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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
กลวิธีช่วยจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16.โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย .(Simple.Random.Sampling).โดย
ก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม.จ านวน.1.ห้อง.และเป็นกลุ่มทดลอง.จ านวน.1.ห้อง.เป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ .3 .โรงเรียนนาทวีวิทยาคม .อ าเภอนาทวี .จังหวัดสงขลา .ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ .2 
ปีการศึกษา.2562.จ านวน.48.คน ได้รับการสอนทักษะการจ าโดยใช้กลวิธีช่วยจ า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือ.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือศึกษาความสามารถในการจ าค าศัพท์และศึกษา
ความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมทดสอบโดยเว้นระยะเวลา .2.สัปดาห์.หลังท า
แบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกลวิธีช่วยจ าเกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.คือ.ค่าเฉลี่ย.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.และค่า independent 
t-test  
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ผลของการศึกษาพบว่า(1)หลังการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าค าศัพท์ภาษาจีน
ขั้นพ้ืนฐานนักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) หลังการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ านักเรียนกลุ่ม
ทดลองมคีวามคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ความคงทนในการจ าค าศัพท์, กลวิธีช่วยจ า, ทฤษฏีโครงสร้างความรู้  
 
Abstract 
 The study was conducted to investigate the effects of using a supplementary 
exercise with mnemonics device on vocabulary retention of basic Chinese language of 
Mattayomsuksa 3students, the secondary educational service area office 16. The subjects 
were divided into two groups of 48 Mattayomsuksa 3 studentsat Nathaweewittayakom 
school, Songkhla, Thailand in the second semester of the academic year 2019. They 
were selected with a simple random sampling method.The instruments used for 
gathering information in this research were lesson plans, vocabulary learning 
and retention tests (Ransomed pre-post test and time series control group design) and 
satisfying questionnaire. The data were analyzed by using the mean, standard deviation, 
and independent t-test. 

The results of the study showed that: (1) there was a statistical significant in the 
effects of teaching mnemonics on vocabulary learningstrategies of basic Chinese 
languagetest at the significant level of 0.05; (2) it was also found that the students’ 
vocabulary retentionof basic Chinese languageafter the teaching if Mnemonics device 
increased at a significant level of 0.05. 
Keywords: Vocabulary Retention, Mnemonics Device, Schema Theory 
 
บทน า 

หนึ่งในภาษาท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันคือ
ภาษาจีนการมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่ดีย่อมได้เปรียบในการเพ่ิมโอกาสด้านการท างาน .ประโยชน์
ทางด้านธุรกิจ .โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการท างาน .รวมถึงความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาประเทศในอนาคต 
(กรมวิชาการ,.2556,.น..69,.ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,.2559.และอรสา รัตนอมรภิรมย์,.2555, 
น. 8).แม้ภาษาจีนบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แต่จากงานวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย.พบว่า.ประสิทธิผลของการเรียนภาษาจีนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า .นักเรียนไม่สามารถน า
ความรู้ไปใช้นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบบเรียนที่ใช้ขาดความเหมาะสม (อดิเรก นวลศรี , 
2558, น.149-159) 
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ปัญหาประการหนึ่งส าหรับผู้เรียนภาษาจีนคือ.ภาษาจีนเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากในการจ าเพาะ
ภาษาจีน.ประกอบด้วย.ตัวอักษรที่มีความซับซ้อน.นอกจากนี้นักเรียนจ าค าศัพท์ไม่ได้เพราะนักเรียน     
ส่วนใหญ่ท่องค าศัพท์แบบนกแก้วนกขุนทองหรือท่องเอาจ านวนมาก.ๆ.โดยไม่ค านึงว่าจะจ าได้หรือไม่.หรือ
นักเรียนจ าเฉพาะเวลาท่อง.หลังจากนั้นจะลืมค าศัพท์ดังกล่าวไป.(รติพร.แสนรวยเงิน.และธร สุนทรายุทธ, 
2561,.น. 257; นพาวรรณ์ ใจสุข,.2556,.น. 4) อย่างไรก็ตามวิธีการสอนหรือกลวิธีสอนมีส่วนส าคัญมากที่
จะช่วยแก้ไขปัญหาการจ าค าศัพท์ภาษาจีนของผู้เรียนได้ ศรีไกร (Srikrai,.2008,.น.53-79) กล่าวว่า 
นอกจากปัจจัยด้านตัวผู้เรียน พฤติกรรมในการเรียน แรงจูงใจ และทัศนคติต่อการเรียนแล้ว ยังรวมถึง
ปัจจัยด้านการเรียนการสอนซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศของผู้เรียน.นอกจากนี้.พฤติกรรมการสอนหรือ
วิธีการสอนของผู้สอนมีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาหรือความรู้ที่สอน เนื่องจากหากผู้สอนใช้วิธีสอนที่ดีมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม.จะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นได้ พนัส  หันนาคินทร์ 
(2524,.น.179)  

ทั้งนี.้การสอนแบบกลวิธีช่วยจ าเพื่อฝึกทักษะการจ าค าศัพท์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเร้าความสนใจ
ของผู้ เรียนให้เกิดความสนุกสนาน .ไม่เบื่อหน่ายต่อวิธีการสอนค าศัพท์ด้วยการเขียนค าศัพท์และ 
ท่องค าศัพท์ด้วยวิธีการเดิม.ๆ.เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน.แก้ปัญหาการจ าค าศัพท์.และเพ่ิมความ
คงทนในการเรียนรู้ .(Srikrai,.2008 ,.น.53-79) .นอกจากนี้ .Vanlee.Siriganjanavong.(2013) .พบว่า 
การสอนค าศัพท์โดยใช้กลวิธีช่วยจ า.(Mnemonics.Device).สามารถช่วยศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้
ภาษาท่ีสองให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งน าไปสู่พัฒนาการของการสื่อสารทางภาษาที่ดี และช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การจดจ าทั้งในระยะสั้น .(short-term.memory).และความจ าระยะยาว .(long-term.memory).จาก
ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการสอนหรือกลวิธีสอนมีบทบาทส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ
ภาษาที่สองเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน
แต่จากสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนนาทวี
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิ์และทักษะการจ าค าศัพท์ภาษาจีน ท าให้นักเรียนได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ .60.
และเมื่อเวลาผ่านไปในระยะเวลาหนึ่ง นักเรียนไม่สามารถจ าค าศัพท์ภาษาจีนได้ กล่าวคือนักเรียนไม่มี
ความคงทนในการจ าค าศัพท ์ทั้งนี้มีผูว้ิจัยได้ศึกษาวิธีการสอนค าศัพท์โดยใช้กลวิธีช่วยจ า(Srikrai,.2008,.น.
53-79; DAN Y.,.2553,.น.37; นภาพร บ ารุงศิลป์,.2559,.น.54).จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึง
เกิดค าถามว่าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16.มีผลเป็นอย่างไร.
ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าค าศัพท์
ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16 

โดยมีค าถามวิจัยดังนี้ 
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  1...เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่.3.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ก่อนและหลังการสอนของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 
  2...เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
3.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16.หลังการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี
ช่วยจ าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง.(Quasi-Experimental.Research.Design) การออกแบบ
สุ่มสอบก่อน-หลัง.และอนุกรมเวลาที่มีกลุ่มควบคุม.(Ramdomed Pretest-Postest and Time Series 
Control.Group.Design) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย.(Simple.Random.Sampling).โดยก าหนดให้
เป็นกลุ่มควบคุม.จ านวน.1.ห้อง.และเป็นกลุ่มทดลอง.จ านวน.1.ห้อง.กลุ่มตัวอย่างคือ.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่.3.ภาคเรียนที่.2.ปีการศึกษา.2562.จ านวน.48.คน.แบ่งเป็นเพศชาย.จ านวน.16.คน.และ
เพศหญิง.จ านวน.32.คน.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีวิธีการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือดังนี ้

1..แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ .ระดับความคิดเห็นรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 4.74 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  

2..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ.และมีค่าความยากง่ายเท่ากับ.0.43 – 0.52.ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 
0.24 – 0.26.และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.0.76 

3..แผนจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับความคิดเห็นรวมเฉลี่ยเท่ากับ.4.63.ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

4..แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกลวิธีช่วยจ าเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน
ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ.มีค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ท้ัง.10.ข้อ 

ส าหรับการด าเนินการในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด.48.คนนั้น.ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น.2.ห้องเรียน.
คือ.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3/12.เป็นกลุ่มทดลอง.และ.3/13.เป็นกลุ่มควบคุม.เข้ารับการทดสอบก่อน
การทดลอง (Pre-test) ในระหว่างวันที่ 16 - 17.ธันวาคม.2562.ณ.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการสอนตามคาบเรียนปกติส าหรับกลุ่มทดลองนั้น ผู้วิจัยได้เกริ่นน าโดยการตั้ง
ค าถามเก่ียวกับกลวิธีช่วยจดจ าค าศัพท์ภาษาจีน เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน มีการน าเสนอและสอนค าศัพท์แบบ
ใหม่โดยใช้ภาพค าศัพท์ที่มีกลวิธีช่วยจ าให้นักเรียนกลุ่มทดลองดูทีละค า.จ านวนทั้งสิ้น.10.ค า ในระหว่าง
การเรียนรู้ค าศัพท์.ผู้วิจัยจะให้เวลากลุ่มทดลองในการทบทวนและสร้างจินตภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลที่
ได้รับเพ่ือสร้างความคงทนในการจ าค าศัพท์ประมาณ .1.นาทีต่อค าศัพท์.โดยผู้วิจัยเลือกใช้คลิปวิดีโอจับ
เวลา.เพ่ือกระตุ้นการท างานของสมอง.และสุ่มถามนักเรียนกลุ่มทดลองในเวลาที่จ ากัด.ใครตอบถูกจะได้รับ
คูปอง.เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นในการเรียน.นอกจากนี้กลุ่มทดลองสามารถพูดคุยกับเพ่ือนเพ่ือทวนค าศัพท์อีก
ครั้งโดยด าเนินการทั้งสิ้นเป็นเวลา.20.ชั่วโมง.ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 
จากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองเข้ารับการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และท าประเมินแบบสอบถามความ
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พึงพอใจของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard.deviation) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.และการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ
ด้วย independent t-test     
 
ผลการวิจัย 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 สามารถสรุปได้ตามตารางที่.1.ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่.3.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16.ก่อนและหลังการสอนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ก่อนเรียน 

 ̅ 12.96 12.67 
S.D. 2.645 3.435 

t .330 
หลังเรียน 1 

 ̅ 19.13 15.96 
S.D. 3.055 2.774 

t 3.760 
หลังเรียน 2   

 ̅ 20.13 15.46 
S.D. 3.430 2.621 

t 5.296 
หลังเรียน 3   

 ̅ 21.42 15.13 
S.D. 3.682 3.443 

t 6.114 
ผลรวม   

 ̅ 18.41 14.80 
S.D. 2.865 2.728 

t 4.463 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05. (p<0.00) 
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ตารางที่.1.แสดงให้เห็นว่า.การสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจ ามีผลต่อความสามารถในการจ าค าศัพท์
ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า ก่อนการสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจ า .ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ .12.96.และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีค่าเท่ากับ.2.64.แต่หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจ าแล้วปรากฏว่า .ค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง.มีค่าเท่ากับ.19.13.และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
3.05 .และค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ .12.67 .และค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ.3.435.แต่หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจ าแล้วปรากฏว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม.มีค่าเท่ากับ.15.96.และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ.2.774.การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการสอนกลวิธี
ช่วยจ าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้.independent t-test.แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังการสอน
โดยใช้กลวิธีช่วยจ าสูงกว่าคะแนนก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0.05.(p.<.0.00) 
หมายความว่า.ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมเพ่ิมข้ึนหลังการสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจ า 

จากผลการทดลองเพ่ือหาผลของการสอนกลวิธีช่วยจ าต่อความคงทนในการจ าค าศัพท์ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนี้.สอดคล้องกับงานวิจัยของทองปานดี.พิพิชภัณฑ์ (2541) และวัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ 
(2556).โดยทองปานดี.พิพิชภัณฑ์ (2541).ได้ทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.โดยใช้กลวิธีช่วยจ า.พบว่า.ผู้เรียนมีความสามารถในการจดจ าค าศัพท์
เพ่ิมข้ึน.นอกจากนี.้วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ (2556) พบว่า.การสอนค าศัพท์โดยใช้กลวิธีช่วยจ าสามารถช่วย
ศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาท่ีสองให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งน าไปสู่พัฒนาการของการสื่อสารทางภาษาที่ดี 
และช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการจดจ าทั้งในระยะสั้น (short-term.memory).และความจ าระยะยาว 
(long-term memory)   
 ส่วน.Amiryousefi,.M. (2011) ได้ศึกษาวรรณกรรมวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้กลวิธีช่วยจ า 
พบว่า การเรียนรู้ค าศัพท์เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา.แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่าการเรียนค าศัพท์
เป็นสิ่งที่ล้มเหลวเพราะไม่สามารถจดจ าได้ ซึ่งการใช้กลวิธีช่วยจ า ในการเรียนรู้ค าศัพท์ท าให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและช่วยเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์.นอกจากนี้.Benge, C. & Robins, M. E. 
(2009) พบว่า.กลวิธีช่วยจ าช่วยให้เกิดการพัฒนาค าศัพท์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 

2..เปรียบเทียบความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานโดยการใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจ านวนสามครั้ง .แต่ละครั้งจะเว้นระยะเวลาในการสอบ .จ านวน.14.วัน 
เพ่ือศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพท์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม .จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
พบว่า.ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองครั้งที่.1.มีค่าเท่ากับ.19.13.และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ.3.05.ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนครั้งที่.2.ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเท่ากับ 20.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ.3.43.และค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองครั้งที่.3.มีค่าเท่ากับ.21.42.และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
3.68.ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุมครั้งที่.1.มีค่าเท่ากับ.15.96.และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ.2.77.ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนครั้งที่.2.ของนักเรียน
กลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ.15.46.และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ.2.62.และค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองครั้งที่ .3.มีค่าเท่ากับ.15.13.และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี 
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ค่าเท่ากับ.3.44.ดังนั้น.การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการสอนกลวิธีช่วยจ าของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมโดยใช้.independent t-test.แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังการสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจ าของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05.(p.<.0.00).หมายความว่า.ความคงทนใน
การจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.โรงเรียนนาทวีวิทยาคมเพ่ิมขึ้นหลัง
การสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจ าจากผลทดสอบดังกล่าว.สังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
กลุ่มควบคุมมีค่าน้อยลงในครั้งที่.2.และครั้งที่.3.อาจกล่าวได้ว่า.นักเรียนกลุ่มควบคุมสามารถจดจ าค าศัพท์
ได้ดีหลังการเรียนโดยใช้ความจ าระยะสั้น แต่นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความคงทนในการจ าค าศัพท์น้อยลง
เมื่อระยะเวลาผ่านไปสองสัปดาห์หรือต้องใช้ความจ าระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม.นักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนรู้ค าศัพท์ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างค าศัพท์.ปราศจาก
การคิดค้นด้วยตนเองจากผู้เรียน.จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ.Thornbury 
(2004).ที่กล่าวว่าสิ่งที่ช่วยจ าได้ดีที่สุดคือสิ่งที่ (1) มีองค์ประกอบที่มองเห็นได้ และ (2) สร้างขึ้นมาด้วย
ตนเอง นั่นคือไม่ได้ขอยืมมาจากผู้เรียนคนอ่ืนหรือจากครู และการคิดค าส าคัญขึ้นมาต้องอาศัยเวลาและ
การฝึกฝนจ านวนหนึ่ง ดังนั้นเมื่อครูต้องการสอนค าศัพท์ใหม่ๆ ควรให้เวลาผู้เรียนอยู่เงียบ .ๆ.2-3.นาที 
เพ่ือคิดสร้างค าส าคัญของตนเอง และหากครูให้ผู้เรียนบอกค าส าคัญดังกล่าวต่อเพ่ือนที่นั่งใกล้ .ๆ.กัน 
จะช่วยเกิดประสิทธิภาพในการจดจ าค าศัพท์นั้น.ๆ.มากยิ่งขึ้น   
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
  1..ค าถามงานวิจัยข้อที่ 1: กลุ่มทดลองมีความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานที่สูง
กว่ากลุ่มควบคุมหลังการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยสูตรทางสถิติ
พบว่า ความสามารถในการจ าค าศัพทภ์าษาจีนขั้นพ้ืนฐานสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
  2..ค าถามงานวิจัยข้อที่ 2: กลุ่มทดลองมีความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานสูงกว่า
กลุ่มควบคุมหลังการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยสูตรทางสถิติพบว่า
ความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังการสอน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจ าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั้งในด้านการพัฒนาการจ าค าศัพท์ภาษาจีนและในการท าวิจัยครั้งต่อไป    
ดังจะน าเสนอตามรายละเอียดดังนี้ 
 1..จ านวนข้อสอบของแบบทดสอบวัดความคงทนในการจ าค าศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ .มีจ านวน
ทั้งหมด.30.ข้อ.ดังนั้น.หากผู้สนใจจะน ากลวิธีช่วยจ าไปใช้เพ่ือพัฒนาความสามารถและความคงทนในการ
จ าค าศัพท.์ควรเพิ่มจ านวนข้อสอบและประเภทของข้อสอบ.เพ่ือปรับระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามบริบทของตน 

2..ผู้สนใจจะน ากลวิธีช่วยจ าไปใช้เพื่อเพ่ิมความสารมารถและความคงทนในการจ าค าศัพท์.ควรฝึก
ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง.เพ่ือสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้กับนักเรียน.โดยฝึก
ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาท้ังในห้องเรียนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน 
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  3..ค าศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นค าศัพท์ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน.จากสาระการเรียนรู้แกนกลางของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.ดังนั้น.ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันอย่าง
หลากหลาย.เช่น.ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง.ค าศัพท์เก่ียวกับหนังสือพิมพ์.ภาพยนตร์หรือเพลง.เป็นต้น 

4..เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.ภาคเรียนที่ .2 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 48 คน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ดังนั้นควรมีการ
วิจัยกลุ่มตัวอย่างในระดับอ่ืน.ๆ.เพ่ือให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม.และเพ่ือศึกษาว่ามีผลเป็นอย่างไร 

5..จากผลการทดลองปรากฏว่า.ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาบทเรียนมีระดับ
ความยากง่าย เหมาะสมกับนักเรียนน้อยที่สุด.(4.38).และรองลงมาได้แก่การจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วย
จ าเหมาะสมกับเนื้อหา.(4.42).และการอธิบายเนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน .(4.46).ตามล าดับดังนั้น 
ควรปรับระดับความยากง่ายของค าศัพท์ให้เหมาะสมกับความสามารถและพ้ืนฐานในการเรียนของนักเรียน
เป็นต้น 

6..การท าวิจัยครั้งต่อไป.ควรให้นักเรียนได้สร้างกลวิธีช่วยจ าด้วยตนเอง.เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความคงทนในการจ าค าศัพท์ หรือศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพท์ของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น 
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