ์ละเพื่อนร่วมชั้น 3.เม่ือร่วมกิจกรรม
กบัเพื่อนร่วมชั้นท าให้การเรียนภาษาจีนดีข้ึน ดงันั้น กระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ผูส้อนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้ความส าคญัเก่ียวรูปแบบการเรียน จดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยทีพ่บและการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  1.1 การเรียนแบบร่วมมือเกิดการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการท า
แบบทดสอบวดัระดบัภาษาจีน ผูเ้รียนท่ีเก่งกว่าไดแ้บ่งปันเทคนิคของตนเองให้เพื่อนภายในกลุ่ม 
เกิดความมัน่ใจในระดบัภาษาของตนเอง 
  1.2 การเรียนแบบร่วมมือผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนสามารถเรียนรู้จากผูเ้รียนอ่ืนๆภายใน
กลุ่ม เกิดความภูมิใจในตนเองเม่ือไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ ขณะเดียวกนัจะกระตือรือร้นใน
การเรียนมากข้ึน เน่ืองจากเกิดการเปรียบเทียบระหวา่งตนเองกบัเพื่อนร่วมกลุ่ม 
  1.3 การเรียนแบบร่วมมือบรรยากาศในชั้นเรียนดีข้ึน ลดช่องว่างระหว่างผูส้อน
และผูเ้รียนเม่ือท ากิจกรรมร่วมกนั ผูเ้รียนในกลุ่มยนิดีท่ีจะสอบถามเม่ือเกิดขอ้สงสัย เน่ืองจากผูส้อน
สามารถดูแลไดท้ัว่ถึงมากกวา่ 
  1.4 การเรียนแบบร่วมมือในการจดักิจกรรม ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งมกัจะยึดติดหรือใช้
ความเคยชินของตนเองในการท างาน ในขณะท่ีผูเ้รียนปานกลางหรืออ่อนจะไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นคดัคา้น ซ่ึงผูส้อนตอ้งวางกติกาอยา่งชดัเจนในการท ากิจกรรม  
  1.5 การเรียนแบบร่วมมือผูเ้รียนจะใช้เวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างกนั ท าให้
กิจกรรมไม่จบในเวลาท่ีก าหนด ผูเ้รียนท่ีท างานเสร็จก่อนอาจจะเสียงดงั ดงันั้นผูส้อนควรให้มีการ
แลกเปล่ียนกนัตรวจผลงานภายในกลุ่ม  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

  2.1  ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนในทกัษะการฟัง การอ่าน 

และการเขียน 

  2.2  ควรศึกษารูปแบบการเรียนทกัษะการเขียนและการอ่านภาษาจีนของผูเ้รียน

และเทคนิคการท าแบบทดสอบวดัระดบัภาษาจีนในแต่ละทกัษะ 

 3. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบวัด

ระดับภาษาจีนแก่นักศึกษา  

  3.1  เน่ืองจากการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน เนน้ประสบการณ์การใชภ้าษาของ

ผู ้เข้าทดสอบ ดังนั้ นผู ้สอนควร เน้นให้ผู ้เ รียนได้เรียนในแต่ละทักษะตามความถนัด และ
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ขณะเดียวกนัสามารถใช้แนวการสอบวดัความรู้ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์การท าแบบทดสอบ 

  3.2 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท าความรู้จกักบัแนวขอ้สอบ ค าศพัท์ หรือ ท าแบบทดสอบ

วดัระดบัความรู้ภาษาจีนท่ีเคยจดัสอบ  
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