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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สํารวจปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการใช
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1 (2) ศึกษาจุดออนจุดแข็งของแตละปจจัย
(3) หาแนวทางหรือขอเสนอแนะในการเพิ่มปจจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา
เปนกลุมตัวอยางจากประชากรนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งกําลังศึกษาหลักสูตรกลุมภาษา
(ภาษาจีน) เปนวิชาเอก ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560 ครอบคลุม 4 สถาบัน
อุดมศึกษาในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จของ Yamane
และของ Krejcie กับ Morgan ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 228 คน ผลการทดสอบ
สมมติฐานดวยตารางการแจกแจงแบบ t พบวาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการใช
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมากที่สุดคือการเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัย โดยพบคา
t เทากับ 2.359 ซึ่งมีคามากกวา 1.895 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนี้ พบวาจุดออน
ของการเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัย คือโรงเรียนแตละแหงใชหนังสือตางกัน
บทความวิจยั นีเ้ ปนสวนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง “ปจจัยทีม่ ผี ลตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพือ่
การสือ่ สารของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน” ทีไ่ ดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากงบ
ประมาณงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การฝกทักษะการสื่อสารไมตอเนื่อง ไมสามารถสื่อสารในสถานการณที่หลากหลาย และมี
การคัดลอกขอมูลจากสื่อใหมโดยไมผานการวิเคราะห สําหรับปจจัยการมีเชื้อสายจีน
ซึ่งพบคา t เทากับ 1.875 นั้น มีคานอยกวา 1.895 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้น สรุปไดวา
ปจจัยดังกลาวไมมีความสัมพันธตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ดังนั้น
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาที่ตอเนื่อง โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการออกแบบ
หลักสูตรหรือเนือ้ หารายวิชาภาษาจีนใหตรงตามตัวชีว้ ดั ในมาตรฐานสาระการเรียนรูภ าษาจีน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรเสริมทักษะ
การวิเคราะหสื่อใหมแกนักศึกษาดวย
คําสําคัญ : ภาษาจีน การสื่อสารภาษาจีน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Abstract
This research is aimed to (1) investigate the factors that affect the
Chinese language competency for communication, (2) to study strengths
and weaknesses that affect the language competency and (3) to seek for the
ways and suggestions to enhance communication. Students selected for
this study were ﬁrst-year university students majoring in Chinese in a second
semester, academic year 2018 in 4 universities in 3 provinces in the
upper-northern. The study employed purposive sampling and the Yamane
formula, Krejcie and Morgan formula to determine the sample number,
resulting in the number of 228 samples. According to the t-table calculation,
it was found the main factor affecting the language competency was prior
knowledge of Chinese before entering university which resulted 2.359 in the
T value, higher than 1.895 at 0.05 of the level of signiﬁcance. Moreover, the
weaknesses of studying Chinese prior to entering university were different
textbooks used by different schools, inconsistent communication skill
practice, incapability of communicating in various situations, and plagiarizing
information in new media. Racial factor which was found 1.875 of the
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t-value, lower than 1.895, with the level of signiﬁcance of 0.05, does not
correlate with the Chinese competency for communication. Therefore, to
provide continuing language learning for students, school should carefully
design the curriculum or Chinese language course aligning with the basic
education core curriculum A.D. 2008 as well as equip students with
analytical skills for New Media in tertiary education level.
Keywords: Chinese, Chinese communication, Chinese Language
for Communication
ความนํา

แม ว  า กระแสทางการเมื อ งโลกในยุ ค สงครามเย็ น จะทํ า ให ป ระเทศไทยกั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีนขาดการติดตอกันในระดับทางการอยูระยะหนึ่ง แตเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไดสถาปนา
ความสัมพันธทางการฑูตอยางเปนทางการ ทําใหความสัมพันธดานตาง ๆ พัฒนาไปอยาง
รวดเร็ ว และราบรื่ น ในด า นการศึ ก ษา สถานฑู ต จี น ได เ จรจาเรี ย กร อ งสิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย กระทั่งทําใหการควบคุมโรงเรียนสอนภาษาจีนของ
รัฐบาลตั้งแตอดีตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับแรก พ.ศ. 2461 พระราช
บัญญัติโรงเรียนราษฎร (ฉบับใหม) พ.ศ. 2479 และพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.
2497 สิ้นสุดลง และยินยอมผอนปรนใหเพิ่มชั่วโมงการสอนภาษาจีนมากขึ้น จํานวนผูคน
ที่เรียนภาษาจีนจึงคอย ๆ เพิ่มขึ้น (จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร, 2529; น. 231 – 238)
แมปจจุบันการเรียนการสอนในโรงเรียนสวนใหญจะจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสาระการเรียนรูภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนํา
ตัวชี้วัดในมาตรฐานสาระการเรียนรูดังกลาวมาเปนแนวทางการออกแบบและพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาจีนใหเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพการเรียนการสอนของแตละ
โรงเรียนก็ตาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.) แตปญ หาทีเ่ กิดขึน้ คือพืน้ ฐานทักษะภาษาจีนของ
นักเรียนแตละแหงแตกตางกันคอนขางมาก บางแหงสามารถออกแบบและพัฒนาการเรียน
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การสอนภาษาจีนแตละระดับชั้นไดตอเนื่อง สามารถตอยอดองคความรูเดิมไดดี บางแหง
ยังพบรอยตอของการเรียนภาษาจีนในแตละระดับชั้นที่ไมเชื่อมโยงกัน โดยทุกครั้งที่
เปลี่ยนระดับชั้น นักเรียนก็ตองเริ่มเรียนพื้นฐานภาษาจีนเกือบทุกครั้ง ดังนั้น นักศึกษาแรก
เขาระดับปริญญาตรีจึงมีทักษะภาษาจีนที่เหลื่อมลํ้ากันมาก นักศึกษาบางคนมีพื้นฐาน
ภาษาจีนที่เรียนรูคําศัพทมาแลว 150 - 600 คํา แตบางคนกลับไมมีพื้นฐานภาษาจีนเลย
สงผลใหบรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียนไมราบรื่น กระทั่งบางครั้งผูสอนก็ไม
สามารถดําเนินการสอนไดตามแผนการสอนที่กําหนดไว ซึ่งปญหาที่พบในระยะเริ่มตนของ
การเรียนภาษาจีนนั้น พบวานักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนจะรูสึกเบื่อหนายกับการเรียน
สัทอักษรภาษาจีน 拼音 และในเวลาเดียวกันนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานภาษาจีนก็รูสึกทอกับ
การเรียนภาษาจีนเชนกัน อยางไรก็ตาม แมวานักศึกษากลุมที่ไมมีพื้นฐานภาษาจีนจะเริ่ม
เรียนภาษาจีนตัง้ แตชนั้ ปที่ 1 เปนตนมา นักศึกษากลุม นีก้ ส็ ามารถประสบความสําเร็จกับการเรียน
และมีทกั ษะการสื่อสารภาษาจีนทั้งดานการพูด และการเขียนได กระทั่งสามารถประยุกต
ใชกั บ การทํ างานในอนาคตเชน เดียวกัน กับ กลุม นักศึ ก ษาที่ มีพื้น ฐานภาษาจี นเช น กัน
ซึ่งทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่เกิดขึ้นลวนมีปจจัยตาง ๆ ที่หลากหลาย ปจจัยเหลานี้ลวนมี
ความสํ า คั ญ มี คุ ณ ค า ควรแก ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหาคํ า ตอบว า ป จ จั ย ใดบ า งที่ มี
ความสัมพันธตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มีจุดออน จุดแข็งอยางไร
แตละปจจัยสงผลอยางไรกับการสื่อสารของนักศึกษาบาง หรือปจจัยใดบางมีผลลัพธที่ดี
ที่สุดตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
จากการวิจัยของ Peng Liting (2557) พบวาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใน
การเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สยามมากที่ สุ ด คื อ ความต อ งการ
ประกอบอาชีพที่ดีกวาในอนาคต ปจจัยรองลงมา คือ การบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนั้น Peng Liting จึงแนะนําให อาจารยประจํารายวิชา
และอาจารยทปี่ รึกษาใหคาํ แนะนําอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับภาษาจีนแกผเู รียน ตลอดจนปลูกฝง
ให ผู  เ รี ย นตั้ ง เป าหมายอาชีพในอนาคตใหชัด เจน ในด า นการบริ ห ารควรตั้ ง เกณฑ ใ น
การผ า นวิ ช าภาษาจี น ที่ เ หมาะสม และควรปรั บ ปรุ ง สื่ อ การสอนที่ ใ ช ใ นห อ งเรี ย นให
หลากหลายดวย นอกจากนี้ Peng Liting ยังพบปญหาที่สงผลกระทบตอการเรียน
วิชาภาษาจีนดวย คือ 1. ผูเรียนขาดทัศนคติในการเรียนรูดวยตนเอง 2. กิจกรรมหรือ
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แหลงเรียนรูยังไมเอื้อตอการศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม 3. พื้นฐานภาษาจีนของผูเรียน
ดังนั้น จึงแนะนําใหจัดกิจกรรมดานตาง ๆ เพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของ
การเรียนรู ขณะเดียวกันก็ควรพัฒนาแหลงการเรียนรูเ พือ่ เอือ้ ตอการเรียนรูด วยตนเองของ
ผูเรียนไปพรอมกัน สําหรับปญหาดานพื้นฐานภาษาจีน แนะนําใหแยกการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนตามความสามารถของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนได
ตอยอดองคความรูเดิมและพัฒนาขีดความสามารถทางดานภาษาจีนของตนเองไดอยาง
เต็มที่
ผลการวิจัยของศุภชัย แจงใจ (2552) ปจจัยที่สงผลตอการเรียนภาษาจีนของ
ผูเรียน สาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีนและสาขาวิชาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต พบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอจํานวนผูเรียนสาขาวิชา
วิ เ ทศธุ ร กิ จ และสาขาวิ ช าจี น ศึ ก ษา คณะวิ เ ทศศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
วิทยาเขตภูเก็ต คือ แนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเรียนที่เรียนภาษาจีนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โดยแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาวิเทศธุรกิจและสาขาวิชาจีนศึกษา คือ
ผูเรียนเห็นวาจะเปนประโยชนตอการหางานในอนาคต อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยของ
ศุภชัย แจงใจ ยังพบวาพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนหลายสวนออกมาในเชิงลบ สะทอน
ใหเห็นวาผูเ รียนยังขาดความกระตือรือรนและขาดความพรอมในการศึกษาหาความรูเ พิม่ เติม
ผลการวิจยั ของวรากร แซพนุ และคณะ (2560) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปที่ 12 ฉบับพิเศษ กุมภาพันธ 2560 ไดทําการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดยะลา ในดานตาง ๆ ผลการวิจัยพบวา
ด า นจุ ด หมายของการเรี ย นการสอนที่ เ ลื อ กเรี ย นภาษาจี น เพราะประเทศจี น มี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจสูง รองลงมา คือ ชอบเรียนภาษาตางประเทศ ซึ่งทั้งสอง
เหตุผลเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนเลือกภาษาจีนมาก นอกจากนี้ การเรียนเพื่อใชประโยชน
ในอนาคตก็มสี ว นชวยในการตัดสินใจในการเลือกเรียนภาษาจีน สะทอนใหเห็นวาภาษาจีน
ยังไดชื่อวาเปนภาษาที่นาสนใจ
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ผูวิจัยดําเนินการวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชเกณฑ
การประเมินทักษะการสื่อสารของ Oller (1979) เปนเครื่องมือในการตรวจสอบความ
สามารถของนักศึกษา เนื่องจากเกณฑการประเมินเปนการประเมินความสามารถแบบ
สวนรวม บูรณาการเขาดวยกัน ไมใชการทดสอบเปนสวนยอย ๆ ตลอดจนเกณฑการ
ประเมินดังกลาวมีแนวทางการใหคะแนนการสื่อสารไวอยางชัดเจน และเพื่อใหไดผลการ
ประเมินการสื่อสารที่ดี ผูวิจัยจึงออกแบบคําถามในสถานการณเสมือนชีวิตจริง เนนให
นักศึกษาโตตอบเปนธรรมชาติ สมเหตุสมผลและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
สื่อสาร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสํารวจปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาจุดออนจุดแข็งของแตละปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการใช
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3. เพื่อหาแนวทางหรือขอเสนอแนะในการเพิ่มปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุมประชากรตัวอยางที่มีเชื้อสายจีน (ทุกกลุมชน) สามารถใชภาษาจีนกลาง
สื่อสารได แมไมเคยเรียนภาษาจีนมากอน
2. กลุมประชากรตัวอยางที่ใชภาษาจีนทองถิ่นสื่อสารในชีวิตประจําวัน อาจสง
ผลหรือเปนปจจัยที่ทําใหสามารถใชภาษาจีนกลางสื่อสารไดดี
3. กลุมประชากรตัวอยางที่เคยเรียนภาษาจีนมาแลว กอนเขาศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา สามารถใชภาษาจีนสือ่ สารไดดกี วากลุม ประชากรตัวอยางทีไ่ มเคยศึกษาภาษาจีน
มากอน
4. กลุมประชากรตัวอยางที่มีโอกาสสื่อสารหรืออยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันกับ
เจาของภาษา (ภาษาจีน) เปนปจจัยที่ทําใหสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารดีกวากลุม
ประชากรตัวอยางอื่น ๆ
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5. จํานวนชั่วโมงการเรียนวิชาเอก (ภาษาจีน) มากกวาจํานวนชั่วโมงการเรียน
วิ ช าอื่ น ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู  แ ละฝ ก ฝนทั ก ษะภาษาจี น ตลอดเวลาทั้ ง ในและ
นอกหองเรียน ซึง่ ตางจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเปนปจจัยทีท่ าํ ใหสามารถใชภาษาจีน
ในการสื่อสารไดอยางรวดเร็ว
6. สื่ อ ใหม ใ นยุ ค ป จ จุ บั น ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาสนใจ ค น คว า และฝ ก ฝนทั ก ษะ
การสื่อสารภาษาจีนมากขึ้น เปนปจจัยที่ทําใหสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารไดอยาง
รวดเร็ว
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questionnaire) โดยผูตอบแบบสอบถามเปน
ผูกรอกขอมูลในแบบสอบถามดวยตนเอง
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ท่ี 1 (ภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560) ที่กําลังศึกษาหลักสูตรกลุมภาษา (ภาษาจีน) เปนวิชา
เอก ในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 4 สถาบัน ครอบคลุม 3 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จํานวนประชากรรวม 523 คน
1.1 จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 342 คน
(สวนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, พ.ศ. 2561)
1.2 จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 98 คน
(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
2560)
1.3 จังหวัดเชียงใหม ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 47 คน
(สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2561)
1.4 จังหวัดพะเยา ไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 36 คน
(งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล มหาวิทยาลัยพะเยา, 2561)
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจาก
ประชากร โดยใชตารางสําเร็จหรือสูตรของทาโร ยามาแน (Yamane) โดยคาดวาสัดสวน
ของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95 % และใชตาราง
สําเร็จหรือสูตรของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยคาดวาสัดสวนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5 % และ
ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ผูวิจัยนําเครื่องมือดังกลาว มาประมาณการจํานวนกลุมตัวอยาง ซึ่งคํานวนได
เทากับ 227 คน ทั้งนี้ เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนใหนอยที่สุด ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลของ
กลุมตัวอยางเพิ่มเติมอีก 1 คน ดังนั้น กลุมตัวอยางจึงเทากับจํานวน 228 คน จําแนกได
ดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงพื้นที่ในการเก็บขอมูลและจํานวนกลุมตัวอยางในแตละพื้นที่
จังหวัด

สถาบันที่เก็บขอมูล

จํานวนตัวอยาง (คน)

เชียงราย

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

117

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

36

เชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

46

พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

29

รวม

228

ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลาว
คือ เมื่อกลุมตัวอยางตามตาราง 1 จํานวน 228 คน ไดดําเนินการตอบแบบสอบถาม เรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน แลว ผูวิจัยจะใชวิธีการสุมตัวอยางเพื่อดําเนิน
การเก็บขอมูลตามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตอไป คือ ชุดคําถาม/สัมภาษณ ประเมินทักษะ
ในการสื่ อ สารภาษาจี น โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling)
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถาม และชุดคําถาม/

2.1 แบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสามารถในการใช
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน โดย
ผูวิจัยมีขั้นตอนสรางแบบสอบถามเพื่อใหมีความเที่ยงตรง และนาเชื่อถือ ดังนี้
- ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 1) สังคมจีน
ในไทย 2) การดําเนินนโยบายเกีย่ วกับการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย 3) แผนยุทธศาสตร
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4) มาตรฐานสาระการเรียนรูภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5) พฤติกรรมการฝกทักษะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อนํามาเปนกรอบแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
- สรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ 1) พฤติกรรมการฝกฝนการสื่อสารภาษา
จีนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 2) ภูมิหลังดานสิ่งแวดลอมครอบครัว 3) ภูมิหลังดานการเรียน
ภาษาจีน 4) การศึกษาในปจจุบัน 5) การใชสื่อใหมในยุคดิจิทัล
- สรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยกําหนดคําถามในแบบสอบถามเปน 2 สวน และใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูก
ตอง และเพื่อขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยขอมูล
ส ว นบุ ค คล ข อ มู ล ก อ นเข า เรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ข อ มู ล หลั ง เข า เรี ย นในระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยลักษณะของคําถามใหเลือกตอบ
สวนที่ 2 ประเด็นคําถามปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสามารถใน
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประกอบดวยปจจัยการมีเชื้อสายจีน ปจจัยการไดเรียน
ภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัย ปจจัยการมีโอกาสสื่อสารหรืออยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันกับ
เจาของภาษา ปจจัยจํานวนชั่วโมงการเรียนวิชาเอก (ภาษาจีน) มากกวาจํานวนชั่วโมง
การเรี ย นวิ ช าอื่ น ป จ จั ย การมี โ อกาสใช สื่ อ ใหม และพฤติ ก รรมการเรี ย นทั้ ง ในและ
นอกหองเรียน ลักษณะของรูปแบบการวัดเปนแบบใชมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert, 1932, 1 - 55) โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
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ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่งกับขอความดังกลาว
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยกับขอความดังกลาว
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวยกับขอความดังกลาว
ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความดังกลาว
จากนั้นใชเกณฑในการแปลความหมายของบุญชม ศรีสะอาด (2556) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นดวยระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นดวยระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นดวยระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นดวยระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นดวยระดับนอยที่สุด
2.2 ชุดคําถาม/สัมภาษณ ประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีน โดยผูวิจัยมี
ขั้นตอนสรางชุดคําถาม/สัมภาษณ เพื่อใหมีความเที่ยงตรง และนาเชื่อถือ ดังนี้
- ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ 1) การดําเนินนโยบาย
เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย 2) แผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) มาตรฐานสาระการเรียนรู
ภาษาจี น ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เพื่ อ นํ า มาเป น แนวทางใน
การสรางแบบสอบถามชุดคําถาม/สัมภาษณ ประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีน
- กําหนดคําถามจํานวน 3 สถานการณ แตละสถานการณตางมีบทบาทที่
แตกตางกัน ใหนักศึกษาเลือกเพียง 1 คําถาม ดวยวิธีการจับสลาก คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยกําหนดใหนักศึกษาตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นกับผูวิจัย เมื่อนักศึกษาเริ่มตอบ
คํ า ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น แล ว ผู  วิ จั ย จะทํ า การบั น ทึ ก เสี ย ง จากนั้ น จะแยก
กลุมตัวอยางที่ตอบคําถามแลว เพื่อปองกันไมใหสอบถามกัน อันเปนสาเหตุใหเกิดผล
คลาดเคลื่อน
- สรางเกณฑการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีน โดยยึดเกณฑของ
Oller (1979)
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ตารางที่ 2 : เกณฑการประเมินทักษะในการสื่อสารของ Oller (1979)
การประเมิน

ความคลองในการพูด

การออกเสียง พยัญชนะ
ไดชัดเจนถูกตองในคําศัพท
หรือขอความ

พูดไดถูกตองตาม
หลักไวยากรณ

คะแนน

ระดับความสามารถ

4

พูดไดราบรื่นใกลเคียงกับเจาของภาษา

3

พูดชา หยุดพูดเปนบางครั้งแตเขาใจทั้งหมด

2

พูดชา ๆ หยุดพูดเปนบางครั้ง ทําใหเขาใจยาก

1

พูดหยุดระยะนานมาก ไมสามารถพูดตอเนื่องได

0

พูดตะกุกตะกักจนไมสามารถเขาใจได

4

ออกเสียง ถูกตองเกือบทั้งหมดสื่อความถูกตอง

3

ออกเสียงชัดเจน ฟงงาย สื่อความไดเปนสวนใหญ

2

ออกเสียงชัดเจนพอที่จะใหเขาใจได

1

ออกเสียงไมชัดเจนจนแทบฟงไมรูเรื่อง

0

ออกเสียงคําศัพทไมถูกตองฟงไมเขาใจ

4

พูดไดถูกตองตามโครงสรางประโยค

3

พูดไดถูกตองบางคํา บางประโยค

2

พูดไดถูกตองบางสวน

1

พูดไดทั้งคําและโครงสรางประโยคแตไมถูกตอง

0

พูดไมถูกตองตามโครงสรางประโยค

43

44

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 12 (1)

การประเมิน

การออกเสียง เบา ใชระดับเสียง
สูง ตํ่า ไดถูกตอง

การพูดสื่อความหมาย

คะแนน

ระดับความสามารถ

4

ออกเสียงไดถูกตองชัดเจนมีการเนนหนักคําและ
ประโยค

3

ออกเสียงไดถูกตอง แตไมมีการเนนหนัก

2

ออกเสียงผิดบอยครั้ง

1

ออกเสียงถูกนอยมาก

0

ออกเสียงไมถูกเลย

4

พูดสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

3

พูดสื่อสารไดดีเปนธรรมชาติ

2

พูดสื่อสารไดดีปานกลางเปนธรรมชาติ

1

พูดสื่อสารไดนอยมากเปนธรรมชาติ

0

พูดสื่อสารไมได

3. การเก็บรวมรวมขอมูล
ผู  วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
ตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนบน ดวยตนเองและมีผูชวยนักวิจัยตามขั้นตอนตอไปนี้
3.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการแจกแบบสอบถามให
กลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยกําหนดกลุมตัวอยาง 228 ตัวอยาง เมื่อผูวิจัยไดรวบรวม
แบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม
เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไป มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
- ผูวิจัยอธิบายและชี้แจงการเก็บรวมรวมขอมูล
- ผูวิจัยตอบขอสงสัยของกลุมตัวอยางกอนการเก็บขอมูล
.- กลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความ
สามารถในการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 ในมหาวิ ท ยาลั ย
ภาคเหนือตอนบนประมาณ 20 นาที
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- ผูว จิ ยั แยกกลุม ตัวอยางเปน 5 กลุม ไดแกกลุม ตัวอยางทีม่ แี ละไมมเี ชือ้ สายจีน
กลุมตัวอยางที่อาศัยและไมอาศัยในชุมชนชาวจีน กลุมตัวอยางที่เคยและไมเคยศึกษา
ภาษาจีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางที่เคยและไมเคยสื่อสารหรืออยู
ในสิ่งแวดลอมเดียวกันกับเจาของภาษา กลุมตัวอยางที่ใชและไมใชสื่อใหม
- ผูว จิ ยั สุม นักศึกษาจากนักศึกษา 5 กลุม เพือ่ ถาม/สัมภาษณ ประเมินทักษะ
ในการสื่อสารภาษาจีน
- ผูวิจัยใหนักศึกษาเลือกเพียง 1 คําถาม ดวยวิธีการจับสลาก
- นักศึกษาตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นกับผูวิจัย
- ผูวิจัยบันทึกเสียงนักศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินทักษะ
ในการสือ่ สาร
3.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาและคนควา
จากเอกสารสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนิน
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะหแบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสามารถ
ในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
- ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม สรุปผลการดําเนินงานวิจัย และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
และบรรยาย
- ตอนที่ 2 วิเคราะหแบบสํารวจปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ
เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สรุปผล
การดําเนินงานวิจัย และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางและบรรยาย ซึ่งไดกําหนดเกณฑ
ตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)
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4.2 วิเคราะหผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจีน ใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม สรุปผลการดําเนินงานวิจัย และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
และบรรยาย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ  ม ตั ว อย า งใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก
การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ เชื้อสาย ภูมิลําเนา/ถิ่นกําเนิด พบวา
อัตราสวนเพศหญิงที่ศึกษาหลักสูตรกลุมภาษา (ภาษาจีน) เปนวิชาเอก
ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน มีมากวาเพศชาย กลาวคือ เปนเพศหญิง จํานวน 194
คน คิดเปนรอยละ 85.09 และเปนเพศชาย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 14.91
ผูเรียนหลักสูตรกลุมภาษา (ภาษาจีน) เปนวิชาเอก ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ตอนบน มีอัตราสวนมาจากครอบครัวที่ไมมีเชื้อสายจีน (มีเชื้อสายไทย) มากกวาผูเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีเชื้อสายจีน และเชื้อสายอื่น ๆ (มง เมี่ยน ไทยใหญ อาขา) กลาวคือ
มาจากครอบครัวเชื้อสายไทย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 75.88 มาจากครอบครัว
เชื้อสายจีน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 20.18 และมาจากครอบครัวเชื้อสายอื่น ๆ
9 คน คิดเปนรอยละ 3.95 ตามลําดับ
ผูเรียนหลักสูตรกลุมภาษา (ภาษาจีน) เปนวิชาเอก ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ตอนบน มีภูมิลําเนา/ถิ่นกําเนิดอาศัยในชุมชนชาวไทยมากกวาผูเรียนที่อาศัยในชุมชน
ชาวจีน และชุมชนอื่น ๆ กลาวคือ อาศัยในชุมชนชาวไทย จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ
89.91 อาศัยในชุมชนชาวจีน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.58 และอาศัยในชุมชนอืน่ ๆ
(มง เมี่ยน ไทยใหญ อาขา) 8 คน คิดเปนรอยละ 3.51 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูวิจัยยังพบวา
อัตรารอยละ 100 ของกลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนา/ถิ่นกําเนิดอาศัยในชุมชนชาวจีน ลวนเคย
ศึกษาภาษาจีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งระยะเวลาที่เคยศึกษาภาษา
จีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะเริ่มตั้งแต 3 ป – 12 ป ภูมิลําเนา/ถิ่นกําเนิด

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการใชภาษาจีน เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1
ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน

47

ชุมชนชาวจีน ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ประกอบดวย ชุมชนชาวจีนเขตคลองสามวา (1 คน)
อ.เชียงแสน (1 คน) อ.แมสาย (1 คน) อ.เวียงแกน (1 คน) อ. แมฟาหลวง (1 คน) อ.เมือง
เชียงราย (1 คน) อ.ไชยปราการ (1 คน) อ.ฝาง (2 คน) อ.สันทราย (1 คน) อ.เชียงดาว
(1 คน) อ.เวียงแหง (1 คน) อ.เมืองพัทลุง (1 คน) และ อ.กระทุมแบน (1 คน)
2. ผลการวิเคราะหขอมูลกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมตัวอยาง
พบวา ผูเรียนหลักสูตรกลุมภาษา (ภาษาจีน) เปนวิชาเอก ในมหาวิทยาลัยภาค
เหนือตอนบน มีอัตราเคยเรียนภาษาจีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มากกวา
ผูที่ไมเคยเรียนภาษาจีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย กลาวคือ 11 : 1 หรือ เคยเรียน
ภาษาจีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 91.67
ไมเคยเรียนภาษาจีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพียง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
8.33 อยางไรก็ดี แมวาจะมีจํานวนผูที่เคยเรียนภาษาจีนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
เปนจํานวนมาก แตระยะเวลาทีเ่ คยเรียนทีป่ รากฏยังเหลือ่ มลํา้ กันคอนขางมาก กลาวคือเปน
ผูเคยเรียนภาษาจีนกอนเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยมาแลว 3 ป จํานวน 129 คน คิดเปน
ร อ ยละ 56.58 ซึ่ ง เป น จํ า นวนเกิ น ครึ่ ง และมากที่ สุ ด ในจํ า นวนผู  ที่ เ คยเรี ย นมาแล ว
ในจํานวนดังกลาวเริม่ เรียนภาษาจีนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 สายศิลปภาษา (ภาษาจีน)
ลําดับรองลงมา เปนผูเคยเรียนภาษาจีนกอนเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยมาแลว 6 ป
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 14.91 เคยเรียนนอยกวา 3 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
11.40 และเคยเรียนมาแลว 12 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 8.77 ตามลําดับ สะทอน
ใหเห็นถึงปญหาความเหลื่อมลํ้าดานทักษะภาษาจีนของนักศึกษาแรกเขาไดอยางชัดเจน
3. ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล หลั ง เข า เรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของผู  ต อบ
แบบสอบถาม
ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูเรียนหลักสูตรกลุมภาษา (ภาษาจีน) เปนวิชาเอก ใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน หลังเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีอัตราเคยเรียนกับ
เจาของภาษามากกวาผูที่ไมเคยเรียนกับเจาของภาษา จํานวนผูเคยเรียนกับเจาของภาษา
คือ 187 คน คิดเปนรอยละ 82.02 และไมเคยเรียนกับเจาของภาษา จํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 10.96 ทั้งนี้ มีผูไมเลือกทั้ง 2 คําตอบ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.02
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และมีผูเลือกตอบวาไมเคยเรียนกับเจาของภาษาจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.02 ทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูที่ไมเคยเรียนกับเจาของภาษา กับ ผูที่เคยเรียนกับเจาของภาษา
คือ 1 : 4.56
ผูเรียนหลักสูตรกลุมภาษา (ภาษาจีน) เปนวิชาเอก ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ตอนบน หลังเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลวมีอัตราทัศนคติเชิงบวกเมื่อสื่อสารกับ
เจาของภาษาดังนี้ รูสึกดีใจ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 39.47 และรูสึกเปนปกติ
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 37.28 ทั้งนี้ มีผูที่มีทัศนคติเชิงลบนอยกวา คือ รูสึกอายไม
กลาพูด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.04 และรูสึกกลัว จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
9.21
4. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสามารถในการใช
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล เพื่ออธิบายถึงขอมูลปจจัยที่มีความ
สัมพันธตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย
การมีเชื้อสายจีน พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ไมใชลูกหลานชาวจีนแตก็
สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดไมตางจากลูกหลานชาวจีน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) รองลงมา
คือ เปนลูกหลานชาวจีนทําใหสามารถใชภาษาจีนสื่อสารได (คาเฉลี่ยเทากับ 3.70) และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ เปนลูกหลานชาวจีนทําใหสามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดดีกวาคนที่
ไมมีเชื้อสายจีน (คาเฉลี่ย 3.47) เมื่อเทียบกับผลการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีน
พบวา คา T จากการคํานวณเทากับ 1.875 ซึ่งมีคานอยกวา 1.895 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย
จากการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีนของกลุมตัวอยางที่มีเชื้อสายจีนกับไมมีเชื้อ
สายจีน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปไดวาปจจัยดังกลาวไมมีความสัมพันธ
ตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การไดเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัย พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
เรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัยทําใหสามารถใชภาษาจีนสื่อสารได (คาเฉลี่ยเทากับ
4.05) รองลงมาคือ เรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัยทําใหสามารถใชภาษาจีนสื่อสารได
ดีกวาคนที่ไมเคยเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.99) และขอที่มีคา
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เฉลี่ยตํ่าสุดคือ ไมเคยเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัยแตก็สามารถใชภาษาจีนสื่อสาร
ไดไมตางจากคนที่เคยเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.20) เมื่อเทียบกับผล
การประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีนพบวา คา t จากการคํานวณเทากับ 2.359 ซึ่งมี
คามากกวา 1.895 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีนของ
กลุมตัวอยางที่ไดเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัยกับไมไดเรียนภาษาจีนกอนเขา
มหาวิทยาลัยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปไดวาปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธ
ตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การมีโอกาสสื่อสารหรืออยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันกับเจาของภาษา พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจีนทําใหสามารถใชภาษาจีนสื่อสารได
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.28) รองลงมาคือ มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจีนทําใหสามารถใชภาษา
จีนสื่อสารไดดีกวาคนที่มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจีน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.13) และขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ไมมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจีนแตก็สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดไม
ตางจากคนที่มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจีน (คาเฉลี่ย 3.01) เมื่อเทียบกับผลการประเมิน
ทักษะในการสื่อสารภาษาจีนพบวา คา t จากการคํานวณเทากับ -0.040 ซึ่งมีคานอยกวา
1.895 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีนของกลุมตัวอยาง
ที่มีโอกาสสื่อสารหรืออยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันกับเจาของภาษากับที่ไมมีโอกาสสื่อสาร
หรืออยูใ นสิง่ แวดลอมเดียวกันกับเจาของภาษาแตกตางกันทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปไดวาปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธตอความสามารถใน
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไมแตกตางกัน
จํานวนชั่วโมงการเรียนวิชาเอก (ภาษาจีน) มากกวาจํานวนชั่วโมงการเรียน
วิชาอื่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยระดับมากกับจํานวนชั่วโมงการเรียนวิชาเอก
(ภาษาจี น ) มากกว า จํ า นวนชั่ ว โมงการเรี ย นวิ ช าอื่ น เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต  อ
ความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.46) จํานวนชั่วโมง
การเรียนวิชาเอก (ภาษาจีน) ในชั้นปที่ 1 ของกลุมตัวอยางมีความใกลเคียงกับจํานวน
ชั่ ว โมงการเรี ย นวิ ช าอื่ น อย า งไรก็ ต ามส ว นใหญ จ ะให ค วามสํ า คั ญ และใช เ วลานอก
หองเรียนในการทบทวน ทําการบาน ทองคําศัพท มากกวารายวิชาอื่น ดังนั้น จึงสรุปไดวา
ปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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การมีโอกาสใชสื่อใหม3 ในยุคปจจุบัน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ใชสื่อใหม
ทําใหสามารถใชภาษาจีนสื่อสารได (คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) รองลงมาคือ ใชสื่อใหมทําให
สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดดีกวาคนที่ไมใชสื่อใหม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.64) และขอที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าสุดคือ ไมใชสื่อใหมแตก็สามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดไมตางจากคนที่ใชสื่อใหม
(คาเฉลี่ย 3.19) ผูวิจัยพบวาปจจุบันกลุมตัวอยางซึ่งมีอายุระหวาง 18 – 19 ป ทุกคนลวนมี
โอกาสเขาถึงสื่อใหม คิดเปนรอยละ 100 สื่อใหมประเภทตาง ๆ มีความหลากหลาย เชน
Wechat Youtube Google เปนตน ซึ่งกลุมตัวอยางสามารถฝกทักษะการฟง พูด อาน
เขียน ไดครบถวน ดังนั้น จึงสรุปไดวาปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธตอความสามารถใน
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สอดคลองกับผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณ และชุดคําถามประเมินทักษะ
ในการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณพบวาการมีเชื้อสายจีนไมมีผลตอการสื่อสารภาษา
จีนเนื่องจากการใชภาษาจีนของกลุมตัวอยางที่มีเชื้อสายจีนนั้น ใชภาษาจีน (ทองถิ่น)
สื่อสารในครอบครัว ไดแกภาษาจีนยูนนาน แตจิ๋ว แคะ ฮกเกี้ยน ไหหลํา และเมื่อวิเคราะห
ถึงชวงอายุของกลุมตัวอยางซึ่งมีอายุระหวาง 18 – 19 ป ซึ่งปจจุบันคอนขางกลมกลืนกับ
ความเปนชาวไทยอยางมาก แมวาจะมีเชื้อสายจีนแตก็ใชภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง และ
จะใชภาษาจีนเปนคํา ๆ เทานั้น เชน การเรียกขานญาติ การเรียกอาหาร การใชคํากริยาใน
ชีวิตประจําวัน เปนตน อนึ่ง ผูวิจัยพบวากลุมชนที่ใชภาษาจีนยูนนานในเขตภาคเหนือของ
ไทยจะมี อั ต ราการใช ภ าษาจี น ยู น นานเป น ภาษาที่ ห นึ่ ง แต ก็ ไ ม ไ ด เ ป น ป จ จั ย หลั ก ใน
การสื่อสารภาษาจีนกลาง เพราะสําเนียง คําศัพท หรือรูปประโยคคอนขางแตกตางกัน
ทําใหบางครั้งอาจกระทบตอการใชภาษาจีนกลางดวย สําหรับกลุมตัวอยางที่มีประวัติการ
เรียนภาษากอนเขามหาวิทยาลัย ใหขอมูลเหมือนกันคือไมไดเรียนภาษาจีนตอเนื่องจาก
องคความรูเดิม แมวาจะเรียนกับเจาของภาษาหรือไมก็ตาม โดยจะเรียนคําศัพทหรือ
ประโยคที่ซํ้าไปมา สวนใหญจะมีคลังคําศัพทระหวาง 150 – 300 คํา จึงกระทบตอ
สื่อในรูปแบบดิจิทัลที่มีความหมายหลากหลายของสื่อในตัวเอง และมีความสามารถในการ
ปฏิสมั พันธกบั ผูใ ชได เพือ่ ใชสง ขอมูลขาวสารไปยังกลุม เปาหมายทัง้ เฉพาะบุคคลและเครือขายอืน่ ๆ (กาญจนา
แกวเทพ และนิคม ชัยขุมพล, 2555)
3
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ความหมายที่ตองการสื่อสารและกระทบตอรูปแบบไวยากรณภาษาจีนดวย เมื่อวิเคราะห
จากคําตอบที่กลุมตัวอยางใหสัมภาษณตามเกณฑประเมินทักษะในการสื่อสารของ Oller
(1979) จะพบวากลุมตัวอยางรอยละ 50 ใชคําศัพทที่คลายคลึงกัน สามารถสื่อสารสิ่งที่
นึกคิดหรือความเห็นไดในระดับพูดสือ่ สารไดนอ ยมากถึงปานกลางเทานัน้ และผลการวิเคราะห
จากการสัมภาษณ ประเด็นจํานวนชั่วโมงการเรียนวิชาเอก (ภาษาจีน) มากกวาจํานวน
ชั่วโมงการเรียนวิชาอื่นก็มีความสอดคลองกัน กลาวคือกลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการใช
เวลากับวิชาเอก เพราะเห็นคุณคาและเปาหมาย อันจะสงผลดีตอการประกอบอาชีพ
เมื่อสําเร็จการศึกษา ทั้งยังเห็นดวยอยางยิ่งกับการจัดหลักสูตรในลักษณะขางตน ในยุค
แหงการเรียนรูรูปแบบใหม หรือ Digital Learning ปฏิเสธไมไดเลยวาสื่อใหมยอมเปน
ปจจัยอีกหนึ่งอยางที่ชวยสงเสริมทักษะการสื่อสารไดเปนอยางดี กลุมตัวอยางหลายคนให
ขอมูลวาจะเรียนรูท กั ษะการสือ่ สารโดยเฉพาะการพูดจากสือ่ Youtube เพราะเปนสือ่ มัลติมเิ ดีย
ที่เขาถึงงาย และนาสนใจ สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา แตก็ยังไมสามารถวิเคราะหหรือ
แยกแยะไดชัดเจนวาขอมูลใดเปนขอมูลที่ถูกตอง หรือเปนขอมูลที่ผิด
อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห ผ ลวิ จั ย สามารถนํ า มาเชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของเขาดวยกัน เพื่ออธิบายวัตถุประสงคและสมมติฐาน ดังนี้
จากผลการวิจัยการมีเชื้อสายจีนไมเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสามารถ
ในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94
เมื่อเทียบกับผลการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีนพบวา คา t จากการคํานวณ
เทากับ 1.875 ซึง่ มีคา นอยกวา 1.895 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 มีขอ ขัดแยงกับสมมติฐานที่ 1
คือกลุมประชากรตัวอยางที่มีเชื้อสายจีน (ทุกกลุมชน) สามารถใชภาษาจีนกลางสื่อสารได
แมไมเคยเรียนภาษาจีนมากอน เนื่องจากสําเนียงภาษาจีนกลาง 汉语 หรือ 中国话 เปน
ภาษาของชาวฮั่ น ซึ่ ง ถู ก กํ า หนดให เ ป น สํ า เนี ย งมาตรฐานและภาษาราชการเมื่ อ ป
ค.ศ. 1912 โดยยึดเอาสําเนียงปกกิ่งเปนหลัก (เหยินจิ่งเหวิน, 2546, น. 29-33) ชาวจีนที่
เกิ ด ในประเทศไทยและเป น เชื้ อ สายของผู  อ พยพชาวจี น มี ป ระมาณ 8 ล า นคน
ในประเทศไทย หรือ 14% ของประชากรทั้งประเทศ และยังมีอีกจํานวนมากไมสามารถ
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นับได เพราะกลมกลืนกับคนไทยโดยการแตงงานขามเชื้อสาย สวนมากบรรพบุรุษชาวไทย
เชื้อสายจีนมาจากทางตอนใตของจีน พูดภาษาจีนแตจิ๋ว รองลงมาคือ แคะ ฮกเกี้ยน และ
ไหหลํา (scholarship ทุนเรียนตอตางประเทศ, 2016) เมื่อเทียบกับภาษาจีนกลางแลว
สําเนียงทางตอนเหนือกับภาษาทางตอนใตมคี วามแตกตางกันมาก กระทัง่ ไมสามารถฟงเขาใจ
กันได ภาษาถิ่นที่พบในสาธารณรัฐประชาชนจีนเฉพาะที่เปนกลุมหลัก สามารถจําแนก
ออกไดเปน 7 กลุม คือ 1) ภาษาถิ่นภาคเหนือ 2) ภาษาถิ่นเซียงหรือภาษาถิ่นหูหนาน
3) ภาษาถิ่ น กั้ น หรื อ ภาษาถิ่ น กั ง ไส 4) ภาษาถิ่ น เค อ เจี ย หรื อ ภาษาถิ่ น จี น แคะ
5) ภาษาถิน่ อูห รือภาษาถิน่ เซีย่ งไฮ 6) ภาษาถิน่ เยวห รือภาษาถิน่ กวางตุง และ 7) ภาษาถิน่ หมิน่
หรือภาษาถิ่นฮกเกี้ยน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามหลักภาษาศาสตร ภาษาจีนทั้ง 7
กลุม ขางตน ไมใชภาษาถิ่น (Dialect) ของภาษาจีน เนื่องจากไมสามารถสื่อสารดวยการ
พูดใหเขาใจได แตเหตุที่จัดใหเปนภาษาถิ่น เนื่องจากนักวิชาการชาวจีนใหเหตุผลวาแม
ภาษาจีนแตละภาษาจะพูดตางกันจนไมอาจสื่อสารใหเขาใจกันได แตภาษาจีนทุกถิ่นตางก็
มีระบบการเขียนเดียวกัน (เหยินจิ่งเหวิน, 2546, น. 29-33)
จากผลการวิจัยการเรียนภาษาจีนกอนเขามหาวิทยาลัย คาเฉลี่ย 3.99 คาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.83 เมื่อเทียบกับผลการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาจีนพบวา คา t
จากการคํานวณเทากับ 2.359 ซึ่งมีคามากกวา 1.895 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตปจจัยนี้
ยังมีจุดออนที่โรงเรียนแตละแหงใชหนังสือไมเหมือนกัน การฝกทักษะการสื่อสารไมมี
ความตอเนื่อง ไมสามารถสื่อสารในสถานการณที่หลากหลาย สอดคลองกับขอมูลปจจัย
ดานพื้นฐานความรูภาษาจีนของผูเรียน (ศุภชัย แจงใจ, 2552) พบวาผูเรียนที่มีพื้นฐาน
ภาษาจีน และผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานภาษาจีน มีปญหาที่ปรากฏชัดเจนในชวงเริ่มตนของการ
เรียนภาษาจีน โดยผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานมากอน จะรูสึกวาความสามารถดานภาษาจีนของ
ตนไมเพียงพอ เรียนตามผูเรียนกลุมที่มีพื้นฐานภาษาจีนไมทัน ทําใหรูสึกเครียดและกดดัน
ขณะเดียวกันผูเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมากอนกลับรูสึกวาการดําเนินการเรียนการสอน
ในหองเรียนเชื่องชา ทําใหตนเองไมไดพัฒนาความรูภาษาจีนเทาที่ควร หรือตองเรียน
ความรูเดิมที่ซํ้าอยูแลว
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ประเด็นจํานวนชั่วโมงการเรียนวิชาเอก (ภาษาจีน) มากกวาจํานวนชั่วโมงเรียน
วิชาอื่น คาเฉลี่ย 4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และประเด็นการใชสื่อใหม คาเฉลี่ย
3.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ตามลําดับ จึงสรุปไดวาปจจัยขางตนเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอความสามารถในการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ขอมูลดังกลาวสอดคลอง
กับการสรางแรงจูงใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Peng Liting, 2557) พบวาคณะ
อาจตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู
ควรเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ควรใหความสําคัญกับการประเมิน
การเรียนการสอน และควรพัฒนาแหลงเรียนรูและคนควาความรูเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะ
ดานการพัฒนาหลักสูตรกอนระดับอุดมศึกษา ควรพัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหา
รายวิ ชาภาษาจีน ใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานในการเรี ยนวิทยาการตา ง ๆ ในระดับ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ ควรมีเงื่อนไขการสอบเขาศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาเพื่อ
ใหไดกลุมผูเรียนที่มีพื้นฐานความรูใกลเคียงกัน ซึ่งจะสามารถตอยอดองคความรูเดิมและ
พัฒนาขีดความสามารถทางดานภาษาจีนไดอยางเต็มที่ การเรียนการสอนในชั้นเรียนก็จะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อนึ่ง การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยควรเสริมทักษะ
การวิ เ คราะห ขอมูลจากสื่อใหมแ กนัก ศึก ษาดว ย เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถใน
การตัดสินใจในการคัดกรองขอมูลขาวสารที่จะเลือกเปดรับ ตีความหมายของขอมูลที่เปด
รับเขามา และสรางความหมายของขอมูลจากระบบความรูที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ข อ แนะนํ า ในการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป ควรศึ ก ษาผลการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
รูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผูเรียนที่หลากหลาย สามารถนําไปใช
ประกอบอาชีพในอนาคต และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารภาษาจีนกับ
รูปแบบการสอนตาง ๆ เชน การใชสถานการณเปนฐานการเรียนรู การสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป การสอนโดยใชชุดกิจกรรม เปนตน
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กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย นี้ สํ า เร็ จ ได ด  ว ยดี เพราะได รั บ ความกรุ ณ าเป น อย า งดี ยิ่ ง จาก
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วัธนสุนทร ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษาชี้แนะที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ กระทั่งสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
อนึ่ ง ขอขอบคุ ณ ผู  ม อบทุ น ศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ  า หลวง
ขอขอบคุณสถาบันผูมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ไดแกสํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอขอบคุณอาจารยผูประสานงานที่อํานวยความสะดวกเปนอยางดีในการเก็บขอมูลเพื่อ
การวิจัยนี้ ประกอบดวยอาจารยจงรักษ มณีวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย
ดร.กรวรรณ พรหมแยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาจารย ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล
ขอขอบคุณผูใหขอมูลที่เกี่ยวของคุณถิรายุ อินทรแปลง คุณสันติ เล็กสกุล รวมทั้ง
นักศึกษาผูใหขอมูลทั้ง 4 สถาบัน ขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ใหความอนุเคราะหในการตีพิมพเผย
แพรและประชาสัมพันธบทความวิจัยนี้
ทั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ยิ น ดี ที่ จ ะรั บ ฟ ง คํ า แนะนํ า จากทุ ก ท า นที่ เ ข า มาศึ ก ษา เพื่ อ เป น
ประโยชนในการพัฒนางานวิจัย คุณคาและประโยชนของการคนควานี้ ขอมอบเปนคุณ
ประโยชนแกผูสนใจนําไปศึกษาตอไป
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