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The objectives of this research were as follows: (1) to study the needs and problems with using the
Thai language for business among Chinese students at the Yunnan University of Economics and Finance in China; (2)
to develop curriculum enrichment to enhance competency in Thai language in business among Chinese students at
the Yunnan University of Economics and Finance in China; (3) to study the efficiency of the curriculum enrichment to
enhance the competency in Thai language in business among Chinese students at the Yunnan University of
Economics and Finance in China; and (4) to study the effectiveness of the curriculum enrichment to enhance
competency in the Thai language for business among Chinese students at the Yunnan University of Economics and
Finance in China. The study was conducted according to the research and development process which was divided
into four steps, namely: (1) Step One: analysis of the problems and the needs in of using Thai language for business
for Chinese students; (2) Step Two: developed curriculum enrichment to enhance the competency of Thai language
for business among Chinese students; (3) Step Three evaluated the effectiveness of the curriculum enrichment; (4)
the evaluation and improvement of curriculum enrichment. The samples of this study were divided into two groups: a
group of 103 participants used to study the needs of using Thai language in business; and (2) the experimental
group, consisting of 25 fourth-year Chinese students used in the Thai language in business course learning. The
instruments employed in this research included: (1) the questionnaires used for needs of using Thai language in
business for Chinese students; (2) curriculum enrichment to enhance competency in Thai language in business for
Chinese students; (3) the pre-test and post-test papers, and (4) the questionnaires used for evaluating the satisfaction
of the learning towards curriculum enrichment. The statistics employed in this study included frequency count,
percentage, mean, standard deviation and t-test. The results revealed the following (1) curriculum enrichment to
enhance the competency in Thai language in business for Chinese students passed the mean score, showing that it
was possible for further use; (2) From the pre-and-post tests on the competency in Thai language in business testing,
the different scores of the students showed that there was improvement at a significant level of .05; (3) the satisfaction
towards the curriculum enrichment to enhance the competency in Thai language in business for Chinese students on
average was at the highest level.

Keyword : curriculum enrichment; Thai language in business; Chinese students
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยกับ ประเทศจี น มี อ าณาเขตใกล้เคี ย งกัน ทางท าเลที่ ตั้ง ทางภู มิ ศ าสตร์ มี
ความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร และมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่ได้หยั่งรากลึกมานานนับพันปี
ซึ่งเริ่มต้นจากการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่กนั และค้าขายระหว่างกันทางทะเลโดยเรือสาเภาใน
ยุคโบราณ ตลอดจนการที่มี คนจีนโพ้นทะเลได้ย้ายถิ่นฐานจากจี น มาตั้งรกรากในแผ่นดินไทย
ความผูกพันทางสายเลือดและจิตวิญญาณของชาวไทยและชาวจีน ได้สะท้อนให้เห็นในคากล่าว
อย่างคุน้ เคยว่า “จีนไทยมิใช่อ่ืนไกล พี่นอ้ งกัน” (ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์, 2559: 4-34) เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิ ดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ดว้ ย
การสถาปนาความสัม พัน ธ์ทางการทูตอย่างเป็ น ทางการ ความสัม พันธ์ของทั้งสองประเทศได้
ดาเนินกันไปในฐานะมิตรประเทศอย่างราบรื่น เกือ้ กูล และส่งเสริมซึ่งกันและกันบนพืน้ ฐานของ
ความเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกัน การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน การไม่
แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อธารงไว้ซ่ึง
ความมั่นคง และการอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพและเสถียรภาพมาโดยตลอดกว่า 4 ทศวรรษ (จุลชีพ
ชินวรรโณ, 2553: 200 - 202) ภายใต้บริบทความสัม พันธ์ทางการทูตจึงทาให้ประชาชนทั้งสอง
ประเทศมีการไปมาหาสู่กนั ตลอดเวลา มีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน มีความใกล้ชิด
กันมากขึน้ ในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเวทีภมู ิภาค เช่น ความตกลงเร่งลดภาษี
สินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนุภมู ิภาค
แม่นา้ โขงระหว่างไทย-จีน รวมถึงการตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade
Agreement) การตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-จีน (ASEAN - China Investment Agreement)
โดยมีประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคแห่งโอกาสของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (พิทยา สุว
คันธ์, 2549: 7)
การติดต่อสื่ อสารและความร่วมมื อในการทานิติกรรมต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีนนั้น ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนที่มีวั ฒ นธรรม ภาษาที่แตกต่างกันในระดับ
สังคม และภูมิภาคเกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลา สาหรับภาษาไทยจัดได้ว่าเป็ นภาษาที่สาคัญภาษาหนึ่งที่
ใช้ในการสื่อสาร และช่วยอานวยความสะดวกเพื่อการอยู่ อาศัยร่วมกันระหว่างคนจีนกับคนไทยใน
แต่ ล ะภู มิ ภ าคของสั ง คมไทย เนื่ อ งจากภาษาไทยเป็ นเครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ใน
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การแลกเปลี่ยนความคิด ความรูส้ ึกและสร้างความเข้าใจระหว่างผูท้ ่ีมีปฏิสมั พันธ์กนั อีกทัง้ ยังเป็ น
เสมือนสะพานเชื่อมโยงประชาชนระหว่างกัน ตลอดจนนาไปสูก่ ารพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง
ๆ ดั ง นั้น การใช้ภ าษาไทยจึ ง เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ส าคัญ ส าหรับ คนจี น ในการศึ ก ษาเรี ย นรู ้สัง คม
เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทย รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสร้า งกั ล ยาณมิ ต ร มิ ต รไมตรี
ความเคารพ ความศรัทธาและความไว้วางใจต่อกัน ตลอดจนสืบสาน และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนทัง้ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างสันติ และมี ความสุข ดัง นั้น การผลิตทรัพ ยากรมนุษ ย์ท่ี มี ความรู ค้ วามสามารถในการใช้
ภาษาไทยจึงถือว่าเป็ นสิ่งที่มีค่าสูงสุด และถือเป็ นหัวใจสาคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ ในยุคศตวรรษที่ 21
มณฑลยูนนานเป็ นมณฑลตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน และมี พ รมแดนติดกับ 3
ประเทศในกลุ่ม อาเซียน ได้แก่ ประเทศพม่ า ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็ น
มณฑลที่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด โดยนับระยะทางบนเส้นทาง R3A จากชายแดนของมณฑล
ยูน นานผ่ านประเทศลาวเข้าสู่ป ระเทศไทยเพี ยง 247 กิโลเมตร ท าให้มี ค วามสะดวกทางด้าน
คมนาคม ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางแม่ นา้ โขงด้ว ย มณฑลยูนนานจึงเป็ นมณฑลสาคัญ ที่
รัฐ บาลจี น ให้ด าเนิ น ความร่ว มมื อ กับ ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ม แม่ น ้า โขง โดยเฉพาะหลัง จากมี
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน รัฐบาลจีนจึงได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาให้มณฑลยูนนาน
เป็ น “ประตูส่ภู มู ิภาคเอเชียอาคเนย์” นอกจากมณฑลยูนนานกับประเทศไทยใกล้กนั ทางทาเลที่ตงั้
ทางภูมิศาสตร์แล้ว ยังมีวฒ
ั นธรรมชนเผ่าไตลือ้ ไทใหญ่ท่ีมีรากฐานภาษาคล้ายคลึงกับภาษาไทย
จึงทาให้ความร่วมมื อทางด้านวิชาการ การท่องเที่ยว การค้าขาย และการลงทุนระหว่างกัน ได้
เติ บ โตอย่ า งกว้ า งขวาง (ศู น ย์ ข้ อ มู ล เพื่ อธุ ร กิ จ ไทยในจี น , 2558: Online) มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (Yunnan University of Finance and Economics) เป็ นหนึ่งใน
สถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนานได้ตระหนักถึงความสาคัญของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างไทยกับจีนทีมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึน้ ในอนาคต จึงจัดตัง้ คณะอาเซียน (ASEAN
School) ขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็ นการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ และผลิต
บัณ ฑิ ตให้ตรงกับ ความต้องการในตลาดแรงงานในภูมิ ภ าคของสัง คมระหว่างจี น กับ ประเทศ
อาเซี ย น (Yunnan University of Finance and Economics, 2563: Online) พร้อ มการพั ฒ นา
หลักสูตรตามจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน โดยมีการเปิ ดหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชีบริหารควบคู่กบั วิชาภาษาไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาจีน มีความรู ้
ความสามารถเชิ ง บริ ห ารธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ การจั ด การด้า นการเงิ น และมี ค วามเชี่ ย วชาญใน
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การปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ รวมทัง้ มีความรู ใ้ นศาสตร์ภาษาไทยทัง้ ทักษะการฟั ง การอ่าน การพูด
และการเขียน เพื่ อใช้ประกอบอาชีพ ในอนาคต (云南财经大学教务处, 2016: 166) ต่อมาใน
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้เปิ ดหลักสูตรใหม่ โดยรู ปแบบผลิต
บัณฑิตเป็ น “ศาสตร์ภาษาไทยร่วมกับวิทยาการทางเศรษฐกิจและการเงิน ” ซึ่งบูรณาการระหว่าง
วิชาภาษาและวรรณกรรมไทย กับวิชาเศรษฐกิจการค้า เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาไทย แขนงวิชาเศรษฐกิจการค้า โดยกาหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาว่า นักศึกษาจีนจะต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม
ศาสนา และภูมิศาสตร์ของไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยทัง้ ทักษะการฟั ง การพูด การ
อ่าน การเขีย น และการแปลภาษาไทยได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น บัณ ฑิ ต ที่ มี โลกทัศ น์ และ
วิสัยทัศ น์อัน กว้างไกล การเคารพความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม สามารถใช้ภ าษาไทยในการ
ประกอบอาชีพด้านการวิเทศสัมพันธ์ การค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ฯลฯ (云
南财经大学教务处, 2016: 334)

ทั้งนี ้ เพื่อ ให้การจัดการเรียนการสอนวิช าภาษาไทยมี ประสิทธิ ภ าพเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม สาขาวิ ช าภาษาและวั ฒ นธรรมต่ า งประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการของจีน ที่กาหนดไว้ ซึ่งเน้นพัฒนาการใช้ภาษาเชิงวัฒนธรรมและวรรณกรรม
ไทยทั่วไป และเสริม สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจี น หลักสูตรสาขาวิช า
ภาษาไทยนอกจากได้จดั การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ภายในห้องเรียนแล้ว ยังได้จดั
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน โดย
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดทีมพากย์เสียงภาพยนตร์ไทย การประกวดร้องเพลงไทย
การประกวดละครเวที และการประกวดสุนทรพจน์โดยการใช้ภาษาไทยระดับมหาวิทยาลัย อีกทัง้
ได้ร่วมกิจกรรมในการประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดประดิษฐ์กระทง และการประกวดราวง
ไทยกับนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิ ทยาลัยอื่น ๆ ของมณฑลยูนนานตาม
เทศกาลที่สาคัญ ๆ ของไทย เพื่อสร้างโอกาสให้นกั ศึกษาจีนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้ และฝึ ก
ใช้ภาษาไทยตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้ เข้าใจวัฒนธรรมไทย และเข้าถึงวิถีชีวิตของคนไทยด้วย
นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานยังมี การสนับสนุนนักศึกษาจีนในฐานะ
อาสาสมัครใช้ภาษาไทยเพื่อช่วยประสานงานในงาน Thailand Festival ที่จดั ในย่านธุรกิจที่สาคัญ
ใจกลางเมืองนครคุนหมิงโดยสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง (สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นคร
คุนหมิง, 2561: Online) และงาน China-South Asia Expo ด้วย การจัดการเรียนสอนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานที่ผ่านไป 10 ปี นั้น สามารถกล่าวได้ว่า แม้ว่า
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ภาษาไทยจะไม่ใช่ภาษาสากลเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษที่สามารถนาไปใช้สื่อสารได้ท่ ัวโลก แต่
เป็ นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่ได้รบั ความสนใจและความนิยมจากนักศึกษาจีนเป็ นอย่างมาก
เพราะนั ก ศึ ก ษาจี น ที่ เ ลื อ กเรี ย นภาษาไทยนอกจากสามารถใช้ภ าษาไทยเป็ นเครื่ อ งมื อ ใน
การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนแล้ว ยังสามารถใช้ภาษาไทยเป็ นเครื่องมือ
พืน้ ฐานในการพัฒนาองค์ความรู ใ้ หม่ ๆ และศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิยาลัยของไทยได้
อีกทัง้ ยังมีโอกาสประกอบอาชีพในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ ประเทศจีน และประเทศ
ไทยด้วย
ในพ.ศ.2556 รัฐ บาลจี น ได้เดิ น หน้า ขับ เคลื่ อ นแนวคิ ด ริเริ่ม โครงการ “หนึ่ ง แถบหนึ่ ง
เส้นทาง” หรือ The Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งยึดมั่นในหลักการ 3 ประการประกอบด้วย
การร่วมกันหารือ การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแบ่งปั น กัน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงในด้ า นการประสานนโยบาย การเชื่ อ มโยงในด้ า นสาธารณู ป โภค
การเชื่ อมโยงในด้านการค้าการลงทุน ให้คล่องสะดวก การเชื่ อมโยงในด้านการหมุน เวียนทาง
การเงิน และการเชื่อมโยงในด้านความเชื่อใจประชาชนระหว่างประเทศจีนกับ 65 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งรวมทัง้ ประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 (Office of the Leading Group for the Belt and Road
Initiative, 2563: Online) ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยได้ดาเนินยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” และ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอานวยความสะดวกในการประกอบ
กิ จ การเพื่ อการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของป ระเทศไทย (ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2563: Online) เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยง
ระหว่างแนวคิดริเริ่มโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนกับยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ของ
ไทยแล้ว สามารถเห็นได้ว่า การดาเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นีจ้ ะมีแนวโน้ม ยกระดับ
การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากขึน้ ทัง้ นี ้ การอานวยความสะดวกในการเชื่อมโยง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักธุรกิจ หรือ ผูป้ ระกอบการระหว่างไทยกับจีนนั้น การใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ จั ด เป็ นสื่ อ กลางที่ ส ามารถอ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
การประสานงาน และการเจรจาความร่วมมื อ ทางธุ รกิ จ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ เนื่ อ งจาก
ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีลกั ษณะเฉพาะด้านขอบข่ายและเนือ้ หาขององค์กรธุรกิจ จาเป็ นต้องอาศัย
หลักการใช้ภาษาศิลปะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวชักจูงผูอ้ ่ืน กล่าวคือ ต้องเลือกใช้คาง่าย สัน้ ๆ
สื่อความหมายกะทัดรัด และชัดเจน การใช้ภาษาถ้อยคาสานวนที่สละสลวย ความนุ่มนวล สุภาพ
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และมีความหมายในเชิงบวกเพื่อก่อให้เกิดความพอใจ ขวัญกาลังใจ และความกระตือรือร้นต่อ
ธุ รกิ จ (พนมพร นิ รัญ ทวี , 2540: 1-7); (ศิ ว ภรณ์ หอมสุว รรณ, 2543: 2); (เอกฉั ท จารุ เมธี ช น,
2549: 4) ดังนัน้ การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถเสริมสร้างความเข้าใจ
และความไว้วางใจอันดีต่อกัน รวมทั้งรู จ้ ัก ให้เกี ยรติและเคารพซึ่งกันและกัน ลดการเอารัดเอา
เปรียบกัน ตลอดจนก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี ้ ทางมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงิ น ยูน นานจึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคัญ และความจ าเป็ น ในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ของ
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยมากขึน้ และเร่ง พัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่ง
เป็ น วิช าภาษาไทยเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai for Specific Purposes) ส าหรับนักศึกษาจี น
สาขาวิ ช าภาษาไทยเป็ น วิช าบัง คับ ตั้ง แต่ ภ าคเรีย นที่ 2 ของปี ก ารศึ ก ษาที่ 2 นอกจากนั้น เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ยูนนานให้เป็ นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย ทางมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ยูนนานได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศ
ไทยจานวน 3 แห่ง พร้อมจัดส่งนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 3 กลุ่มไปศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยทัง้ 3 แห่งในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 1 ปี รวมทัง้ มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ไทยช่วยจัดทาประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 และภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3 ให้กับนักศึกษาจีนในชั้นปี ท่ี 3 เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจของ
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และทิศทางการเชื่อง
โยงระหว่างไทยกับจีนในมิติต่าง ๆ ในยุคศตวรรษที่ 21
จากการสารวจสภาพการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนานในการประสานงานและอานวยความสะดวกในงานสาคัญ ๆ เช่ น Thailand
Festival และงาน China-South Asia Expo ที่จดั ขึน้ ในนครคุนหมิงทุกปี ท่ผี ่านมา ได้พบว่า ในแวด
วงธุรกิจมีความต้องการรับบัณฑิตชาวจีนที่มีความรู ้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุริจใน
ฐานะผูช้ ่วยผูจ้ ัดการในหน่วยงานต่างๆ ค่อ นข้างสูง แต่เมื่ อได้พิจ ารนาความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ได้พ บว่า หลังจากนักศึกษาจีน ได้มีประสบการณ์การ
เรียนภาษาไทยในประเทศไทยระยะ 1 ปี กลับมาศึกษาต่อชัน้ ปี ท่ี 4 ในประเทศจีนแล้ว มีความรูแ้ ละ
ความเข้า ใจทางวั ฒ นธรรมไทยมากขึ ้น และสามารถใช้ ภ าษาไทยสื่ อ สารกั บ คนไทยใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างดี แต่ยังพบปั ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นตามสถานการณ์ธุรกิจจริงอยู่หลายด้าน สาเหตุอาจเกิดจากนักศึกษาจีนมีความรู พ้ ืน้ ฐาน
ทางด้านการใช้หลักภาษาไทย และคลังคาศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่จากัดจึงไม่สามารถเลือกใช้
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คาศัพท์ท่ีเหมาะสมในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างเป็ นธรรมชาติ ซึ่งเป็ นผลมาจากกลวิธีในการ
เรียนและลักษณะนิสยั ในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน นอกจากนัน้ นักศึกษาจีนยังขาดทักษะ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาเหตุอาจเกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยเชิงธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีนนั้น ไม่ได้สนับสนุนความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจอย่างรอบด้านเท่าที่ควร จึงเห็นได้ว่าความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษา
จีนยังไม่พ ร้อมที่จะไปอานวยความสะดวกให้กับบรรดานักธุรกิจ และผูป้ ระกอบการทั้งชาวไทย
และชาวจีน อย่างเต็ม ศักยภาพ เนื่องจากความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งุรกิจ จาเป็ นต้อง
อาศัยความรู ค้ วามเข้าใจบริบทธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี สังคมวิทยา จิตวิทยา
สถิติ กฎหมายธุรกิจ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทัง้ ภูมิหลังของประเภทธุรกิจต่าง ๆ และลักษณะการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ดีตอ้ งใช้ภาษากะทัดรัดและชัดเจน แนบเนียน สละสลวย การใช้ขอ้ ความต้อง
ตรงตามหลักภาษาไทย และการพูดและการเขียนต้องใช้สานวนที่สุภาพ โดยคานึงถึงความรู ส้ ึก
ของผูฟ้ ั งและผูอ้ ่านเป็ นสาคัญ (เอกฉัท จารุเมธีชน, 2549: 3-5) นอกจากนัน้ การใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจมักจะมีคาศัพท์เฉพาะในแวดวงธุรกิจเท่านัน้ รวมทัง้ มีคาศัพท์ภาษาอังกฤษจานวนมาก ทัง้
คาที่เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ คาทับศัพ ท์ และศัพ ท์บัญ ญัติ ดังนั้น ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัด เป็ น
ภาษาเฉพาะกิจ ซึ่งเป็ น ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai for
Specific Purposes) (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2552: 93) ลักษณะการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึง
แตกต่างจากการใช้ภ าษาไทยเพื่อการสื่อสารในชี วิตประจาวัน ทั่วไป หรือการใช้ภ าษาไทยเชิ ง
วัฒนธรรมและวรรณกรรม จนทาให้นกั ศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ไม่สามารถสร้างสรรค์การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และการประสานงานตามบริบทธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาที่ประสบในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในสถาณการณ์จริงของนักศึกษาจีนดังกล่าว
ได้ส ะท้อนให้เห็น ว่าหลักสูต รรายวิช าภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนานยังขาดประสิทธิภาพที่น่าพอใจ ซึ่งหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่พฒ
ั นาขึน้
นัน้ โดยการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ และอาจารย์ท่ีสอนภาษาต่างประเทศร่วมให้ความคิดเห็นในการร่าง
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แต่ ไ ม่ ไ ด้พั ฒ นาในรายละเอี ย ดว่ า ประมวลรายวิ ช า (Course Syllabus)
ภาษาไทยเชิงธุรกิจนัน้ ควรจัดเนือ้ หาการเรียนรูอ้ ย่างไร ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้รูปแบบใด
ควรพัฒ นาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียนและทักษะอื่นๆ ในการสื่อสารอย่างไร และ
ประเมินความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างไร เพียงแต่ระบุว่าให้นกั ศึกษาจีนนาความรู ้
จากวิชาที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งขาดกระบวนขั้นตนในการสารวจวิเคราะห์
สภาพปั ญหาและความต้องการของทัง้ นักศึกษาจีน และบริบทสังคมปั จจุบนั อย่างรอบด้าน เมื่อได้
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พิจารณาประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 ที่จดั สอนในภาคเรียนที่ 2 ชัน้
ปี ท่ี 2 ในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ได้พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 นัน้ ได้ยดึ หลักการสอนเป็ นไปตามวิชาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับ
วิชาภาษาจีนเชิงธุรกิจสาหรับชาวต่างชาติระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน โดยเน้นเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างประเทศ และจัดหัวเรื่อง การเสนอราคา การต่อรองราคา การสั่งซือ้ สินค้า ส่วนลดและค่า
นายหน้า การบรรทุกสินค้าและลาเลียง การจองสาหรับการขนส่งสินค้า การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ฯลฯเป็ นหลัก การเรี ย นแบบท่ อ งจ า เนื ้อ หาที่ ล้า สมั ย รวมทั้ ง มี ข้อ จ ากั ด ในการฝึ ก
ประสบการณ์ดา้ นการใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ธุรกิจจริง ส่วนการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 และวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 ของมหาวิทยาลัยไทยทัง้ 3 แห่งนัน้ ต่างก็
ได้กาหนดประมวลรายวิช า (Course Syllabus) ภาษาไทยเชิงธุ รกิจ ของมหาวิทยาลัย เอง และ
อาจารย์ผสู้ อนแต่ละคนมีความอิสระในการกาหนดขอบเขตของเนือ้ หาสาระของรายวิชาภาษาไทย
เชิงธุรกิจ จึงทาให้รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่จดั สอนในเมืองไทยนัน้ ไม่สามารถกาหนดมาตรฐาน
ประมวลรายวิ ช า (Course Syllabus) ให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น ได้ โดยการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยได้พบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2
และรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 นัน้ เป็ นวิชาการอ่านภาษาไทยธุรกิจ และการเขียนภาษาไทย
ธุรกิจ ซึ่งเน้นทฤษฎีการใช้ภาษาไทยในเขียนจดหมายธุรกิจ และหนังสือราชการไทย ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็ นวิชาที่ยากที่สดุ สาหรับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และการจัดขอบข่ายและลาดับ
การเรียนรู ข้ องรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจทั้ง 3 วิช าขาดการเชื่ อมโยงและต่อเนื่องกัน แม้ว่าใน
มหาวิทยาลัยไทยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาจีนเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและมารยาท
ทางธุรกิจในสังคมไทย แต่ไม่ได้เปิ ดโอกาสจัดกิจกรรมฝึ กปฏิบัติตามองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
นักศึกษาจีนจึงขาดประสบการณ์การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในบริบทธุรกิจ ไทย และไม่สามารถนา
ความรู จ้ ากรายวิ ช าภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ 2 และรายวิ ช าภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ 3 ที่ จัด สอนโดย
มหาวิทยาลัยในไทยไปสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เชิงธุรกิจได้อย่างรอบด้าน แม้
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้มีการพัฒ นาหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถการใช้ภาษาไทยให้ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็ นระยะ ๆ ก็ตาม
แต่ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ 3 วิชาที่ผ่านมานัน้ ยังน่ากังวล
จากการศึกษาสภาพปั ญหาที่ประสบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีนดังกล่าว เห็นได้ว่า ปั จจัยหลักที่ทาให้นกั ศึกษาจีนไม่สามารถสร้างสรรค์การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามที่คาดหวัง คือหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยเชงธุรกิจบางส่วน

8
ยังไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการทางด้านการใช้ภาษาไทย
เพื่อบริการในอุตสาหกรรม และกิจการธุรกิจประเภทต่างๆ ในสมัยใหม่ เนื่องจากการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามลาดับ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมอันมีผลต่อการรับรู ข้ องบุคคลและองค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการตอบสนองตามที่ผูส้ ่งสารคาดการณ์หรือมุ่งหมายไว้ (อวยพร พานิช, 2547:
5) ดัง นั้น การจัด เนื ้อหาความรู ้ บทสนทนา และกิ จ กรรมที่ กาหนดในเอกสาร หรือ หนัง สือ เชิ ง
พาณิ ชย์ ปั จ จุ บั น นี ้ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี ต่อความต้องการของแวดวงธุรกิจ
ระหว่างไทยกับจีนในปั จจุบนั อีกทัง้ ต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่งจัดเป็ น
ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Language for Specific Purposes) โดยมี ลักษณะการใช้ภ าษา
เพื่อการติดต่อสื่ อสาร ประสานงานในสถานการณ์ธุรกิจ หรือประกอบอาชี พ ในภาคธุรกิจ ดังที่
นักการศึกษา Robinson (1991: 3) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ว่า
ผูเ้ รียนส่วนมากจะเป็ นผูใ้ หญ่ และมีพืน้ ฐานความรู ้ และทักษะภาษาเป้าหมายมาบ้างแล้ว อาจไม่
สนใจในด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรม แต่จะสนใจเรียนรูภ้ าษาตามวัตถุประสงค์ของตนที่ตอ้ งการ
เพื่อนาไปปฏิบัติงานให้มี ความชานาญมากขึน้ หรือเป็ นการเตรียมพร้อมเข้าสู่สิ่งแวดล้อม หรือ
บริบทใหม่ ดังนั้น จาเป็ นต้องมีการศึก ษาความต้องการและจาเป็ นเพื่อกาหนดความสามารถที่
คาดหวังว่า ผู้เรีย นจะสามารถทาได้เมื่ อผ่านการเรียนรู ท้ ่ีจัด ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ Mackey และ
Mountford (Mackay, 1978: 15) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู ภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น
เกิ ด จากแรงบัน ดาลใจ และความต้อ งการในการใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร (Communicative
Needs) ในงานอาชีพของผูเ้ รียน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาภายในประเทศและการติดต่อสื่อสาร
กับต่างประเทศ ดังนั้น การจัดการเรียนรู ภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นจาเป็ นต้องตอบสนอง
ความต้องการด้านอาชีพ และหน้าที่การงาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการนาภาษาเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และ P. Strevens (1988: 12) ได้กล่าวถึงการจัดเรียนรูภ้ าษาเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะว่า เป็ นการสอนภาษาต่างประเทศที่ตอ้ งสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
ส่วนหัวข้อ และเนื ้อหาที่ จัด ให้ผู้เรียนเรียนนั้น จะขึ น้ อยู่กับ ขอบเขตบริบ ทการใช้ภ าษาที่ ผู้เรีย น
ต้อ งการ และมี ค วามสัม พัน ธ์กับ อาชี พ หรือ วัต ถุป ระสงค์เฉพาะ นอกจากนี ้ Hutchinson and
Waters (Hutchinson, 1987: 18-19) ได้ก ล่ า วว่ า การสอนภาษาเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เฉพาะ โดย
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรูใ้ ห้เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ รียน ซึ่งความต้องการของผูเ้ รียนอาจจะ
มี ค วามแตกต่ า งกั น แต่ ผู้ส อนกั บ ผู้เรี ย นจะต้อ งมี ค วามร่ว มมื อ กั น เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้า ใจใน
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วัตถุประสงค์ท่ีตรงกัน วิธีการจัดการเรียนรู ภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น อาจแตกต่างจาก
การจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศทั่วไป จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุร กิจให้มีประสิทธิภาพนัน้ ต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพปั ญหา
และความต้องการจาเป็ น (Need Analysis) เป็ นขั้นตอนแรก ซึ่งจะต้องคานึ งถึงความต้องการ
ทางด้า นหน้า ที่ ก ารใช้ภ าษาของนั ก ศึ ก ษาจี น ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาจากหลัก สู ต รสาขาวิ ช าเอก
ภาษาไทย (Target Needs) ความต้องการและความสนใจเรียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส่วนตัวของ
นักศึกษาจีนที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาไทย (Learner Needs) ความต้องการ
ของนักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ หรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (Sponsor Needs) เพื่อนาข้อมูลจากการศึกษาความ
ต้องการไปกาหนดจุดประสงค์ และเนือ้ หาสาระการเรียนรู ข้ องหลักสูตร และจัดเตรียมเนือ้ หาให้
ตรงตามความต้องการของนักศึกษาจีน
ดัง นั้น แนวทางในการพั ฒ นาความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประสานงานในสถานการณ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมระหว่างไทย-จี น ในยุค ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จ ริง คื อ โดยใช้ก ระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรเน้น การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ (Need Analysis) ของผูเ้ รียน ซึ่งจะบ่งบอก
ถึงขอบเขตเนือ้ หาที่ผูเ้ รียนต้องการ และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดภายในเวลาจากัด และนาไปใช้ในสถานการณ์การทางานของผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(M. B. B. Finocchiaro, Christopher., 1983: 44-47) การวิ เคราะห์ปั ญ หา และความต้อ งการ
(Need Analysis) ของผูเ้ รียนจึงเป็ นขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรสาคัญที่ ได้เป้าหมายอย่างชัดเจน
ต่ อ การก าหนดบริ บ ท เนื ้ อ หา สื่ อ การสอน และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และประเมิ น
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
จากการวิเคราะห์ความสาคัญ และความเป็ นมาของปั ญ หาดังกล่าวข้างต้น ได้เห็นว่า
ความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน ไม่เพียงแต่แสดงถึงบุคลิกภาพและศักยภาพใน
การใช้ภ าษาไทยของนั ก ศึ ก ษาจี น เท่ า นั้น แต่ ยัง สะท้อ นถึ ง คุณ ภาพและมาตรฐานการสอน
ภาษาไทยของสถาบันอีกด้วย ผูว้ ิจัยในฐานะเป็ นอาจารย์ประจาและเป็ นผูจ้ ัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานจึ งมี ความประสงค์อย่างยิ่งที่จ ะ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒ นาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน” เพื่อเป็ นแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีนให้
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ท่ี 4 ซึ่งเป็ นบัณ ฑิตที่กาลังจะ
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สาเร็จการศึกษา และจะเตรียมตัว ก้าวเข้าสู่เป็ นบุคคลสาคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศจีน
และประเทศไทย ทั้งนี ้ จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่ พัฒ นาขึน้ นั้นไม่ ส่งผลกระทบต่อกรอบโครงสร้าง
หลัก สู ต รวิ ช าเอกภาษาไทยและมาตรฐานการจัด การเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าภาษาไทยต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน แต่ถือเป็ น อีก หนึ่งกิจ กรรมการเรียนรู ท้ ่ีช่ วยให้
รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมีประสิทธิภาพและ
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ เป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ จากการแข่งขัน
ประกอบอาชีพที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นเครื่องมือ เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารตามบริบทธุรกิจของนักศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทย นอกจากนัน้ หลักสูตรเสริม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจยังสามารถนาไปปรับปรุ งใช้กับโครงการ
ฝึ กอบรมเตรียมอาสาสมัครภาษาไทยไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยประสานงานในงานสาคัญ ๆ ระดับ
สากล เช่น Thailand Festival งาน China-South Asia Expo ในอนาคตต่อไป
คาถามของการวิจัย
1. สภาพปั ญ หา และความต้องการในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ส าหรับ นักศึกษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นอย่างไร
2. หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีลกั ษณะ
อย่างไร
3. หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ
นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน สาธารณรัฐ ประชาชนจี น มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด
4. หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ
นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน สาธารณรัฐ ประชาชนจี น มี
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ความสาคัญของการวิจัย
จากความสาคัญ ความเป็ นมาของปั ญ หา ซึ่งพิจารณาเหตุท่ีเกิดขึน้ ในปั จจุบัน คือการ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดริเริ่มโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนกับยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์
4.0 ของไทยแล้ว อาจมองได้ว่า การดาเนินการความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และ
สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างประเทศจี นกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นีจ้ ะมี แนวโน้ม
ยกระดับ การเชื่ อมโยงในมิ ติต่ าง ๆ อย่ างกว้างขวางมากขึน้ การใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ จึ งเป็ น
สื่อกลางที่สามารถอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาความ
ร่วมมือทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ซึ่งเป็ น
อุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงทางด้านการผลิตบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์การค้า
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เล็งเห็นความสาคัญกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน
จึ ง ร่วมมื อ กับ มหาวิย าลัย ในประเทศไทยเปิ ด รายวิ ช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ จานวน 3 วิช า เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ แต่ผลสารวจความสามารถในการใช้ภ าษาไทยของ
นั ก ศึ ก ษาจี น พบว่ า ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษาจี น ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารตามบริบทธุรกิจ สาเหตุอาจเกิดจากหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยเชิง
ธุรกิจบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการทางด้านการ
ใช้ภ าษาไทยเพื่อบริการในอุตสาหกรรม และกิจ การธุรกิจ ประเภทต่างๆ ในสมัยใหม่ อีกทั้งใน
วงการการศึกษาในระดับการอุดมศึกษาทัง้ ประเทศจีน และประเทศไทยยังไม่มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน จึง ทาให้ผูส้ อน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับการอุดมศึกษา ไม่ สามารถทราบถึงสภาพความ
ต้องการทางสังคมต่อความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีนอย่างรอบด้าน
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สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อองค์กรธุรกิจมี
การแข่งขันกันสูงขึน้ อุตสาหกรรม และกิจการธุรกิจต่าง ๆ กาลังเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีแห่งยุคใหม่ หากนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน ไม่สามารถรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจการค้า สังคมและ
วัฒ นธรรมอย่ างรวดเร็วที่ มี ต่ อการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ได้ จะเป็ นผู้เสี ยเปรีย บในการแข่งขัน
ประกอบอาชีพ กับนักศึกษาจี นสาขาวิชาภาษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในอนาคตที่มี
แนวโน้มจะรุนแรงขึน้
การวิจัยครัง้ นีจ้ ะทาให้ทราบถึงสภาพปั ญหา และความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนอย่างรอบด้าน และทาให้ได้หลักสูตรเสริม เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการวิจัยจะเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนในยุคศตวรรษที่ 21
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
1.1 ระยะการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น มีกลุม่ ตัวอย่าง 4 กลุม่ คือ
1.1.1 กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน จานวน 3 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ม
ประชากรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
1.1.2 กลุ่มบัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน จ านวน 5 คน โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเลื อ กบัณ ฑิ ต ชาวจี น ที่ จ บการศึ ก ษา สาขาวิ ช าภาษาไทยจากมหาวิ ท ยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน และทางานในบริษัทของจีนประจาประเทศไทย
1.1.3 กลุ่ม ผู้เชียวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุ รกิจ จานวน 3 คน โดยวิธี
การเลื อ กแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ม ผู้ส อนรายวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ใน
มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย ซึ่ง เป็ น อาจารย์ช าวไทยสอนรายวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ให้กับ
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
1.1.4 กลุ่ม นัก ศึก ษาจี น โดยวิธี ก ารเลื อกแบบเจาะจง (purposive sampling)
จ านวน 103 คน จากนั ก ศึ ก ษาจี น สาขาวิ ช าภาษาไทยที่ ก าลัง ศึ ก ษาชั้น ปี ท่ี 2 ถึ ง ปี ที่ 4 ภาค
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การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562 คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน
1.2 ระยะการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร คื อ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ทัง้ หมดจานวน 25 คน โดยใช้
วิจยั การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้แก่
2.1 ตั ว แปรต้ น คื อ หลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้า งความสามารถ ในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วย
2.2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.2.2 ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจก่อนการใช้หลักสูตรกับผลการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หลังการใช้
หลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อหลักสูตร
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
การทดลองครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ใช้เวลาทดลองจานวน 42 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง เป็ น
ระยะเวลา 7 สัป ดาห์ ช่ วงเวลาทดลอง คื อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 – เดื อ นธั น วาคม 2563 ปี
การศึกษา 2563 ตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

14
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หมายถึง ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทางธุรกิจระหว่างบุคคล หรือองค์กร โดยใช้ภาษาไทยเป็ นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารใน
บริบทสถานที่ทางาน บริบทการบริการ บริบทงานสัมมนาธุรกิจ บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ บริบท
การค้า บริบ ทการลงทุน และบริบ ทการแสดงไมตรีจิ ต ระหว่างประเทศจี นกับ ประเทศไทยให้ มี
ประสิ ทธิภ าพตามวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งหมายไว้ ผูท้ ่ีใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการติดต่อสื่อสารใน
บริบท สถานการณ์ธุรกิจนั้นจาเป็ นต้องมีความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ ทั้งการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งการใช้นา้ เสียง และถ้อยคาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล
และกาลเทศะ
2. หลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ งธุ ร กิ จ
หมายถึง มวลประสบการณ์ เนือ้ หาวิชา กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ซึ่งจัดไว้อย่างมีระบบ โดยใช้ฉากสถานการณ์เป็ นฐาน (Scenario-Based Learning)ในการจัดการ
เรียนรู ้ หลักสูตรฉบับนีเ้ ป็ นหลักสูตรเสริมรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการในใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานในบริบทธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบ
สาคัญ ของหลัก สูตรมี 7 องค์ป ระกอบ คื อ 1) สภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น 2) หลัก การของ
หลักสูตร 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4) โครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร 5) แนวการจัดกิจกรรม 6)
สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ 7) แนวการวัดและประเมินผล
3. ความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิ จ หมายถึง มี ความสามารถที่จ ะน า
ความรู เ้ กี่ ย วกับ หลัก ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การบริห ารธุ รกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรมไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลภาษาไทยเชิงธุรกิจ
เพื่อการสื่อสาร และสามารถประสานงานกับคนไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์
ธุรกิจระหว่างไทย-จีน
4. ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ งธุ รกิ จ หมายถึง การประเมิ น ผลประสิทธิภ าพของหลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงิ น ยูน นาน สาธารณรัฐ ประชาชนจี น โดยการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของหลัก สูต รจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
4.1 ผลของค่ าดัช นี ความสอดคล้อ ง (IOC) โครงร่าง และเนือ้ หากิจ กรรมของ
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
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มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประสิทธิภาพจะต้อง
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป
4.2 ผลการประเมิ นความเหมาะสมโดยรวมของหลักสูตรเสริม เพื่ อเสริม สร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จะต้องมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึน้ ไป
5. ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุ รกิ จ หมายถึง ผลการใช้หลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด ในการวิจัยครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้กาหนดประเด็นใน
การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ดังนี ้
5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หมายถึง นักศึกษาจีนหลังที่ได้รบั การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
โดยมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจสูงกว่าก่อนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ าม
หลักสูตร
5.2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามหลักสูตร
เสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ ได้แก่ ด้านเนือ้ หา ด้านอาจารย์
ผูส้ อน ด้านวิธีการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนรู ้ ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นทุก ๆ ด้านรวมกันต้องมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึน้ ไป
จากผลการทดสอบที จึงจะถือว่าหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมมุติฐานของการวิจัย
ผูว้ ิจัยได้กาหนดสมมุติฐ านของการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาหลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน ครัง้ นีด้ งั ต่อไปนี ้
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1. นักศึกษาจีน ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจสูงกว่าก่อน
การใช้หลักสูตร
2. นักศึกษาจีนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามหลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ครั้ง นี ้ ผู้วิจัย ได้ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย ดัง ภาพประกอบ 1
ต่อไปนี ้
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การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษา
- แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
- แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูภ้ าษา
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
- แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเชิงธุรกิจ
- ขอบเขตการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาไทย
เชิงธุรกิจ
- ประเภทและหมวดหมู่ธรุกิจในประเทศไทย
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
- ด้านทักษะการฟั ง
- ด้านทักษะการพูด
- ด้านทักษะการอ่าน
- ด้านทักษะการเขียน
ความสามารถทางการสื่อสาร
- แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการ
สื่อสาร
- กิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถทางการ
สื่อสาร
- เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ้
การพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
J. G. A. Saylor, William M (1981); R.W
Tyler (1949); Hutchinson (1987)

ประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตร

หลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชน
จีน ฉบับร่าง

ประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตร
- ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ผลการประเมิน

หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่สมบูรณ์พร้อมนาไปใช้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริม
เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ส าหรับนักศึกษาจี น มหาวิท ยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี
และหลักการดาเนินการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดสนับสนุนการ
วิจยั ตามลาดับต่อไปนี ้
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
3. ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
4. ความสามารถการใช้ภาษาไทย
5. ความสามารถทางการสื่อสาร
6. หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
7. ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู ท้ างการศึกษา ซึ่งเสมือน
แม่แบบในการกาหนดทิศทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท้ างการศึกษาให้มีระบบกลไก และเป็ น
มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันของการจัดการเรียนรู ท้ างการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ อีกทัง้ ยัง
เป็ นสิ่งสาคัญ สาหรับสถานศึ กษาหรือการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเป็ นแนวทางกาหนดเนือ้ หา
สาระ แนวทางในการจัดกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู ้ และผลการเรียนรูท้ ่ีจะเกิดขึน้ (David G.
Armstrong, 2003: 4) รวมทัง้ เป็ นแนวทางในการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ดังนั้นในการพัฒ นา
หลักสูตรนั้น นอกจากจะต้องทราบถึงกระบวนการในการพัฒ นาหลักสูตรอย่างรวบยอดแล้ว ยัง
ต้องเข้าใจและนาทฤษฎีการเรียนรูม้ าพัฒนาหลักสูตรด้วย เพื่อนาไปสู่ขนั้ ตอนของการดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน ให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลทาง
การศึกษา ทั้งนีห้ ลักสูตรเป็ นคาที่ยืดหยุ่น และมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายในลักษณะของ
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หลักสูตรที่หลากหลายตามความคิด ความรู ้ และความเข้าใจที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพและบริบท
ของแต่ ล ะคน ซึ่ง ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ผู้วิจัย ได้ป ระมวลแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
หลักสูตรมา ดังต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของหลักสูตร
ในด้านความหมายของหลักสูตร ได้มีนักการศึกษาทางด้านหลักสูตรหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ ดังนี ้
Taba (1962: 10) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็ นเอกสารที่
เขียนขึน้ ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ เนือ้ หาสาระ กิจกรรม หรือ
ประสบการณ์การเรียนรู ้ รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู ้
Scott (2001: 7) ได้ก ล่าวถึ ง หลักสูต รว่า หลัก สูต รหมายถึ ง โปรแกรมการ
เรียนการสอน ซึ่งถูกกาหนดขึน้ อย่างเป็ นระบบ
Burton (2001: 19) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเป็ นจุดมุ่งหมายของการศึกษาใน
เรื่องของทักษะ ความรู ้ และทัศนคติท่จี าเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสมตามที่กาหนดไว้
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น สามารถกล่ า วโดยสรุ ป ว่ า หลัก สู ต ร หมายถึ ง
แผนการเรียนรู ห้ รือโปรแกรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยจุดประสงค์ เนือ้ หา สาระ ความรู ้
ทักษะ และประสบการณ์ หรือวิธีการสอน กิจ กรรม สื่ออุปกรณ์ การประเมิ นผลที่กาหนดขึน้ ไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ มีขนั้ ตอนในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างชัดเจน โดยมีจุดหมายปลายทางคือให้
ผู้เรีย นเกิ ดการเรียนรู ้ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ท่ี
กาหนดไว้
ดังนัน้ หลักสูตรจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและมีความสาคัญต่อการศึกษาในระดับต่าง ๆ
หลักสูตรได้จาแนกเป็ นหลากหลายประเภทและรูปแบบ ตามทัศนภาพจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ส่วนในด้านการนาหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
ประเภทหลักสูตรไว้ ดังนี ้
1.2 องค์ประกอบของหลักสูตร
มีนกั การศึกษาทัง้ ต่างประเทศและในประเทศหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของหลักสูตร ดังนี ้
Bishop (1985: 140) ได้ก ล่ า วว่ า องค์ป ระกอบพื ้ น ฐานของหลั ก สู ต รคื อ
ประกอบไปด้วย จุดประสงค์ เนือ้ หาสาระ การจัดประสบการณ์การเรียนรู ห้ รือวิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล โดยมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน ดังภาพประกอบ 2
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จุดประสงค์

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้

เนือ้ หาสาระ

การวัดและประเมินผล

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบพืน้ ฐานของหลักสูตร
Taba (1962: 422-425) ได้ เ สนอว่ า องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
กระบวนการพั ฒ นาหลัก สูต รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสัง คม ซึ่ ง
องค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของ Hilda Taba หลักสูตรประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน
คื อ 1. จุ ด มุ่ ง หมาย เป็ นส่ ว นที่ ก ล่ า วถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายทั่ ว ไป และวัต ถุ ป ระสงค์เฉพาะวิ ช า 2.
เนือ้ หาวิชา 3. กิจกรรมและรู ปแบบการเรียนการสอน และ 4. การประเมินผล เป็ นส่วนที่กล่าวถึง
กาหนดสิ่งที่ประเมินผลและวิธีการประเมินผลหลักสูตรว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ มี
ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายหรือไม่
Mauritz (1977) อ้างถึงในกิตติชัย สุธาสิโนบล (2561: 2-7) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรว่า ประกอบด้วยส่วนที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การตัง้
เป้าประสงค์ (Goal Setting) 2. คัดเลือกรู ปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Selection
and Structuring) 3. วางแผนการจัดการสอบ (Instructional Planning) และ 4. การประเมินผล
อย่างมีเทคนิค (Technical Evaluation)
สุมิตร (2520: 9) อ้างถึงในกิตติชยั สุธาสิโนบล (2561: 3-27) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสูตรว่า ควรมีองค์ประกอบสาคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1. การกาหนด
ความมุ่ง หมาย (Objectives) 2. จัด เนื ้อ หาสาระที่ ค รบถ้ว น (Content) 3. การก าหนดการน า
หลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) และ4. มีการประเมินผล (Evaluation)
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สงัด อุท รนันท์ (2532: 236-244) ได้อธิ บ ายรายละเอียดขององค์ป ระกอบ
พืน้ ฐานของหลักสูตรเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ 1. จุดมุ่งหมายหลักสูตร เป็ นส่วนประกอบที่มีความสาคัญ
ที่สดุ เนื่องจากเป็ นเครื่องชี ้ เป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรว่า ต้องการให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ สมบัติ
เช่นใด อาจจะเขียนได้ในลักษณะกว้างเป็ นจุดมุ่งหมายทั่วไปที่แสดงถึงความประสงค์ว่า หลักสูตร
นั้น ต้อ งการให้ผู้เรีย นมี คุณ ลัก ษณะหรือ ความสามารถอะไรบ้า งและอาจเขี ย นให้มี ลัก ษณะ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ ไปอีก เป็ นจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เน้นการประยุกต์ใช้มากกว่า โดยทั่วไป
จุดมุ่งหมายเฉพาะจะกล่าวถึงผลที่จะได้รบั จากการเรียนในวิชาต่าง ๆ ดังนัน้ การเขียนจุดมุ่งหมาย
ของหลัก สู ต ร จึ ง ควรเขี ย นในลัก ษณะของจุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะมากกว่ า 2. เนื ้อ หาสาระและ
ประสบการณ์เรีย นรู ้ เป็ นส่วนที่เป็ นสื่ อกลางที่ จ ะพาผู้เรียนไปสู่ จุด มุ่ง หมายของหลัก สูตรที่ ได้
กาหนดไว้ว่า จะจัดประสบการณ์เรียนอย่างไร นอกจากพิจารณาตามเนือ้ หาสาระที่ต้องการให้
ผูเ้ รียนได้รบั รูแ้ ล้วยังขึน้ อยู่กับรูปแบบหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมด้วย และ 3. การ
ประเมินผล เป็ นส่วนที่กาหนดแนวทางเพื่อให้ทราบว่า ผูเ้ รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่
กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด แนวทางการวัดและประเมินผลที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ต้องสอดคล้อง
กับเนือ้ หาสาระและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นอกจากนีย้ งั ต้องขึน้ อยู่กบั รูปแบบของหลักสูตรและ
ทฤษฎีการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมด้วย ส่วนประกอบทัง้ 3 ส่วนนีเ้ ปรียบเสมือนแกนหลักที่จาเป็ นในการ
สร้างและพัฒ นาหลักสูตรทุกประเภทและทุกรู ปแบบ แต่ในการจัดทาหลักสูตรขึน้ มาใหม่ควรมี
ส่ว นประกอบอย่ างอื่น ให้ห ลัก สูต รที่ ส ร้างขึ น้ มานั้น เป็ น เหตุเป็ น ผล มองเห็ น ความส าคัญ ของ
หลักสูตรอย่างเด่นชัด และชีแ้ นะแนวทางการใช้หลักสูตร ส่วนประกอบเหล่านีไ้ ด้แก่ 3.1 เหตุผล
และความจาเป็ นของหลักสูตร 3.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3.3 เนือ้ หาสาระและประสบการณ์
3.4 การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 3.5 การเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิชาการในชุมชน 3.6 การประเมินผล และ3.7 การเสนอแนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
และส่งเสริมผูเ้ รียน
นอกจากนี ้ กิตติชัย สุธ าสิโ นบล (2561: 2-10) ได้สรุ ป องค์ประกอบส าคัญ
ของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรควรมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1. จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร (Curriculum Aims, Goals, Objectives) 2. เนีอ้ หาสาระ หรือโครงสร้าง (Content
or Subject matter) 3. การน าหลั ก สู ต รไปใช้ หรื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
(Curriculum Implementation or Learning activities) แ ล ะ 4. ก า รป ระ เมิ น ผ ล ห ลั ก สู ต ร
(Evaluation)

22
จากแนวคิ ดข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า องค์ป ระกอบของหลักสูตรเป็ นการ
กาหนดหลักสูตรไปใช้ป ฏิบัติการสอน ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ ต่าง ๆ คือ เหตุผลและความ
จาเป็ นในการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์และนโยบายของหลักสูตร โครงสร้างเนือ้ หาสาระของ
หลักสูตร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน และการ
กาหนดสิ่งที่เอือ้ อานวยต่อการสอนที่เหมาะสม เพื่อทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนพฤติกรรมทัง้ ความรู ้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนัน้
ต้องมีการวัดประเมินผลการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนโดยการใช้หลักสูตรเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุ ง
แก้ไขหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้
1.3 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลัก สูต รเป็ น กระบวนการในการด าเนิ น การสร้างหลัก สูต ร (Zais,
1976: 445) ซึ่งจะช่วยทาให้หลักสูตรนัน้ สมบูรณ์ยิ่งขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งหมายรวมถึง
การวางแผนหลั ก สู ต ร (Planning) การใช้ห ลัก สู ต ร (implementation) การประเมิ น หลัก สู ต ร
(Evaluation) ห รื อ อาจจะใช้ ค าว่ า การป รั บ ป รุ ง หลั ก สู ต ร (Curriculum implement) เป็ น
ความหมายเดียวกับการพัฒ นาหลักสูตร (Oliva, 1992: 26) มี นักวิช าการด้านการศึกษาที่มี ซื่ อ
เสียงทัง้ ในและต่างประเทศหลายคนได้อธิบายและให้ความหมายของคาว่า “การพัฒนาหลักสูตร”
ดังนี ้
Taba (1962: 9-10) ได้ให้ความหมายของคาว่า “การพัฒนาหลักสูตร” หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึน้ ทัง้ ในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัด
เนือ้ หาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ท่ี
วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็ นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่
จุดมุ่งหมายและวิธีการ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนีจ้ ะมีผลกระทบทางด้านความคิดและความรูส้ ึก
นึกคิดของผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียง
บางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพืน้ ฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร
J. G. Saylor, ;& Alexander, William M. (1974: 27) ได้กล่าวสรุ ปความหมาย
ของคาว่า “การพัฒนาหลักสูตร" หมายถึง การจัดทาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึน้ หรือเป็ นการ
จัดทาหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมมาก่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการสร้าง
เอกสารอื่น ๆ สาหรับผูเ้ รียนด้วย
กิ ต ติ ชัย สุธ าสิ โนบล (2561: 3-3) ได้ก ล่ า วว่ า การพั ฒ นาหลัก สูต ร หมายถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง หรือสร้างหลักสูตร ทัง้ ในแนวกว้างและแนวลึกเพื่อพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบคลุมระบบของการพัฒนา อันได้แก่ การวางแผน ออกแบบและ
สร้างหลักสูตร การประยุกต์ใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร
จากการศึกษาแนวคิดของการพัฒ นาหลักสูตรดังกล่าวนี ้ สรุปได้ว่า การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การสร้างหลักสูตรขึน้ มาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตร
เดิมเป็ นพืน้ ฐานเลย หรือการนาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
หรือสมบูรณ์ยิ่งขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะกับความต้องการของตัวบุคคล
และสภาพสังคม รวมถึงองค์กร เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรเสริม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนนั้นมีลักษณะเป็ น
การพัฒนาหลักสูตรเสริม ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาหลักสูตร
เสริมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
1.4 การพัฒนาหลักสตูรเสริม
1.4.1 ความหมายของหลักสตูรเสริม
วิ ชัย วงษ์ ใหญ่ (2554b: 102) ได้ก ล่ า วว่ า หลัก สูต รเสิ รม เป็ น หลัก สูต รที่
พัฒนาขึน้ เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง มีระยะเวลาในการใช้หลักสูตรไม่
มากนัก เน้นการเสิรมสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ หรือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู ้
ของนักเรียนเฉพาะด้าน
Colangelo (2003: 175) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเสริม เป็ นหลักสูตรที่จดั ขึน้ มา
เพื่อเป้าหมายพิเศษ เช่น เพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนัด หรือความสามารถพิเศษ หรือเพื่อ
สร้างคุณ ลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดกับนักเรียน โดยที่รูปแบบของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตาม
ปรัช ญา (Philosophy) แหล่ ง เรี ย นรู ้ (Resources) และโครงสร้า งของแต่ ล ะโรงเรี ย น (School
Structure)
สมพร หลิ ม เจริญ (2552: 89) ได้ก ล่ า วว่ า หลัก สูต รเสิ รม หมายถึ ง มวล
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีจดั ขึน้ เพื่อขยายหลักสูตรสถานศึก ษาที่มีอยู่ในปั จจุบนั หลักสูตรเสริมจะ
มี ลักษณะที่ขยายทั้งแนวกว้างและแนวลึกมากกว่าหลักสูตรสถานศึกษา โดยจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเสริมจะกาหนดขึน้ ตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดกับนักเรียน สาระอาจจะเป็ นเนือ้ หา
ในรายวิชา โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรสถานศึกษาหรือมีเนือ้ หาคาบ
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา แต่ จ ะมี ค วามลึ ก และความหลากหลายมากกว่ า หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นด้านการคิดระดับสูง
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วรวุฒิ จิ ร สุ จ ริต ธรรม (2553: 105-108) ได้ก ล่ า วว่ า หลั ก สู ต รเสิ ร มเป็ น
หลักสูตรที่ สร้างขึน้ เพื่อเพิ่มเนือ้ หาของการเรียนรู ท้ ่ีไม่มี ในหลักสูตรปกติ โดยมีทั้งความลึกและ
ความกว้างมากขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ดีกว่าหลักสูตรปกติ หลักสูตร
เสริมจะเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาสูก่ ารประเมินค่าและก่อประโยชน์ได้ในทางปฏิบตั ิจริง
อรทัย ธารีเกษ (2559: 139-140) หลักสูตรเสริม เป็ น หลักสูตรที่จัดขึน้ เป็ น
พิเศษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็ นรายบุคคล เป็ นหลักสูตรที่มีเป้าหมายตามกลุ่ม
นักเรียน ที่ทาให้สาระเนือ้ หา วิธีการสอน สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีการจัดทาและวางแผนขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างมีระบบ โดยรูปแบบการจัดอาจต้องใช้ครูเฉพาะทาง ห้องเรียนหรือกลุ่มการเรียนที่จัดขึน้ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักสูตร
ดังนัน้ หลักสูตรเสริม จึงเป็ นหลักสูตรที่จัดขึน้ ใหม่เป็ นพิเศษ โดยยึดจุดเน้น
ของสถานศึกษาเป็ นตัวกาหนด มีการเสริมเติมเนือ้ หา หรือกิจกรรมที่ปรับขยายการเรียนรูใ้ ห้กว้าง
ออกไปจากขอบเขตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่ม พูนประสบการณ์ทางการ
ศึกษา พัฒ นาศักยภาพในการเรียนรู เ้ ฉพาะด้าน และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้สอดคล้องกับความต้องการในสภาพสังคมปั จจุบนั รวมทัง้ สามารถนาความรู ท้ ่ีเรียนไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
1.4.2 ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรเสริม
การพัฒนาหลักสูตรเสริมจัดเป็ นหลักสูตรระยะสัน้ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะ ทัง้ นี ้
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรกั ษ์ (2555: 74) ได้สรุป สาระสาคัญ และลักษณะเฉพาะของหลักสูตรระยะสัน้ ไว้
ดังนี ้ 1. ความสาคัญและความเป็ นมาในการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ ในการพัฒนา หลักสูตรระยะ
สันจัดทาขึน้ เพื่อจัดระบบการเรียนรูเ้ ฉพาะเรื่องให้บุคคลกลุ่มหนึ่งในหรือนอกระบบ โรงเรียนได้รบั
อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาสัน ๆ เพื่อนาประโยชน์จากการเรียนรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพ 2.
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรระยะสัน ได้แก่ ผูท้ ่ีตอ้ งการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพ หรือผูท้ ่สี นใจและต้องการโอกาสได้รบั การพัฒนาความรู ้ หรือพัฒนาทักษะเฉพาะอย่าง ใน
เรื่องผูเ้ รียนอาจเป็ นผูเ้ สนอสิ่งที่ตนเองความสนใจ หรือสถานศึกษาจัดเสนอให้กบั ผูท้ ่อี ยู่นอกระบบ
สถานศึกษา แต่มีความประสงค์จะได้รบั การพัฒนาให้มีความรู ้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 3. กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตรระยะสัน้ เป็ นการพัฒนาหลักสูตรที่มีเนือ้ หาเฉพาะทาง ดังนัน้ บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาหลักสูตรนีจ้ ึงประกอบด้วยคณะทางานที่เป็ นอาจารย์ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีความรู เ้ ฉพาะ
ด้านตามเนือ้ หาของหลักสูตร ถ้าเป็ นหลักสูตรระยะสัน้ เกี่ยวกับการพัฒนาสายอาชีพ ก็จะมีบุคคลผู้
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มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพนัน้ ๆ เป็ นสมาชิกในกลุ่มทางานด้วย และ 4. องค์ประกอบ
ที่จะต้องมีในหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรระยะสั้นมีองค์ประกอบเหมือนหลักสูตรทั่ว ๆ ไป ได้แก่
ความเป็ น มา จุ ด ประสงค์ข องหลัก สูต ร เนื ้อ หาหลัก สูต ร โครงสร้า งแนวทางการจัด กิ จ กรรม
ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ แนวทางการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การตัดสินในการผ่าน
หลักสูตร
1.5 รู ปแบบและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
สาหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมีหลากหลายรูปแบบ มีนกั การศึกษาหลายที่
ได้เสนอรูปแบบนั้นมีหลักการแตกต่างกัน ผูว้ ิจัยจึงสรุปรู ปแบบการพัฒ นาหลักสูตรที่สาคัญและ
เป็ นที่นิยมใช้ ดังนี ้
1.5.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler
R.W Tyler (1949: 11) ได้ให้แนวคิดทางด้านการวางแบบโครงสร้างหลักสูตร
โดยใช้วิธี Means-Ends Approach เป็ นหลักการและเหตุผลในการพัฒ นาและสร้างหลักสูตรที่
เรียกว่า “เหตุผลของ Tyler” ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูน้ นั้ จะเน้นตอบ
คาถามที่ เป็ น พื ้นฐาน 4 ประการ ดัง นี ้ 1. จุด มุ่ง หมายทางการศึกษามี อ ะไรบ้างและอย่างไร ที่
สถาบันการศึกษาต่างๆนั้น จะจาเป็ นต้องกาหนดให้กับผูเ้ รียน เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึ ก ษา 2. ประสบการณ์ ท างการศึ ก ษาอี อ ะไรบ้า งและอย่ า งไร ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาควรจั ด
ประสบการณ์ ขึ น้ มาเพื่ อ ให้บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ท่ี ส ถาบั น การศึ ก ษานั้น ก าหนดไว้ 3. การจั ด
ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างและอย่างไรถึงจะทาให้การจัดการเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพ และ
4. จะประสบผลหรือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของประสบการณ์ในการศึกษาอย่างไร จึงจะ
ตัด สิ น ใจได้ว่ าบรรลุถึ งจุด มุ่งหมายที่ ก าหนดไว้ แนวคิ ด ในการพัฒ นาหลัก สูต รของ Tyler ดัง
ภาพประกอบ 3 นี ้
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ขั้นตอนที่ 1

เนือ้ หาสาระวิชา
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากสังคมภายนอก

ข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ

จุดมุ่งหมายชั่วคราว
ปรัชญาสังคม

จุดมุ่งหมายที่ผ่านการกลั่นกรองครัง้ ที่ 1

ปรัชญาการศึกษา

จุดมุ่งหมายที่ผ่านการกลั่นกรองครัง้ ที่ 2

จิตวิทยาการเรียนรู ้

การวางแผนหลักสูตร

ข้อมูลจากผูเ้ รียน

จุดมุ่งหมายที่แน่นอน
ขั้นตอนที่ 2

การเลือกประสบการณ์การเรียน

ขั้นตอนที่ 3

การจัดประสบการณ์การเรียน

ขั้นตอนที่ 4

การประเมินผล

การออกแบบหลักสูตร

การประเมินหลักสูตร

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler
1.5.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba
รู ป แบบการพัฒ นาหลัก สูต รของ Taba (1962: 422-425) ได้ให้แนวคิ ด ใน
การจัดทาหลักสูตรโดยวิธีอปุ นัย (Inductive approach) หลักสูตรควรจะออกแบบและกาหนดจาก
ครู ผู้ส อนมากกว่าที่ จ ะกาหนดจากผู้บ ริหารลงมา นอกจากนี ้ Taba มี ความคิดที่ ว่าการพัฒ นา
หลักสูตรเป็ นงานที่ตอ้ งการการจัดลาดับความคิดให้เป็ นระเบียบในการตัดสินใจ จะต้องพิจารณา
ทัง้ ลาดับในการวางแผนและวิธีการที่จะทางานให้สาเร็จลุล่วงลงไป Taba (1962: 10-12) ได้เสนอ
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แนวคิ ด ในการก าหนดกระบวนการพัฒ นาหลักสูต รซึ่ง ประกอบด้วย 7 ขั้น ตอนไว้ดัง นี ้ ขั้น ที่ 1
วิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ ความต้องการและความจาเป็ นสิ่งต่าง ๆ ของทัง้ ผูเ้ รียนและสังคม
(Diagnosis of Needs) รวมทัง้ ศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รียน กระบวนทางการเรียนรู ้ ตลอดจนการ
รับรู จ้ ากธรรมชาติของสิ่ งต่างๆ เพื่ อนามาเป็ น แนวทางในการกาหนดจุดมุ่งหมาย ขั้น ที่ 2 การ
กาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา (Formulation of Objectives) ขัน้ ที่ 3 การเลือกเนือ้ หาสาระวิชา
(Selection of Contents) โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เป็ นตัวแนะหรื อ
ตัว บ่ ง ชี ้แ นวทางในการเลื อ กหัวข้อ ของรายวิ ช า หรือ เนื ้อ หาที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้และส าคัญ ต่ อ
หลั ก สู ต ร เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ ขั้ น ที่ 4 การจั ด ล าดั บ เนื ้ อ หาสาระรายวิ ช า
(Organization of Content) โดยค านึง ถึง การเจริญ เต็ ม วัย ความรู ค้ วามสามารถ รวมทั้ง ความ
สนใจของผูเ้ รียน อีกทัง้ จะต้องพิจารณาถึงความต่อเนื่องและความยากง่ายของเนือ้ หาให้มีความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนรูใ้ ห้กับผูเ้ รียน ซึ่งควรมีการพิจารณาในจัดเรียงลาดับการเรียนรูต้ าม
ความยากง่าย ความกว้างและความแคบหรือการเป็ นพืน้ ฐานของการเรียนรูต้ ่อกัน เป็ นต้น ขัน้ ที่ 5
การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู ้ (Selection of Experiences) กระบวนการในชัน้ เรียนนัน้ ซึ่ง
สามารถจัด เป็ น อี ก กระบวนการหนึ่ ง ที่ ส าคัญ ของหลัก สู ต ร อาจารย์ผู้ส อนหรื อ ผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ ง
จาเป็ นต้องศึกษาถึงกระบวนในการจัดการเรียนรู แ้ ละวิธีการจัดการรู ปแบบการสอนต่าง ๆ เพื่อ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรูท้ ่มี ีคณ
ุ ค่าให้แก่ผเู้ รียน และสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนเนือ้ หาวิชาที่กาหนดไว้ด้วย ขั้นที่ 6 การจัดเรียงล าดับขั้น
ประสบการณ์การเรียนรู ้ (Organization of Learning experience) โดยคานึงถึงเนือ้ หาสาระวิชา
ให้มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง จัด เรี ย งประสบการณ์ ก ารเรี ย นตามล าดั บ ก่ อ นและหลัง เพี่ อ ให้ก ารจั ด
กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดวางไว้ และขั้นที่ 7 กาหนดวิธีการประเมิน
และเกณฑ์การประเมินผล (Evaluation and Means Of evaluation)
จากกระบวนการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ Taba สามารถแสดงเป็ น
ภาพประกอบ 4 ได้ดงั นี ้
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วิเคราะห์สภาพปั ญหา ความต้องการ และความจาเป็ น

ขัน้ ตอนที่ 2

การกาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา

ขัน้ ตอนที่ 3

การเลือกเนือ้ หาสาระวิชา

ขัน้ ตอนที่ 4

การจัดลาดับเนือ้ หาสาระรายวิชา

ขัน้ ตอนที่ 5

การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู ้

ขัน้ ตอนที่ 6

การจัดเรียงลาดับขัน้ ประสบการณ์การเรียนรู ้

ขัน้ ตอนที่ 7

กาหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล

มีความสมดุล และความสอดคล้อง

ขัน้ ตอนที่ 1

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba
1.5.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor
J. G. Saylor, ;& Alexander, William M. (1974: 21-26) อ้า งถึ ง ในกิ ต ติ ชัย
สุธ าสิ โนบล (2561: 3-13) ได้เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลัก สูต ที่ เป็ น ระบบ (System
Approach) ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึน้ โดยสามารถที่จะปรับปรุงในระดับหรือขัน้ ใด
ของกระบวนการก็ได้ ซึ่งรู ป แบบการพัฒ นาหลักสูต รตามแนวคิด ของ Saylor ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังนี ้ ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต (Goals, Objectives
and Domains) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Designing) ขัน้ ตอนที่ 3 การใช้
หลักสูตร (Curriculum Implementation) เมื่อหลักสูตรได้รบั การวางแผนแล้ว นักพัฒนาหลักสูตร
จะต้องนาหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็ นขัน้ ของการสอนหรือกิจกรรมการเรียน
การสอนนั่นเอง ในส่วนนีผ้ ูท้ ่ีมีบทบาทมากคือครู ผูส้ อน ซึ่งครู ผูส้ อนจะพิจารณาเอกสารหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสอน วิธีการสอน กิจกรรม สื่อการ
สอน และกลยุทธ์การสอนที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ และจัดประสบการณ์ท่ี
ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามเนือ้ หาที่วางไว้ ซึ่งตัวเอกสารหลักสูตรควรระบุแนวทางให้ครูผสู้ อน
เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งให้อิสระ และความยืดหยุ่นแก่ผูส้ อนและผูเ้ รียนในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิ น ผลหลัก สูตร (Curriculum Evaluation) การประเมิ นผล
หลัก สูต รมี จุด เน้น 2 ประการ ดัง นี ้ ประการที่ 1 การประเมิ น ผลรวมของการใช้ห ลัก สูต รของ
สถานศึกษาในแต่ละส่วนการเรียนการสอน ประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดประสงค์การ
เรียน ประสิ ทธิ ภ าพของการเรียนการสอน และผลสัม ฤทธิ์ ของผู้เรียนเป็ นต้น ประการที่ 2 การ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ เพื่อให้นักพัฒ นา
หลักสูตรพิจารณาว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด มีผลสาเร็จระดับใด
จุดเด่นของ Saylor ที่เสนอรูปแบบและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรไว้นนั้ อยู่ท่ี
การให้อิสระต่อการตัดสินใจของผูส้ อนในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์และเลือกกล
ยุ ท ธ์ และวิ ธี ก ารสอนที่ เกี่ ย วข้อ ง รู ป แบบการสอนที่ จ ะใช้ต ามที่ ส ถานการณ์ จ ริง ควรจะเป็ น
การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของ Saylor ซึ่งมีความยืดหยุ่นให้โอกาสครูผสู้ อนใด้มีอิสระในการ
จัดการรูปแบบการสอน เอกสาร และวัสดุอปุ กรณ์
จากกระบวนการในการพั ฒ นาหลัก สูต รของ Saylor สามารถแสดงเป็ น
ภาพประกอบ 5 ได้ดงั นี ้
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กาหนดเป้ าหมาย
จุดประสงค์
และขอบเขต

การออกแบบหลักสูตร
ผูว้ างแผนหลักสูตร
ตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับ
รูปแบบหลักสูตร และ
คุณลักษณะ ได้แก่
เนือ้ หา การจัดหลักสูตร
และโอกาสการเรียนรูท้ ี่
เหมาะสม ซึ่งออกแบบ
โดยผูว้ างแผนหลักสูตร
กลุ่มต่าง ๆการตัดสินใจ
ขัน้ สุดท้ายเกี่ยวกับการ
ออกแบบหลักสูตรโดย
อาศัยข้อมูลด้าน
การเมืองและสังคม

การนาหลักสูตรไปใช้
ผูส้ อนตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสร้างรูปแบบการสอน
ของครูผสู้ อนโดย
พิจารณาแผนหลักสูตร
วิธีการต่าง ๆ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ตัดสินใจออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม ที่ช่วย
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้

การประเมินหลักสูตร
นักพัฒนาหลักสูตร และ
ครูผสู้ อนตัดสินใจเกี่ยวกับ
กรรมวิธีในการประเมิน
ความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
โดยเป็ นหน้าที่ของผูส้ อน
การตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการประเมินหลักสูตรซึ่ง
เป็ นหน้าที่ของกลุ่ม
ผูพ้ ฒ
ั นาหลักสูตร ข้อมูล
การประเมินจะเป็ นส่วนที่
ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป

ผลย้อนกลับและปรับปรุง

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor, Alexander and Lewis
ที่มา: Oliva (1992: 431) Developing the Curriculum
1.5.4 รูปแบบและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Hunkins
Hunkins (1993: 270) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โดยแบ่งขัน้ ตอน
การพัฒ นาหลักสูตรออกเป็ น 7 ขั้น ได้แก่ขั้นที่ 1 กาหนดแนวความคิดหรือมโนมติของหลักสูตร
(Curriculum Conceptualization) ขั้ น ที่ 2 การวิ นิ จ ฉั ย หรื อ วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร (Curriculum
Diagnosis) ขั้น ที่ 3 การพัฒ นาและการคัด เลื อ กเนื ้อ หาสาระ (Curriculum Development and
Content Selection) ขั้น ที่ 4 การคัด เลื อ กประสบการณ์ แ ละการพัฒ นาหลัก สูต ร (Curriculum
Development and Experience Selection) ขั้ น ที่ 5 ก า ร น า ห ลั ก สู ต ร ไป ใช้ (Curriculum
Implementation) ขั้นที่ 6 การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) และ ขั้นที่ 7 การดูแล
รักษาหลักสูตร (Curriculum Maintenance) ตามภาพประกอบ 6
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การกาหนด
มโนมติดา้ นปรัชญา

การคัดเลือก
ประสบการณ์ปรัชญา

การวินจิ ฉัย
หลักสูตร

การนาหลักสูตร
ไปใช้

การคัดเลือกและ
จัดเนือ้ หาสาระ

การประเมิน
หลักสูตรปรัชญา

การดูแล หลักสูตร
ปรัชญา

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Hunkins
นอกจากศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษา
จากต่างประเทศดังกล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาแนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในประเทศ
ไทยดังนี ้
1.5.5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท์
สงัด อุทรนันท์ (2532) อ้างถึงในสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 1-40 ถึง 1-41)
ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร โดยยึดหลักการพัฒนาหลักสูตรทัง้ ระบบ โดยแบ่งออกเป็ นการ
ร่างหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้และการประเมิ นผลหลักสูตรทั้งระบบอีกด้วย แบ่งออกเป็ น
ขัน้ ตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขัน้ ตอน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ขัน้
ที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน ขัน้ ที่ 2 การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขัน้ ที่ 3 การคัดเลือก
และจัด เนื ้อ หาสาระและประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ขั้น ที่ 4 การก าหนดมาตรการวัด และการ
ประเมินผล ขัน้ ที่ 5 การนาหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ ขัน้ ที่ 6 การประเมินผลของหลักสูตร และขัน้ ที่
7 การปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร สามารถแสดงเป็ น รู ปวัฏ จักรกระบวนการพัฒ นาหลัก สูตรได้ดัง
ภาพประกอบ 7
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
การประเมินผลการใช้

การกาหนด

การปรับปรุง
การนาหลักสูตรไปใช้

การคัดเลือกและจัดเนือ้ หา
การกาหนดมาตรการ
การวัดและประเมินผล

ภาพประกอบ 7 วัฏจักรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท์
ที่มา: สงัด อุทรนันท์ (2532: 392)
1.5.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชยั วงษ์ใหญ่
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2533: 1-2); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535: 28-30) ได้เสนอแนวคิด
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร (Integrated Curriculum Development Model) ดังนี ้ 1. ระบบ
การร่างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) สิ่งกาหนดหลักสูตร ประกอบไปด้วยดังนี ้ 1.1
สิ่งกาหนดทางวิชาการ เป็ นสิ่ งส าคัญ ยิ่ง นักพัฒ นาหลักสูตรต้องพยายามหายุทธวิธีปรับความ
หลากหลายทางความคิดของผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆและความสาคัญ ของสาขาวิชาต่าง ๆให้มี
เอกภาพ เป็ นไปตามหลักการและโครงสร้างของหลักสูตรที่กาหนดไว้ 1.2 สิ่งกาหนดทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็ นสิ่งที่นักพัฒนาหลักสูตรควรต้องศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานด้านต่าง ๆของ
สิ่งกาหนดเหล่านีอ้ ย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการ จะช่วยให้การกาหนดรู ปแบบ โครงสร้าง
และมาตรฐานการศึกษาได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลในด้านนี ้ ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม
ความคาดหวังของสังคม ความต้องการจัดการศึกษา หลักสูตรที่จ ะพัฒ นาในอนาคต ผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรควรมีบทบาทอย่างไรในสังคม วัฒ นธรรม และเศรษฐกิจ 1.3 สิ่งกาหนด
ทางการเมื อ ง จะบ่ ง ชี ้ถึ ง งบประมาณ ระยะเวลา และคุณ ภาพของการจัด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับ ความจ าเป็ น ตามสภาพการเมื อง 2) รู ป แบบหลักสูต ร เป็ น ขั้น ของการน าข้อ มูล
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พืน้ ฐานจากสิ่งกาหนดหลักสูตรด้านต่าง ๆมาใช้ เพื่อกาหนดรู ปแบบหลักสูตรว่าควรมีลกั ษณะใด
ควรมีโครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตรอย่างไร หลังจากศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากสิ่งกาหนด
หลักสูตรแล้วก็เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตร 3) การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และ
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนนาไปใช้ เป็ นขัน้ การนาข้อมูลจาก 1.3 ที่ได้จัด หรือสังเคราะห์
เป็ นหมวดหมู่ชดั เจนมาปรับแก้ไขหลักสูตรอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีค้ วรทบทวนให้
รอบคอบว่าข้อมูล ส่วนใดที่จ ะใช้เพื่ อปรับ แก้ห ลักสูตรส่วนใด และถ้าปรับแก้ไขแล้วจะกระทบ
หลักการและโครงสร้างของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด รวมทัง้ ชีแ้ นวทางปฏิบตั ิให้ชดั เจนขึน้ หรือไม่
2. ระบบการนาหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ได้แก่ 2.1 การขออนุญาตหลักสูตร เป็ นการนา
หลักสูตรที่ผ่านการปรับแก้ไขแล้วเสนอหน่วยงาน ผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อให้เห็นชอบสั่งการ เมื่อได้
ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงนาหลักสูตรไปใช้ ขัน้ ตอนนีต้ อ้ งนา
หลั ก สู ต รไปเสนอหน่ ว ยงานระดั บ สู ง เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบให้น าไปใช้ไ ด้ เช่ น ขออนุ มั ติ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงานอุดมศึกษา เป็ นต้น อันมีรายละเอียดปลีกย่อยขึน้ อยู่กบั ว่าเป็ น
หลักสูตรในระดับใด 2.2 การวางแผนการใช้หลักสูตร เป็ นขัน้ ตอนดาเนินการควบคู่กันกับขัน้ 2.1
เพราะต้องรออนุมัติหลักสูตรก่อน ขัน้ นีเ้ ป็ นการวางแผนการใช้หลักสูตร และ 2.3 บริหารหลักสูตร
หรือการดาเนินการใช้หลักสูตร ขัน้ นีถ้ ือเป็ นขัน้ ที่สาคัญที่สุด ดังนัน้ นักพัฒนาหลักสูตรต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ที่ว่าต้องใช้ศาสตร์ในการพัฒ นาหลักสูตรนั้น หมายถึง การวางแผนและการใช้
ความรู ต้ ่างๆ อย่างเป็ นระบบ และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยเสริม ในกระบวนการของ
ดาเนินการหลักสูตร ส่วนที่ว่าต้องใช้ศิลป์ นัน้ หมายถึง ต้องสร้างความเข้าใจกับผูใ้ ช้หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ซึ่งได้แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาและ ผูส้ อนซึ่งมีบทบาทสาคัญในการที่จะทาให้หลักสูตรบรรลุ
ความสาเร็จให้มากที่สดุ เท่าที่ควร ดังที่กล่าวว่า “หลักสูตรแม้จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างใด ถ้า
ผูส้ อนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู ้ หลักสูตรใหม่นั้นก็ไม่มีความหมาย และไม่
ได้ผลตามที่หลักสูตรคาดหวัง ” 3. ระบบการประเมินหลักสูตร ขัน้ ตอนและกระบวนการดังนี ้ 3.1
วางแผนประเมินหลักสูตร 3.2 การเก็บข้อมูล 3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 3.4 การรายงานข้อมูล
จากรู ป แบบและขั้น ตอนการพัฒ นาหลัก สูต รแบบครบวงจรของวิ ชัย วงษ์ ใหญ่ ส ามารถสรุ ป
สาระสาคัญดังภาพประกอบ 8 ดังนี ้
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ระบบร่างหลักสูตร
1. สิ่งกาหนดหลักสูตร
วิชาการ
สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง
2. รูปแบบหลักสูตร
หลักการ โครงสร้าง
องค์ประกอบหลักสูตร
วัตถุประสงค์ เนือ้ หา
ประสบการณ์การเรียน
การประเมินผล
3. การตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตร
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- การสัมมนา
- ทดลองนาร่อง
- การวิจยั
4. ปรับแก้ก่อนใช้
คณะกรรมการ

ระบบการใช้หลักสูตร
1. การขออนุญาตหลักสูตร
หน่วยงาน กระทรวง ทบวง
2. การวางแผนการใช้
หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร งบประมาณ
วัสดุหลักสูตร
บริการสนับสนุน
อาคารสถานที่ ระบบบริหาร
การฝึ กอบรมเซิงปฏิบตั ิการ
การติดตามการใช้หลักสูตร
3. การบริหารหลักสูตร
การดาเนินการตามแผน
การจัดตารางแผนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
คู่มือผูเ้ รียน ความพร้อม
ผูส้ อน การนิเทศกากับดูแล
การประเมินผลการเรียน

ระบบการประเมินหลักสูตร
1. วางแผนการประเมิน
ประเมินย่อย
ประเมินรวบยอด
ระบบหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร
ระบบการบริหาร
การสอนของผูส้ อน
ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน
2. การเก็บข้อมูล
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การรายงานข้อมูล
4.1 สาหรับผูบ้ ริหาร
4.2 ข้อมูลสาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร

การปรับปรุงแก้ไข

ภาพประกอบ 8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของวิชยั วงษ์ใหญ่
ที่มา: วิชยั วงษ์ใหญ่ (2535: 30)
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1.5.7 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Hutchinson
Hutchinson (1987: 21-22) ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาษาเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะนั้น มี วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน จึงต้องคานึงถึง
คาถามหลัก ๆ 6 คาถาม ดังต่อไปนี ้
1. ทาไมผูเ้ รียนจึงต้องการเรียนรูภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง (Why) 2.
ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอน (Who) 3. การเรียนเกิดขึน้ ได้ท่ีไหน (Where) 4.
การเรียนจะเกิดขึน้ เมื่อไหร่ มีเวลามากน้อยเพียงไร และจะจัดสรรเวลาอย่างไร (When) 5. ผูเ้ รียน
จาเป็ นต้องเรียนอะไร ด้านใด ระดับใด (What) และลักษณะของภาษาเป็ นอย่างไร (Language
Description) และ 6. การเรียนจะประสบผลสาเร็จได้อย่างไร (How) มีทฤษฎีการเรียนรูใ้ ดที่เป็ น
พืน้ ฐานของหลักสูตร และจะใช้กลวิธีการจัดการเรียนรูป้ ระเภทใด (Learning Theories)
โดยมีรายละเอียดดังภาพประกอบ 9

ลักษณะของภาษา
(Language
Description)
คืออะไร (What)

หลักสูตร
(Syllabus)

วิชาภาษาเพื่อ
วัตถุประสงค์
เฉพาะทาง

วิธีสอน
(Methodology)

ทฤษฎีการเรียนรู ้
(Learning Theories)
อย่างไร (How)

ลักษณะธรรมชาติของความต้องการ
จุดมุ่งหมายเฉพาะและสถานการณ์การ
เรียนรู ้ ( Nature of particular target
and Learning situation)
ใคร (Who)
ที่ไหน(Where)

ทำไม (Why)
เมื่อไหร่ (When)

ภาพประกอบ 9 Factors Affecting ESP Course Design Process
ที่มา: Hutchinson (1987: 22)
แนวคิดของ Hutchinson & Waters ที่กล่าวข้างต้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
วิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงได้สงั เคราะห์ภาพประกอบที่แสดงข้างต้น และสรุปประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น
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ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง และนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ดังนี ้ 1. ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการ
สอน พิจารณาลักษณะของระบบภาษา (Language system) ที่ใช้ในการสอนการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน เนื่องจากภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางนั้นมีหลายสาขาด้วยกัน
ดังนั้น การจัดระบบภาษาไทยต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ 2. ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรูภ้ าษา เป็ นทฤษฎีพืน้ ฐาน หรือแนวคิดวิธีการสอน (Methodology) ซึ่งจะช่วยทาให้ทราบถึง
วิธีการจัดกิจกรรมการการเรียนรูก้ ารใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน 3. การวิเคราะห์
ความต้อ งการ (Needs Analysis) ถื อ ว่ า เป็ น หัว ใจหลัก ที่ ส าคัญ ที่ สุด ของกระบวนการพั ฒ นา
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
เนื่องจากการสารวจความต้องการของผูเ้ รียนนัน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาคัญที่ จะนาไปใช้ในการกาหนด
ทิศ ทางของหลัก สูต รที่ จ ะพัฒ นาขึน้ ว่า ควรจะเป็ น ไปในแนวทางใด เพื่ อที่ จ ะตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รียนได้จริง การวิเคราะห์ความต้องการสามารถจาแนกประเภทตามความต้องการ
เป็ น 2 ประเภท ดัง นี ้ 3.1 ความต้อ งการต่ อ เป้า หมาย (Target Needs) เป็ น ความต้อ งการต่ อ
จุดประสงค์ปลายทางในการเรียนรูภ้ าษา ได้แก่ ความรูท้ ่จี าเป็ น (Necessities) ความรูท้ ่ีขาดแคลน
(Lacks) ที่จะต้องเรียนเพิ่มเติม และความรู ท้ ่ีอยากได้ (Wants) ของผูเ้ รียน ซึ่งสรุ ปกรอบแนวคิด
ของความต้องการต่ อเป้าหมายได้ดังนี ้ 3.1.1 ความรู ท้ ่ีจาเป็ น (Necessities) เป็ นประเภทของ
ความต้องการที่ตดั สินโดยปริมาณ เพื่อทราบถึงภาษาที่มีลกั ษะความจาเป็ นเพื่อใช้ในสถานการณ์
เป้าหมาย รวมถึงผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาที่มีความจาเป็ น เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เป้าหมายของผูท้ ่ีทางานด้านธุร กิจคือ การแลกเปลี่ยนซือ้ ขาย ดังนัน้
การใช้ภาษาจึงจาเป็ นต้องมีการพูดคุยเจรจา หรือเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจเพื่อการแลกเปลี่ยนซือ้
ขาย ผูเ้ รียนจึงจาเป็ นต้องศึกษาความรูด้ า้ นภาษาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับลักษณะหน้าที่และโครงสร้าง
ทางภาษา โครงสร้างคาศัพท์ ข้อความ และความหมายของคา เป็ นต้น 3.1.2 ความรูท้ ่ีขาดแคลน
(Lacks) เมื่อทราบถึงความรูพ้ ืน้ ฐาน และความสามารถในการใช้ภาษาของผูเ้ รียนแล้ว จึงสามารถ
วิเคราะห์ความรูท้ ่ีมีกบั ความรูท้ ่ขี าดแคลน ทาให้ทราบถึงการใช้ภาษาตามวัตถุประสงค์ ผูเ้ รียนยังมี
ความขาดแคลนอะไรบ้าง จ าเป็ นต้องพัฒ นาอย่ างไร 3.1.3 ความรู ท้ ่ีอยากได้ (Wants) ความรู ้
บางอย่างที่ผเู้ รียนรูส้ ึกว่าต้องการได้เรียนรูเ้ พิ่มเติม แต่เป็ นความต้องการเฉพาะของรายบุคคล ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์และความสนใจของผูเ้ รียน เช่น อยากเรียนรูห้ ลักการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
เพื่อผ่านการสอบ เป็ นต้น 3.2 ความต้องการในการเรียนรู ้ (Learning Needs) เป็ นความต้องการ
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ทางแรงจู ง ใจ หรื อ การกระตุ้น ของวัต ถุ ป ระสงค์ท่ี ท าให้ผู้เรี ย นต้อ งการพั ฒ นาความรู ้ และ
ความสามารถของการใช้ภาษา สามารถสรุปกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ความต้องการในการ
เรียนรู ไ้ ด้ สรุ ปดังนี ้ 3.2.1 ทาไมผูเ้ รียนจึงเลือกเรียนในหลักสูตร เป็ นหลักสูตรบังคับหรือเลือกเอง
ผูเ้ รียนมีความต้องการที่ชัดเจนหรือไม่ สถานภาพและปั จจัยอื่น ๆ มีผลหรือไม่ ทัศนคติของผูเ้ รียน
ต่อการเรียนภาษาเป็ น อย่างไร ผูเ้ รียนต้องการพัฒ นาภาษาจริงหรือไม่ 3.2.2 ผูเ้ รียนเรียนภาษา
อย่างไร (พืน้ ฐานภาษาเป็ นอย่างไร ผูเ้ รียนมีความคิด เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างไร ผูเ้ รียนใช้
กลวิธีและเทคนิคในการเรียนอย่างไร 3.2.3 แหล่งเรียนรู ค้ ืออะไร จานวนและความสามารถของ
ผูส้ อน ทัศนคติของ ผูส้ อน ความรูข้ องผูส้ อนต่อสิ่งที่สอน สื่อการเรียนการสอน และโอกาสในการ
เรียนรู น้ อกห้องเรียน 3.2.4 ผูเ้ รียนเป็ นใคร อายุ เพศ เชือ้ ชาติ ความสนใจและทัศนคติต่อภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พืน้ ฐานทางด้านสังคมวัฒนธรรมของผูท้ ่ีใช้ภาษานัน้ สิ่งที่ผเู้ รียน
ได้เ รี ย นรู ้ม าก่ อ น และลั ก ษณะการสอนที่ ผู้เรี ย นเคยชิ น 3.2.5 จะเปิ ดสอนหลัก สู ต รที่ ไ หน
สิ่ ง แวดล้อมเอือ้ ต่อ การเรีย นรู ห้ รือ ไม่ 3.2.6 จะเปิ ดสอนหลักสูตรเมื่ อไหร่ เวลา จ านวนครัง้ ต่ อ
สัปดาห์ เต็มเวลา หรือนอกเวลา (Part-time) เปิ ดสอนขณะที่ผูเ้ รียนต้องการใช้ภาษาหรือก่อนที่
ผูเ้ รียนต้องการใช้ภาษา
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
การพัฒ นาหลักสูต รที่นักการศึกษาหลายท่านได้นาเสนอไว้ขา้ งต้นนั้น พบว่ารู ปแบบการพัฒ นา
หลัก สูต รมี ค วามแตกต่ า งกัน แต่ มี ค วามคล้ายคลึ ง กัน ในด้านองค์ป ระกอบหลัก ที่ ส าคัญ ของ
หลัก สูต ร ผู้วิ จัย จึ ง ได้สัง เคราะห์ และประยุก ต์ใช้รูป แบบการพัฒ นาหลัก สูต รของ R.W Tyler
(1949); Taba (1962); J. G. A. Saylor, William M (1981); Hutchinson (1987); Hunkins
(1993) สงัด อุท รนัน ท์ (2532); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535) มาใช้กับ การพัฒ นาหลัก สูต รเสริม เพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยกาหนดกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรเป็ น 4
ขัน้ ตอน โดยเริ่มจากการกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การพัฒนาร่างหลักสูตร การนาหลักสูตร
ไปใช้ และการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพปั ญหา ความ
ต้องการจาเป็ น ขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร ขัน้ ตอนที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้ เป็ นขัน้ ตอนที่
ดาเนิ น การน าหลัก สูต รไปสู่การเรีย นการสอนส าหรับ นักศึก ษาจี น ซึ่ง เป็ น ขั้น ตอนที่ ต้องอาศัย
กิจกรรมและเทคนิควิธีการสอนหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งการพัฒ นาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนได้เน้นบริบท (Context) ของการใช้
ภาษาในแต่ ล ะสถานการณ์เป็ น หลัก โดยใช้รูป แบบการสอนภาษาโดยอิ ง เนื ้อ หา (Content –
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Based Instruction) ซึ่งเป็ นการสอนที่ประสานเนือ้ หาเข้ากับจุดประสงค์ของแนวการสอนภาษา
เพื่ อการสื่ อสาร (Communicative Approach) โดยมุ่งให้นักศึกษาจีนสามารถใช้ภ าษาไทยเป็ น
เครื่องมือในการศึกษาเนือ้ หาพร้อมกับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ขัน้ ตอนที่
4 การประเมิ น หลักสูตร เป็ น ขั้นตอนของการประเมิ นว่าหลัก สูต รที่ ได้พัฒ นาขึ น้ นั้น มี คุณ ภาพ
เพียงใด ผลสัม ฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักสูตรเป็ นไปตามเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมาย
เพียงใด ซึ่งในขัน้ ตอนนีจ้ ะดาเนินการทดลองใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ ที่ 1
การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ทัง้ นี ้ ผลการประเมินหลังจัดการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรต้องสูงกว่าก่อนการเรียนรูท้ ่ีใช้หลักสูตร ขัน้ ที่ 2 ประเมินความพึงพอ โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนกลุม่ ที่เข้าเรียนต่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน เพื่อประเมินระดับความรูส้ ึกของนักศึกษาจีนที่สะท้อน
ถึงการยอมรับในประโยชน์และคุณค่าของการร่วมกิจกรรมเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผลการประเมินโดยภาพรวมต้องอยู่ในระดับมากขึน้ ไป
หลังจากกระบวนการประเมิ น หลัก สูต รแล้ ว จะมี การแก้ไขปรับ ปรุ ง หลักสูต ร เป็ น ขั้น ตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรทัง้ หมดที่สรุปรวมมาใช้เป็ นข้อมูล
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขทุกส่วนที่ยังบกพร่องตัง้ แต่ขนั้ ตอน 1 ถึงขัน้ ตอน 4 ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้หลักสูตรมี คุณ ภาพสูงยิ่งขึน้ ในการจัดการเรียนการสอนครัง้
ต่อไป
1.6 การประเมินหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรเป็ นขัน้ ตอนที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการ
ควบคุม คุณ ภาพของหลักสูตรที่ พัฒ นาขึน้ ซึ่งเป็ นการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นา
หลักสูตร เพื่อนามาพิจารณาทบทวนและตัดสินใจถึงความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความสอดคล้อง และความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ท่ีกาหนด โดยอาศัยผลจาก
การวัดในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จากการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการประเมิ นผลหลักสูตร ซึ่งสามารถทาการ
ประเมิน ได้ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการนาหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ ซึ่งเป็ นระยะการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร โดยการประเมินการตรวจคุณภาพของหลักสูตรจากผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
ระยะที่ 2 หลังการนาหลักสูตรไปใช้ ซึ่งเป็ นระยะสิน้ สุดการนาหลักสูตรไปใช้กบั ผูเ้ รียน เพื่อเป็ นการ
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ประเมินดูว่าหลักสูตรที่นาไปใช้นนั้ มีประสิทธิผลหรือไม่ และได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียน
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ การประเมินการเรียนการสอนบ่งชีว้ ่า กระบวนการเรียนการ
สอนได้ดาเนินไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การใช้ห ลัก สู ต รมี ค วามพึ ง พอใจเพี ย งใด เพื่ อ น าผลการประเมิ น นั้น มาปรับ ปรุ ง แก้ไ ข และ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ งานวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้สงั เคราะห์วรรณกรรมและเอกสารที่มี
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ความหมายของการ
ประเมินหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร ดังนี ้
1.6.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
ในด้ า นความหมายของการประเมิ น หลั ก สู ต ร มี นั ก การศึ ก ษาให้
ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี ้
R.W Tyler (1949: 110-125) ได้ให้ค วามหมายของการประเมิ นผล
หลักสูตรว่า เป็ นกระบวนการชีใ้ ห้เห็นว่า การจัดการศึกษาได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุในหลักสูตร
และการสอนหรือ ไม่ ซึ่ ง จุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษาที่ ส าคัญ คื อ ความต้อ งการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนให้เป็ นไปตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โดยมีการประเมินผลก่อนการจัดการศึกษา ระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษา
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2555: 132-152) ระบุว่า การประเมินหลักสูตร
เป็ นกระบวนการหาคาตอบว่าหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด โดยมีการวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากหลากหลายองค์ประกอบ
อย่างเป็ นระบบ
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554a: 31) ได้ให้ค วามหมายของการประเมิ น ผล
หลักสูตรว่า เป็ นการรวบรวมและศึกษาข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อตรวจสอบหลักสูตร
และตัดสินว่า หลักสูตรมีคณ
ุ ค่าบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
สรุปการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบ
ความก้า วหน้าของการด าเนิ น การ ปั ญ หาและอุป สรรคของการด าเนิ น การ และได้ค าตอบว่ า
หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยมี
วิธีการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ และนา
ข้อมูลมาพิจารณาทบทวนและตัดสินหาข้อบกพร่องหรือปั ญหา เพื่อหาวิธีการใหม่ในการปรับปรุง
แก้ไขส่วนประกอบให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง และมีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ท่ีได้กาหนด
ไว้ในหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึน้ ทัง้ นีก้ ารประเมินหลักสูตรจึงนับได้ว่าเป็ นเครื่องมือ
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ที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และจะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพ
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่ตอ้ งการประเมิน การประเมินเป็ นกระบวนการที่ได้มาจาก
การวิ เ คราะห์ และการตรวจสอบคุณ ภาพหลัก สู ต รโดยผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นหลัก สู ต ร และ
ผูท้ รงคุณวุฒิได้กาหนดไว้ รวมทัง้ ตรวจสอบประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์โดยนาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรีย นการสอนจริง ดัง นั้น การประเมิ น หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้างความสามารถการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาและสร้างขึน้ นัน้ จึงจาเป็ นต้องประเมินผลเพื่อหาคุณภาพ
ของหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนที่จะนาหลักสูตรไปใช้จริง ทัง้ นีก้ ระบวนการประเมินหาคุณภาพ
ของหลักสูตรจะเริ่มพิจารณาตัง้ แต่การจัดทาโครงร่างหลักสูตร ความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร ระหว่างหลักการและเหตุผลของหลักสูตร วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โครงสร้างและเนือ้ หาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัด และประเมิ น ผลหลัก สูต ร โดยผู้วิ จัย จะด าเนิ น การประเมิ น คุณ ภาพของหลัก สูต รใน 2
ประเด็นคือ การประเมิ นความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร และความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของโครงสร้างหลักสูตร เพื่อจะได้ขอ้ สรุปในส่วนที่เป็ นจุดดี จุดเด่น และจุดด้อยของ
หลักสูตร แล้วนาไปปรับปรุ งให้สมบูรณ์ จากนัน้ จึงนาหลักสูตรไปทดลองใช้จริง และจะประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรอีกครัง้ หลังจากการเรียนรุส้ นิ ้ สุดลงแล้ว
1.6.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2555: 137-138) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินผลหลักสูตร มี 5 ประการคือ 1. เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตร โดยพิจารณาว่า หลักสูตรที่
นาไปใช้นั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรต้องการหรือไม่ และช่วยให้ผูเ้ รียนบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์เพี ย งใด 2. เพื่ อ ตัด สิ น ใจการวางเค้า โครงและรู ป แบบหลัก สูต ร ตลอดจนการ
บริหารงานการสอนตามหลักสูตร การบริหารวัสดุอปุ กรณ์ท่ใี ช้ โดยพิจารณาว่าเป็ นไปตามแนวทาง
ที่วางไว้ห รือไม่ และส่วนใดที่ต้องปรับปรุ งแก้ไข 3. เพื่ อวัดผลผลิต คือ พิ จ ารณาว่าผู้เรียนตาม
หลักสูตรนั้นมี คุณ ภาพอย่างไร ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้หรือไม่ 4. เพื่อหาความ
ต้องการที่จาเป็ น เพื่อเลือกแนวทางการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม หรือ
สถาบัน โดยประเมินเพื่อให้ได้ทางเลือกก่อนจะมีตวั หลักสูตร และ 5. เพื่อหาความเป็ นไปได้เพื่อนา
หลักสูตรไปใช้ โดยประเมินระหว่างใช้และหลังใช้หลักสูตรเสร็จแล้ว
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วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 217) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
หลักสูตรที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่ มี 2 ประการคือ 1. การประเมินผลเพื่อปรับปรุ งหลักสูตร และ 2.
การประเมินเพื่อสรุปผลคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรว่า
R.W Tyler (1949: 126-134) ได้ ก ล่ า วถึ ง ก ารป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รมี
จุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1. เพื่อตัดสินใจว่าเป้าหมายของการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ในกรอบของ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนัน้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 2. เพื่อประเมินความก้าวหน้า
ทางการศึกษา นอกจากนีก้ ารประเมินหลักสูตรยังเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
Stufflebeam (1971: 22-24) ได้ ก ล่ าวว่ า ก ารป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาคุณค่าของหลักสูตรนัน้ ว่า หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ของหลักสูตรหรือไม่ 2. เพื่อตัดสินใจว่าการวางเค้าโครง หรือรูปแบบ
ของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรถูกต้องแล้วหรือไม่ และ 3. เพื่อ
วัดผลผลิตการใช้หลักสูตรของผูเ้ รียนนัน้ เป็ นอย่างไร 3. เพื่อวัดผลผลิตการใช้หลักสูตรของผูเ้ รียน
นัน้ เป็ นอย่างไร
ในการประเมินผลหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ผูว้ ิจัยได้ยึดหลักการ
กรอบแนวคิ ด และทฤษฎี ข้ า งต้ น มาก าหนดแนวทางในการประเมิ น ครั้ง นี ้ โดยประเมิ น
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจก่อนและหลังการเรียน
1.6.3 รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร
รูปแบบการประเมินเป็ นกรอบหรือแนวความคิดที่สาคัญที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการหรือรายการประเมิน รูปแบบของการประเมินที่นิยมนามาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
หลักสูตร มีดงั ต่อไปนี ้
1.6.3.1 รู ป แบบการประเมิ น หลัก สูต รของ R.W Tyler (1949) ได้เสนอ
แนวทางการประเมิ น โดยมี 7 ขั้น ตอน ดั ง นี ้ 1. ศึ ก ษาจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร 2. ก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน 3. กาหนดสถานการณ์ 4. กาหนดเนือ้ หา 5. กาหนดเทคนิค
วิธีการวัด สร้างเครื่องมือวัด 6. เก็บรวบรวมข้อมูล และ7. วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับ
ผูเ้ รียน ถ้าผลที่เกิดขึน้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ถือว่าเกิดสัมฤทธิผล แต่ถ้าไม่ สามารถบรรลุผล
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ จะต้องตัดสินใจว่าควรต้องปรับปรุ งหลักสูตรใหม่ นอกจากนี ้ Ralph W.
Tyler (1986) ได้เสนอแนวคิดใหม่ว่า การประเมินหลักสูตรควรประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่
1. การประเมินความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2. การประเมินความสอดคล้องของ
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แผนการจัดการเรียนรู ้ 3. การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาหลักสูตร 4. การประเมินการจัด
กิจ กรรมการเรียนเรียนรู ้ 5. การประเมิ นผลผลิต กับ ผลลัพ ธ์ของหลักสูตร และ 6. การประเมิ น
หลักสูตรเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการใช้หลักสูตร
1.6.3.2 รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รของ Robert L. Hammond
(ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2543: 145) มีแนวคิดและจุดมุ่งหมายเพื่อมีการตรวจสอบว่า หลักสูตรที่ได้รบั
การปรับปรุ งมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้หรือไม่ หรือเพียงใด ขัน้ ตอนการ
ประเมินหลักสูตรของ Hammond มีดงั ต่อไปนี ้ 1. ประเมินตรวจสอบหลักสูตรที่กาลังดาเนินการอยู่
2. นิยามลักษณะต่างๆ ของตัวแปร และ 3. กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.6.3.3 รู ป แบบการประเมิ น หลัก สู ต รของ Provus (1971) อ้า งถึ ง ใน
สุนีย์ ภู่พัน ธ์ (2546: 274-275) เป็ นการประเมิ นความแตกต่างหรือประเมิ นความไม่ สอดคล้อง
(Discrepancy Evaluation) ของก่อนและหลังการใช้หลักสูตร ซึ่งจะประเมิ นหลักสูตรทั้งหมด 5
ส่วน คือ 1. การออกแบบของหลักสูตร (Design) 2. ทรัพยากรหรือสิ่งที่เริ่มตั้งไว้เมื่อใช้หลักสูตร
(Installation) 3. กระบวนการในใช้หลักสูตร (Process) 4. ผลผลิตของหลักสูตร (Products) และ
5. ผลตอบแทนหรือ ค่ า ใช้จ่ า ย (Cost) ในแต่ ล ะส่ว นในการประเมิ น หลัก สูต รจะมี ขั้น ตอนการ
ประเมินผลเหมือนกัน
1.6.3.4 รู ป แบบการประเมิ น หลัก สูตรของ Stake (2004) ได้เสนอแนว
ทางการประเมินว่า การประเมินเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยายหลักสูตร หรือการตัดสิน
คุณค่าของหลักสูตร หรือเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินจาแนกเป็ น 2 ประการได้แก่ 1. การบรรยาย
หลักสูตร (Description Matrix) ซึ่งประกอบด้วย 1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 1) วิเคราะห์หลักการ
และเหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างปั จจัยการปฏิบตั ิ
และผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 1.2 การกล่าวบรรยายในการใช้หลักสูตรด้านปั จจัย (Antecedents) การ
ปฏิบัติ (Transactions) และผลผลิตหรือผลลัพ ธ์ (Outcomes) 1) ความสอดคล้องระหว่างสิ่ง ที่
คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึน้ จริง ด้านปั จจัย การปฏิบัติและผลลัพ ธ์ 2) ความสอดคล้องเชิงประจักษ์
ระหว่างปั จจัยการปฏิบัติและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ จริง 2. การตัดสินและการันตีคุณค่าของหลักสูตร
(Judgment Matrix) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย 2.1 การก าหนดมาตรฐานของหลั ก สู ต ร 2.1.1 ปั จ จั ย
(Antecedents) 2.1.2 การปฏิบตั ิ (Transaction) 2.1.3 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Outcomes) 2.2 การ
ตัดสินคุณค่าของหลักสูตร เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึน้ จริงกับมาตรฐานเพื่อตัดสินคุณค่าของหลักสูตร
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ด้ า น 2.2.1 ปั จจั ย ในการใช้ ห ลั ก สู ต ร (Antecedents) 2.2.2 การปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ห ลั ก สู ต ร
(Transaction) 2.2.3 ผลลัพธ์ในการใช้หลักสูตร (Outcomes)
1.6.3.5 รู ป แบบในการประเมิ น หลัก สูต รของ Stufflebeam (1971) ได้
เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการประเมิ น เรี ย กว่ า ซิ ป โมเดล (CIPP Model) ซึ่ ง พิ จ ารณ า
องค์ประกอบของระบบ 4 ประการคือ Context การประเมินบริบท Input ปั จจัยเบือ้ งต้น Process
กระบวนการ และ Product ผลผลิตของหลักสูตร เป็ นการประเมินที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง มี
รายละเอี ย ดดัง นี ้ (เสน่ ห์ จุ้ยโต, 2554: 187) 1. การประเมิ น บริบ ท (Context) โดยพิ จ ารณาถึ ง
ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนและวัตถุ ประสงค์ของการเรียนว่า มีการกาหนดไว้อย่างไร
2. การประเมิ นปั จ จัยเบือ้ งต้น (Input) โดยพิจ ารณาถึงปั จ จัยส าคัญ ทรัพ ยากร การบริหารทาง
การศึกษา ทัง้ ที่เป็ นคนและมิใช่คนว่า มีความพร้อมเหมาะสม และมีคณ
ุ ภาพมากน้อยเพียงใด การ
มีทรัพยากรการบริหารพร้อมก็จะเป็ นหลักประกันให้ก ารเรียนการสอนสาเร็จได้ 3. การประเมิ น
กระบวนการ (Process) โดยพิจ ารณาถึง กระบวนการ และขั้นตอนของการเรียนการสอนว่า มี
ความพร้อมมากน้อยเพียงใด โดยการสารวจความต้องการวางแผนเตรียมการ การดาเนินการ และ
การติ ด ตามประเมิ น ผล โดยก าหนดตัวซี ว้ ัด (indicator) ในแต่ ล ะกระบวนการให้ชัด เจนว่ าจะ
ประเมินในเรื่องอะไรและจะวัดผลอย่างไร และ 4. การประเมินผลผลิต (Product) โดยพิจารณาถึง
ผลของการการจัดการเรียนรู ้ ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้หรือไม่อย่างไร โดยมากจะเน้น
ที่ตวั ผูเ้ รียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้ (Learning) มากน้อยเพียงใด ในการประเมิน
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ผูว้ ิจัยได้สังเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดของ
รูปแบบการประเมินข้างต้นมาใช้ในการประเมินหลักสูตรเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
โดยแบ่ ง เป็ น 2 ประเด็ น คื อ การประเมิ น ความเหมาะสมของโครงสร้า งหลัก สูต ร และความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้างหลักสูตร เพื่อจะได้ขอ้ สรุปในส่วนที่เป็ นจุดดี จุดเด่น
จุดด้อยของหลักสูตร แล้วนาไปแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ จากนัน้ จึงนาหลักสูตรไปทดลองใช้ในการ
เรียนการสอนจริง และประเมินประสิทธิผลหลังการใช้หลักสูตรเสร็จสิน้ แล้ว
การประเมิ นความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร ผู้วิจัย ดาเนิ น การโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) โดย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า ข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
คะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า ข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมมาก
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คะแนน 3 หมายถึ ง ผู้ต อบเห็ น ว่ า ข้อ ความดั ง กล่ า วมี ค วามเหมาะสม
ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า ข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า ข้อความดังกล่าวมี ความเหมาะสมน้อย
ที่สดุ
โดยทาการตรวจให้คะแนน แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนน (x̄) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ
จากนั้นผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์เพื่อตัดสินความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากเกณฑ์เฉลี่ยแต่ละข้อ ซึ่งได้ขอ้ มูลมาจากผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินให้ตงั้ แต่
3.51 ขึน้ ไป ถือว่าประเด็นการพิจารณานั้นเหมาะสมที่จะใช้ประกอบในโครงร่างหลักสูตร ถ้าได้
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าต้องนามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
การประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องและมีความถูกต้องเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆของหลักสูตร โดยรับความคิดเห็น
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การพิจารณาแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC)
นัน้ โดยจะการนาคาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนมาแปลงเป็ นคะแนน ดังนี ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสม กาหนดคะแนนเป็ น
+1
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความเห็นไม่แน่ใจ กาหนดคะแนนเป็ น 0
ผู้เชี่ ย วชาญ มี ค วามเห็ น ไม่ ส อดคล้อ งและไม่ ถู ก ต้อ งเหมาะสม ก าหนด
คะแนนเป็ น -1
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้ตอ้ งเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ขึน้ ไป จึงจะถือ
ว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความสอดคล้อง ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ได้ แต่ถา้ ได้ค่า
น้อยกว่า 0.5 ต้องนามาพิจารณาปรับปรุงให้ค่าความสอดคล้องสูงขึน้
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ส าหรับ การวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย จะประเมิ น ตรวจคุณ ภาพของหลักสูต ร โดยการ
ตรวจสอบโครงร่างของหลัก สูต รโดยใช้ม าตราส่ว นประมาณค่ า และกาหนดผู้ต รวจสอบเป็ น
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นพั ฒ นาหลัก สู ต รก าหนดเกณฑ์ค่ า เฉลี่ ย 3.5 ขึ น้ ไป และการประเมิ น ความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรมีเกณฑ์ดชั นีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป และเมื่อ
ปรับ ปรุ ง แก้ไขหลัก สูต รให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์แ ล้วน าไปทดลองใช้ หลัง การทดลองใช้
หลักสูตรแล้วจะประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรต่อไป
นอกจากนั้ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน โดยมีการประเมิน 2 ด้านคือ
1. ประเมิ น ด้ า นความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยผลการทดสอบหลังการเรียนสูง
กว่าก่อนการการเรียนโดยใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
2. ประเมินด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยวัดจากแบบสอบถามที่ผวู้ ิจัย
สร้างขึน้ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิรท์
(Likert, 1932: 1-55) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหลักสูตรหลังจัดการเรียนรู อ้ ยู่ท่รี ะดับมาก
2. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารเรีย นรู ภ้ าษาต่ า งประเทศเป็ น หลัก การส าคัญ ที่ ส นับ สนุ น ใน
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงรุ กิจ สาหรับนักศึกษาจีน
เพื่ อ ให้มี ค วามเข้า ใจธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู ้ภ าษา และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ภ าษา
ภาษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 องค์ประกอบของภาษา
องค์ประกอบของภาษาที่ควรคานึงถึงและให้ความสาคัญ ในการจัดการเรียนรู ้
ภาษานัน้ Brown (2007: 88-91) ได้เสนอว่าควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1.รู ป แ บ บ ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร ะ บ บ เสี ย ง (Phonology) ร ะ บ บ ค า
(Morphology) และระบบไวยากรณ์ (Syntax)
2. เนือ้ หา ซึ่งเกี่ยวกับระบบความหมาย (Semantics)
3. การใช้ภาษา ซึ่งเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษาเชิงปฏิบตั ิ (Pragmatics)
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แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ อุปกิตศิลปสาร (2545) ที่อธิบายองค์ประกอบของ
ภาษาไว้ในหนังสือหลักภาษาไทย 3 หมวดแรก ได้แก่ อักขรวิธี วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์
2.2 ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษา
2.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษา
ศรียา นิ ยมธรรม และประภัส สร นิ ย มธรรม (2541: 25-30) ได้ส รุ ป ทฤษฎี
เกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษาไว้ ดังนี ้ 1. ทฤษฎีความพึงพอใจแห่งตน (Autistic Theory) เชื่อว่า
การเรียนรู ก้ ารพูดของเด็กเกิดจากการเลียนเสียงอันเนื่องมาจากความพึงพอใจที่จะได้ทาเช่นนั้น
เช่ น ได้รับ รางวัล จากแม่ 2. ทฤษฎี ก ารเลี ย นแบบ (The Imitation Theory) เชื่ อ ว่ า พั ฒ นาการ
ทางการพูดเกิดขึน้ ได้หลายทาง โดยอาศัยการเลียนแบบ ซึ่งเกิดจากการได้เห็นหรือการได้ยินเสี ยง
3. ทฤษฎีเสริมกาลัง (Reinforcement Theory) เชื่อว่า พฤติกรรมทัง้ หลายถูกสร้างขึน้ โดยอาศัย
การวางเงื่ อนไข และเด็ กจะพูด มากขึ น้ เมื่ อได้รับ รางวัล หรือ การเสริม แรง (Reinforcement) 4.
ทฤษฎีการรับรู ้ (Motor Theory of Perception) ตัง้ สมมติฐานว่า การรับรูท้ างการฟั งขึน้ อยู่กบั การ
เปล่งเสียง หรือการที่เด็กฟั งการพูดซา้ ด้วยตนเอง และการเปล่งเสียงด้วยการอ่านริมฝี ปากเป็ นที่มา
ของการรับ รู ้ภ าษา 5. ทฤษฎี ภ าวะติ ด ตัว มาแต่ ก าเนิ ด (Innateness Theory) เชื่ อ ว่ า คนเรามี
ความสามารถทางภาษาที่ติดตัวมาตัง้ แต่เกิด ซึ่งเรียกว่า เครื่องมือในการเรียนรูภ้ าษา หรือ แอล เอ
ดี (Language Acquisition Device: LAD) ทาให้มนุษย์สามารถเรียนรู ภ้ าษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่
ได้อย่างง่ายดาย เพราะมีองค์ความรู อ้ ยู่ในจิตใต้สานึก และ 6. ทฤษฎีความสัมพันธ์ (Interaction
Theory) เน้นว่าพัฒนาการทางภาษาของคนเรานัน้ เกิดขึน้ เนื่อ งจากมนุษย์มีความสามารถในการ
เรี ย นภาษา (แต่ ไ ม่ ใ ช่ LAD) และความรู ้เกี่ ย วกั บ โลก ปฏิ สัม พั น ธ์กับ สิ่ ง แวดล้อ มจึ ง มี ผ ลกั บ
พัฒนาการทางภาษา เช่น ความสัมพันธ์กบั บุคคลรอบตัว เป็ นต้น
2.2.2 ความหมายของการเรียนรูภ้ าษาที่สอง และภาษาต่างประเทศ
การจัดการเรียรูภ้ าษาไทยสาหรับนักศึกษาจีนนัน้ เป็ นการเรียนรูภ้ าษาที่สอง
หรือเป็ นการเรียนรู ภ้ าษาต่างประเทศซึ่ง เกิดขึน้ หลังจากการเรียนรู ภ้ าษาแม่ การพิจารณาและ
สังเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษา ผูว้ ิจัยได้นิยามความหมายของการใช้ภาษาที่สอง
และการใช้ภาษาต่างประเทศดังนี ้
ภาษาที่สอง หมายถึง ผูท้ ่ีใช้ภาษาแม่เป็ นภาษาหลัก เนื่องจากสังคมที่อาศัย
อยู่นนั้ ไม่สามารถใช้ภาษาแม่ติดต่อสื่อสารในวงกว้างได้ จึงมีความจาเป็ นต้องเรียนรูภ้ าษาเพิ่มอีก
ภาษาหนึ่ง เพื่อใช้รองจากภาษาแม่ การเรียนรู ภ้ าษานัน้ จะนับว่าเป็ นภาษาที่สอง เช่น คนจีนใช้
ภาษาจีนแมนดารินเป็ นภาษาหลักตัง้ แต่แรกเกิด แต่เมื่อคนจีนย้ายมาดารงชีวิต หรือศึกษาต่อใน

47
ประเทศไทยเป็ นการถาวร การใช้ภาษาไทยในสังคมไทย หรือการศึกษาในสถาบันการศึกษาไทย
ของคนจีนภาษาไทยจึงนับเป็ นภาษาที่สอง
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ผูท้ ่ีใช้ภาษาแม่เป็ นภาษาหลัก แต่ประสงค์จะ
ติดต่อกับกลุ่มบุคคลที่ใช้ภาษาอื่น จึงมีความจาเป็ นต้องเรียนรู ภ้ าษาตามเป้าหมายในบริบทที่ใช้
ภาษาแม่ เพื่อใช้รองจากภาษาแม่ในการแสวงหาความรู ้ และใช้เป็ นเครื่องมื อในติดต่อสื่อสาร
การเรี ย นรู ้ และการใช้ภ าษานั้น จึ ง นับ เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ เช่ น คนจี น เรีย นภาษาไทยใน
สถาบันการศึกษาในประเทศจีน ซึ่งบริบทการใช้ภาษาจีนเป็ นภาษาหลัก การเรียนรูภ้ าษาไทยเพื่อ
ใช้รองจากภาษาจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความรู ้ ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต
เศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจ ตลอดจนใช้ภาษาไทยเป็ นเครื่องมือในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ
ของไทย
2.2.3 แนวคิดพืน้ ฐานของการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
Krashen (2009: 35-40) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ส ม ม ติ ฐ า น ใ น ก า ร เรี ย น รู ้
ภาษาต่างประเทศไว้ 5 ประการ ดังนี ้ 1. สมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู ภ้ าษา และการเรียนรู ภ้ าษา
(The Acquisition Learning Hypothesis) มี 2 แ บ บ ดั งนี ้ 1.1 ก ารรั บ รู ้ ภ าษ า (Language
Acquisition) เป็ นวิธีการที่คล้ายกับการเรียนรูภ้ าษาแม่ของเด็ก การรับรูภ้ าษานัน้ เป็ นกระบวนการ
จิตใต้สานึก (Subconscious process) กล่าวคือ ผูร้ บั ภาษา (Language acquirer) จะไม่รูต้ ัวว่า
ตนเองได้รบั ภาษาแล้ว แต่จะรูเ้ พียงว่ากาลังใช้ภาษานัน้ ๆ ในการสื่อสาร ผลของการรับภาษา คือ
ผูร้ บั ภาษาจะรู ว้ ่าการใช้ภาษานัน้ ถูกต้องหรือไม่ โดยได้จากความรู ส้ ึก ถึงแม้ว่าผูร้ บั ภาษาจะไม่มี
ความรู ท้ างด้านกฎเกณฑ์ของภาษามาก่อนก็ตาม 1.2 การเรียนรู ภ้ าษา (Language Learning)
เป็ นการเรียนรูอ้ ย่างรูต้ วั (Conscious) ผูเ้ รียนจะเรียนรูก้ ฎเกณฑ์การใช้ภาษา มีความระมัดระวังใน
การใช้กฎและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการเรียนรูแ้ บบนีถ้ ือ
เป็ นการเรียนรู เ้ กี่ ยวกับภาษา (Knowing about a Language) 2. สมมติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนใน
การรับ รู ้ภ าษาตามธรรมชาติ (The Natural Order Hypothesis) 3. สมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ กลไก
ทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis) 4. สมมติฐ านเกี่ ย วกับ การรับรู ข้ ้อมูลทางภาษา
(The Input Hypothesis) 5. สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเจตคติ (The Affective Filter
Hypothesis)
ทั้ง นี ้ สุมิ ต รา อัง วัฒ นกุล (2540: 25) ได้ส รุ ป แนวคิ ด ในการจัด การเรี ย นรู ้
ภาษาตามสมมติฐานของ Krashen ที่เกี่ยวกับการรับภาษาและการเรียนรูภ้ าษา ด้งนี ้ 1. การรับรู ้
ภาษา (Language Acquisition) วิ ธี ก ารสอนภาษาในลัก ษณะนี ้ ได้แ ก่ การเรี ย น ภาษาแบบ
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ธรรมชาติ (Natural Approach) 2. การเรี ย นรู ้ภ าษา (Language Learning) วิ ธี ส อนภาษาใน
ลักษณะนี ้ หมายรวมถึงวิธีการสอน 8 วิธี ดังนี ้ 2.1 วิธีสอนแบบฟั ง-พูด (Audio-Lingual Method)
2.2 วิ ธี ส อนแบบไวยากรณ์ แ ละแปล (Grammar -Translation Method) 2.3 วิ ธี ส อนแบบตรง
(Direct Method) 2.4 วิธี ส อนตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู แ้ บบความรู ค้ วามเข้าใจ (Cognitive Code
Learning Theory) 2.5 วิ ธี ส อนตามแนวการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อ สาร (Communicative
Approach) 2.6 วิธีส อนแบบกลุ่ม สัม พันธ์ (Community Language Learning) 2.7 วิธีสอนแบบ
การต อ บ ส น อ งด้ ว ยท่ าท าง (Total Physical Response) แล ะ 2.8 วิ ธี ส อน แบ บ ชั ก ชวน
(Suggestopedia)
นอกจากนั้น Anthony (1963: 63-67) ได้ก ล่า วถึ ง พื ้น ฐานของการจัด การ
เรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ ประกอบด้ว ย แนวคิ ด (Approach) วิ ธี ส อน (Method) และ
เทคนิคการสอน (Technique) โดยมี รายละเอียดดังนี ้ 1. แนวคิด (Approach) หมายถึง ทฤษฎี
หลักการ หรือความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของภาษา ซึ่งเป็ นแนวทางสาหรับผูส้ อนใน
การตัดสินใจกาหนดเป้าหมายและเนือ้ หาของการจัดการเรียนรูภ้ าษาที่สอง ตลอดจนเลือกรูปแบบ
และกิจกรรมในการสอน 2. วิธีสอน (Method) หมายถึง แผนรวมของกระบวนการในการนาเสนอ
เนือ้ หาของการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งอยู่บนแนวคิดที่เลือกไว้ วิธีสอนประกอบด้วย จุดมุ่งหมายในการ
จัดการเรียนรู ้ การกาหนดเกณฑ์ประเมินเพื่อการคัดเลือก การจัดลาดับเนือ้ หา รูปแบบการนาเสนอ
เนือ้ หา บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รียน และอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู ้ และ 3. เทคนิคการ
สอน (Technique) หมายถึง เทคนิคหรือกลวิธี และกิจกรรมต่าง ๆนาไปจัดการเรียนรู ้ ให้สอดคล้อง
กลมกลืนกับแนวคิดและวิธีสอนที่เลือกไว้
งานวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจะสังเคราะห์แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
ภาษาที่กล่าวไปข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน
2.2.3 การถ่ายโอนภาษาในการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ในการจัด การเรี ย นรู ้ภ าษาที่ ส องและภาษาต่ า งประเทศ ควรค านึ ง เรื่ อ ง
การถ่ายโอนภาษา (Language transfer) ซึ่งมี นักภาษาศาสตร์และนักการศึกษาหลายท่า นให้
คาอธิบายเรื่องการถ่ายโอนภาษาดังนี ้
Odlin (1989: 27) ให้คาอธิบายการถ่ายโอนภาษาว่า หมายถึงอิทธิพลใน
การใช้ภาษาที่มาจากความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่หรือ
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ภาษาอื่นใดที่ผเู้ รียนได้เรียนรูม้ าก่อน ซึ่งภาษาที่เรียนรูม้ าก่อนนัน้ อาจจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็
ได้
Ellis (1994: 301-306) ได้กล่าวถึงการถ่ายโอนภาษาว่าเป็ นตัวที่กาหนด
ถึงความยากง่ายของภาษาเป้าหมายหรือภาษาที่สองของผูเ้ รียน ถ้ารู ปแบบของภาษาเป้าหมาย
เหมือนหรือคล้ายกับภาษาแม่หรือภาษาที่ได้เรียนรูม้ าก่อนจะส่งผลให้การเรียนรูภ้ าษาเป้าหมายได้
ง่ายยิ่งขึน้ แต่ถา้ ภาษาเป้าหมายมีความแตกต่างกับภาษาแม่หรือภาษาที่เรียนรูม้ าก่อนของผูเ้ รียน
การเรียนภาษาเป้าหมายก็จะยากและมีขอ้ ผิดพลาดมากขึน้ จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปว่า
การถ่ายโอนทางภาษา (Language Transfer) หมายถึง อิทธิ พ ลของภาษาที่หนึ่งที่มี ผลต่อการ
เรียนรูภ้ าษาที่สอง หรือภาษาต่างประทศการถ่ายโอนทางภาษาสามารถแบ่งออกเป็ นการถ่ายโอน
เชิงบวก และการถ่ายโอนเชิงลบ โดยรายละเอียดดังนี ้ 1. การถ่ายโอนเชิงบวก หมายถึง บทบาท
ของภาษาที่หนึ่ง หรือภาษาแม่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู ภ้ าษาที่สอง ซึ่งเกิดจาก
การที่ภาษาที่หนึ่งของผูเ้ รียนมีความคล้ายคลึงกับภาษาที่สอง ผูเ้ รียนเรียนภาษาที่สองในระดับต้น
มักจะยืมระบบเสียง หรือคาของภาษาที่หนึ่งมาเปรียบเทียบกับภาษาแม่ของตน ซึ่งมีส่วนคล้ายกับ
ภาษาที่สองมาใช้ สาหรับผูเ้ รียนในระดับที่สงู ขึน้ ไปภาษาที่หนึ่งยังคงมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจ
ภาษาที่สอง เช่ น การแปลสองภาษา และ 2. การถ่ายโอนเชิ งลบ (Negative Transit) หมายถึง
บทบาทของภาษาที่หนึ่งในการขัดขวาง หรือเป็ นอุปสรรคระหว่างการเรียนรูภ้ าษาที่สอง ซึ่งเกิดจาก
การที่ภาษาที่หนึ่งของผูเ้ รียนกับภาษาที่สองมีความแตกต่างกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า การแทรกแซง
ของภาษาที่หนึ่ง (First Language Interference)
จากแนวคิ ดดังกล่าว สามารถสรุ ป ว่า การถ่ายโอนทางภาษา (Language
Transfer) หมายถึง อิทธิพลของภาษาที่หนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรูภ้ าษาที่สอง หรือภาษาต่างประทศ
การถ่ายโอนทางภาษาสามารถแบ่งออกเป็ นการถ่ายโอนเชิงบวก และการถ่ายโอนเชิงลบ โดย
รายละเอียดดังนี ้ 1. การถ่ายโอนเชิงบวก หมายถึง บทบาทของภาษาที่หนึ่ง หรือภาษาแม่มีส่วน
ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู ภ้ าษาที่สอง ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาที่หนึ่งของผูเ้ รียนมีความ
คล้ายคลึงกับภาษาที่สอง ผูเ้ รียนเรียนภาษาที่สองในระดับต้น มักจะยืมระบบเสียง หรือคาของ
ภาษาที่หนึ่งมาเปรียบเทียบกับภาษาแม่ของตน ซึ่งมีสว่ นคล้ายกับภาษาที่สองมาใช้ สาหรับผูเ้ รียน
ในระดับที่สูงขึน้ ไปภาษาที่หนึ่งยังคงมีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจภาษาที่สอง เช่น การแปลสอง
ภาษา 2. การถ่ายโอนเชิงลบ (Negative Transit) หมายถึง บทบาทของภาษาที่หนึ่งในการขัดขวาง
หรือเป็ นอุปสรรคระหว่างการเรียนรูภ้ าษาที่สอง ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาที่หนึ่งของผูเ้ รียนกับภาษาที่
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สองมีความแตกต่างกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า การแทรกแซงของภาษาที่หนึ่ง (First Language
Interference)
การวิ จั ย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย จะน าแนวคิ ด เรื่ อ งการถ่ า ยโอนภาษา (Language
transfer) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
2.2.5 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านได้ตงั้ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้สรุปไว้ดงั นี ้
1. ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ของ Jakobovits (1971: 103-105) ได้ก ล่ า วถึ ง
ปั จจัยในการจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพนัน้ ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่
1.1 ปั จ จัยทางด้านการสอน ประกอบด้ว ย 1.1.1 คุณ ภาพการสอนของครู ซึ่งขึน้ อยู่กับ ความรู ้
ความสามารถทางภาษาและการสอนของครู 1.1.2 โอกาสทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ซึ่งรวมทัง้ เวลา
ที่ใช้เรียนทัง้ ในและนอกห้องเรียน 1.1.3 เกณฑ์การประเมินผล ซึ่งอาจประเมินได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน 1.2 ปั จ จัยทางด้านผู้เรียน ประกอบด้วย 1.2.1 ความสามารถที่จ ะ
เข้า ใจการสอนขึ น้ อยู่ กับ สติ ปั ญ ญา 1.2.2 ความสามารถทางภาษา 1.2.3 ความถนั ด ได้แ ก่
องค์ประกอบของความถนัดทางการเรียนทางภาษา 1.2.4 ความมานะบากบั่น เกิดจากแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และเจตคติท่ีมีต่อครูผสู้ อน 1.2.5 ความสนใจในภาษาที่เรียน 1.2.6 เจตคติต่อวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 1.2.7 กลยุทธ์และวิธีการเรียน ประกอบด้วย 1.2.7.1 สมรรถภาพในการรับความรูใ้ หม่
1.2.7.2 สมรรถภาพในการถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู ไ้ ปสู่ค วามรู ใ้ หม่ 1.2.7.3 นิสัยทางการเรียน และ
1.2.7.4 การประเมินผลความสามารถของตนเอง 1.3 ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 1.3.1 ความยึดมั่นต่อภาษาของตนเอง
1.3.2 องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ทางภาษา และ 1.3.3 ภาวะของวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคม
2. ทฤษฎีและแนวคิดของ R. C. Gardner (1973: 7-8; 121-122) และ R.
C. L. Gardner, W. E (1972: 3-134) ได้แบ่งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาต่ างประเทศ ดังนี ้
2.1 เจตคติ (Attitude) เจตคติต่อเนือ้ หาวิช าที่เรียน ซึ่งเจตคติเหล่านีไ้ ด้รบั จากปั จจัยหลายด้าน
ได้แก่ 2.1.1 การพัฒ นาสภาพแวดล้อมทางบ้าน (Home Environment) การสนับ สนุนทางด้าน
บรรยากาศภายในครอบครัว และการส่งเสริมจากบิดามารดา (Parents’ support) จะทาให้ผเู้ รียน
เกิดความชื่นชอบ และมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ 2.1.2 การได้เปรียบด้าน
ฐานะทางเศรษฐกิจ (economic advantage) การได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนภายในครอบครัว
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การได้รบั การส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อน หรือผูเ้ รียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีเจตคติ
ทางบวกต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 2.1.3 ตัวครูและวิธีการสอน ซึ่งมีบทบาทสาคัญที่ก่อให้เกิด
เจตคติต่าง ๆ 2.2 ความถนัดทางด้านภาษา (Language aptitude) (R. C. Gardner, 1973: 24)
2.3 ระ ดั บ ส ติ ปั ญ ญ า (Intellectual level) โด ย ทั่ ว ไป ส ติ ปั ญ ญ า จ ะ มี ผ ล ใน ก า รเรี ย น
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองที่เน้นการสื่อสาร 2.4 ความรู เ้ ดิม (Knowledge background)
2.5 นิ สั ย ก ารเรี ย น (Habit of studying) 2.6. เพ ศ (Sex) แ ล ะ 2.7 โอ ก าส ใน ก ารเรี ย น รู ้
(Opportunity of learning)
จากแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัย ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู ภ้ าษาต่างประเทศที่
กล่าวมาข้างต้นพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมีหลายด้าน ดังนัน้
ในการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยสาหรับนักศึกษาจีนนัน้ ควรต้องคานึงถึง 4 ปัจจัยหลัก คือ
1. ปั จ จั ย ทางด้า นผู้เรี ย น ได้แ ก่ เจตคติ เพศ วั ย นิ สั ย ทางการเรี ย น
แรงจูงใจภายใน ความถนัดทางการเรียน ความรูเ้ ดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
2. ปั จจัยทางด้านการสอน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู สื่อการสอน
อุ ป กรณ์ ก ารสอน กิ จ กรรม กิ จ กรรมเสริ ม นอกเวลาเรี ย น บรรยากาศการเรี ย นการสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน การให้โอกาสผูเ้ รียน ความสนใจปัญหาของผูเ้ รียน เป็ นต้น
3. ปั จจัยทางด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนจากครอบครัว
ได้แก่ ทางด้านบรรยากาศภายในครอบครัว การส่งเสริมจากบิดามารดา การส่งเสริมจากเพื่อนและ
ญาติ เป็ นต้น
4. ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ความแตกต่างทางด้านสังคม ความแตกต่างทางด้านวัฒ นธรรม และความแตกต่ างทางด้าน
มนุษยวิทยา
2.3 ประเภทของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เนื่ องจากภาษาอัง กฤษเป็ น ภาษาสากล รวมทั้ง เป็ น ภาษาราชการของหลาย
ประเทศ ดั ง นั้ น แนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ภ าษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเป็ นที่ยอมรับกันของสังคมทั่วโลก ผูว้ ิจยั จึงขออ้างอิงและประยุกต์ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาจีน
Judd (1989: 35-39) ได้แบ่งบริบทการสอนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์
ในการใช้ภาษาออกเป็ น 4 ประเภท คือ คือ 1. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง หมายถึง
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การสอนภาษาอังกฤษในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการ การสอน เน้นทัง้ 4 ทักษะคือ
ทักษะการฟั ง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนไปพร้อมกัน และมีการใช้ทาเนียบ
ภาษาทุกรู ปแบบ ตัง้ แต่แบบเป็ นกันเองจนถึงแบบเป็ นทางการ 2. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง การสอนภาษาอังกฤษในสังคมที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นพืน้ ฐานใน
ชีวิตประจาวัน 3. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเสริม หมายถึง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผูท้ ่ีพูดภาษาแม่ต่างกัน มักจะพบในประเทศที่ใช้ภาษามากกว่า 2 ภาษา
โดยใช้เพื่อติดต่อภายในประเทศ เช่น การพาณิชย์ การสื่อสารมวลชน การสอนเน้นทัง้ 4 ทักษะคือ
การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนไปพร้อมกัน เหมือนกับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ที่สอง และ 4. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็ นภาษาเพื่อการสื่อสารในวงกว้าง หมายถึง การ
สอนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็ นภาษากลางในการติดต่อระหว่างประเทศ (Lingua Franca) การสอน
ภาษาอังกฤษในลักษณะนีเ้ น้นทักษะทางภาษาเฉพาะอย่างเท่านัน้
P. Strevens (1978: 90-92) ได้ ก ล่ า วถึ ง บ ริ บ ท ของการจั ด การเรี ย น รู ้
ภาษาอังกฤษตามความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 2.1
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ท างวิช าการ หรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า English for Academic
Purposes (EPA) เช่ น ภาษาอั ง กฤษด้า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นด้น และ 2.2 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ หรือภาษาอังกฤษใช้
คาว่า English for Occupational Purposes (EOP) เช่ น ภาษาอังกฤษส าหรับนักอุตุนิยมวิท ยา
แอร์โฮสเตส มัคคุเทศก์ เป็ นต้น
จ า ก นั้ น Hutchinson (1987: 21-23) ได้ จ า แ น ก ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะทางออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่ 1. ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เชิ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า English for Science and Technology
(EST) ซึ่งแยกออกเป็ น 2 สาขาย่อ ย ดังนี ้ 1.1 ภาษาอังกฤษเพื่ อวัตถุป ระสงค์เชิ งวิช าการ หรือ
ภาษาอั ง กฤษเรี ย กว่ า English for Academic Purposes (EAP) เช่ น ภาษาอั ง กฤษทางด้า น
การแพทย์ (English for Medical Studies) เป็ นด้น 1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาชีพ
หรื อ ภาษาอั ง กฤษใช้ค าว่ า English for Occupational Purposes (EOP) เช่ น ภาษาอั ง กฤษ
สาหรับช่างเทคนิค (English for Technicians) เป็ นต้น 2. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ (English for Business and Economic: EBE) ซึ่งแยกออกเป็ น 2 สาขาย่อย
ดั ง นี ้ 2.1 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์เชิ ง วิ ช าการ (EAP) เช่ น ภาษาอั ง กฤษส าหรับ นั ก
เศรษฐศาสตร์ (English for Economics) เป็ น ต้น และ 2.2 ภาษาอังกฤษเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เชิ ง
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วิ ช าชี พ (EOP) เช่ น ภาษาอั ง กฤษส าหรับ เลขานุ ก าร (English for Secretaries) เป็ นต้น 3.
ภาษาอังกฤษเพื่ อวัตถุประสงค์เชิ งสังคมศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า English for Social
Science ซึ่งแยกออกเป็ น 2 สาขาย่อยเช่นกัน ดังนี ้ 3.1 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ
หรื อ ภาษาอัง กฤษใช้ค าว่ า English for Academic Purposes เช่ น ภาษาอัง กฤษเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
(English for Psychology) และ 3.2 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง วิ ช าชี พ (EOP) เช่ น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน (English for Teaching) เป็ นต้น
Robinson (1991: 19-23) จาแนกภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ ภาษาอังกฤษเพื่อ วัตถุประสงค์เชิ งวิช าชี พ (English for Occupational
Purposes: EOP) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความต้ อ งการด้ า นการท างานและการฝึ กอบรม และ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เชิ ง ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ เชิ ง วิ ช า ก า ร (English for
Educational/Academic Purposes: EEP/EAP) ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล และเป็ นภาษาที่ใช้
อย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้นจึ งสามารถนาแนวคิด การจาแนกประเภทของการจัดการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการจาแนกประเภทการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้
ด้วย เนื่องจากว่า การจัดการเรียนรู ภ้ าษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
ล้วนแต่มีคณ
ุ ลักษณะเหมือนกัน คือจะเน้นการเรียนรูด้ า้ นไวยากรณ์ และรูปประโยคต่าง ๆ รวมทัง้
การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทัง้ ฟั ง พูด อ่าน และเขียน
จากแนวคิดที่กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงจาแนกประเภทของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การจั ด การเรี ย นรู ้ภ าษาไทยทั่ ว ไป (General Thai) หมายถึ ง การ
จัดการเรียนรูภ้ าษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ท่วั ไป
2. การจัด การเรีย นรู ภ้ าษาไทยเพื่ อวัต ถุป ระสงค์เฉพาะทาง (Thai for
Special Purposes: TSP) หมายถึง การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะทาง การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ เป็ นการนาภาษาไทยไปเป็ นเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การสื่อสารในวงการธุรกิจ ดังนัน้ การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัดเป็ นภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (Thai for Special Purposes : TSP) แขนงภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ (Thai
for Occupational Purposes: TOP)
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2.4 การเรียนรู้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
นัก ศึ ก ษาจี น ที่ เรีย นสาขาวิ ช าภาษาไทยในมหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละ
การเงินยูนนานที่ ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้าสู่วงการหางานเพื่อประกอบอาชีพ ในอนาคต
ดั ง นั้ น การใช้ภ าษาไทยเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์เฉพาะ (Thai For Specific Purposes) เช่ น การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ จึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยเสริมสร้างความสามารถการสื่อสารในบริบท
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของนักศึกษาจีน และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใช้บณ
ั ฑิต ผูว้ ิจัย
จึงได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒ นาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน แต่ปัจจุบนั แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ภ้ าษาไทยเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะยังไม่ชดั เจนเทียบเท่ากับการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้
นี ้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ของการการจัด การเรียนรู ภ้ าษาอังกฤษเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ และพัฒ นาเป็ นแนวคิดพืน้ ฐานของการจัดการเรียนรู ้
ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สาหรับนักศึกษาจีน ดังนี ้
2.4.1 ความหมายของการเรียนรูภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Bhatia (1979: 24) แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า การที่ ผู้ เรี ย นจะมี ค วามรู ้
ความสามารถในด้า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เฉพาะได้นั้ น ผู้เรี ย นจะต้อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถด้านภาษาอัง กฤษทั่วไป (General English) ก่ อ น จึ ง จะเรียนภาษาอัง กฤษเพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์เฉพาะในสาขาวิ ช านั้น ๆ ได้ เช่ น ด้านธุ รกิ จ ด้า นสัง คมวิ ท ยา วิศ วกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวรรณคดี เป็ นต้น
Robinson (1980: 6) ให้ค วามหมายของการเรีย นรู ภ้ าษาอัง กฤษเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะว่า เป็ นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของการนาภาษาไปใช้ในการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะการทางานที่ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญในการช่วยเสริม
Harmer (1982: 167-167) มี ค ว า ม เห็ น ว่ า ก ารเรี ย น รู ้ ภ า ษ า เพื่ อ
จุดประสงค์เฉพาะ โดยมุ่งให้ผูเ้ รียนมีความสามารถเฉพาะ ที่จะทางานที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนได้
สิ่งที่เป็ นความหมายของการจัดการเรียนรู ค้ ือ การพัฒ นาความรู ค้ วามสามารถที่จะจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในการทางานที่จาเป็ นต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร
Hutchinson (1987: 12-24) ให้นิยามความหมายของการสอนภาษาเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะทางไว้ว่า การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางไม่ใช่ผลผลิต (Product)
ของการสอนภาษา ไม่ใช่รูปแบบของภาษาเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และไม่ใช่วิธีสอนวิธีใดวิธี
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หนึ่ง แต่การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง หมายถึง แนวการสอน (Approach) เพื่อการ
เรียนรูภ้ าษาโดยคานึงถึงความต้องการของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
T. Dudley-Evans, and St John, M (1998: 4-5) ได้นิ ย ามการจั ด การ
เรียนรูภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ได้แก่
1. จัดขึน้ ตามความต้องการเฉพาะด้านของผูเ้ รียน
2. ใช้วิธี การและกิจ กรรมเพื่ อให้สอดคล้องกับ สิ่งที่เรียน โดยเน้น ที่
ไวยากรณ์ คลังคาศัพท์ และลักษณะการใช้ภาษา
3. อาจจะจัดขึน้ ตามสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
4. อาจจะใช้กลวิธี ในการสอนต่ างจากการสอนภาษาต่ างประเทศ
ทั่วไป
5. มักจะจัดขึน้ สาหรับผูใ้ หญ่ ไม่ว่าจะเป็ นในระดับการศึกษาหรือการ
ทางาน
6. โดยทั่วไปมักจะจัดขึน้ สาหรับผูเ้ รียนระดับกลางหรือระดับสูง โดย
ผูเ้ รียนมีพนื ้ ฐานระดับหนึ่ง แต่ก็สามารถจัดสอนให้ผเู้ รียนระดับเริ่มต้นได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการจัดการเรียนรูภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะข้างต้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง
การจัดความรู ้ และทักษะภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาด้านความรูข้ องภาษา และเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยทั้งทักษะฟั ง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารตามวัตถุประสงค์เฉพาะ การจัดการ
เรียนรูภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะยังหมายรวมถึง การจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจ
ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม และวัฒ นธรรมการใช้ภ าษาตามจุดประสงค์ในสังคมไทยด้วย การ
จัด การเรีย นรู ภ้ าษาไทยเพื่ อวัต ถุป ระสงค์เฉพาะ ผู้เรียนควรต้องมี ค วามรู ก้ ารใช้ภ าษาไทยขั้น
พืน้ ฐานในระดับเพียงพอที่จะสามารถสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
2.4.2 แนวทางการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Mackay (1978: 43-49) ได้อธิ บายว่า การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ แตกต่างจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารทั่วไป เนื่องจากภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้
สะท้อนถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มผูเ้ รียน ทั้งกลุ่มที่กาลังศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่การ
ประกอบอาชี พ ในอนาคต (Pre-service student) และกลุ่ม ที่ ป ระกอบอาชี พ แล้ว (In - service
professionals) ซึ่งประกอบด้วยความต้องการศึกษาเนื ้อหาเป็ น องค์ค วามรู ก้ ว้าง โดยทั่วไปจะ
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จัดการเรียนรู เ้ สริม หรือ กิจกรรมในสถานการณ์เฉพาะ ดังที่ Mackay และ Mountford ได้เสนอ
แนวคิดด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ 3 ด้าน โดยสรุปดังต่อไปนี ้ ด้านที่ 1.
กลวิธีในการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางธุรกิจ ควรจัดการเรียนรู ภ้ าษาทัง้ องค์ความรู ้
ทางภาษาและทักษะทางการใช้ภาษาเป็ นไปตามขอบเขตของเนือ้ หาด้านธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการ
จัด การเรีย นรู ภ้ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารทางธุ รกิ จ ด้านที่ 2. การเรียนรู ด้ ้านการสื่ อสารเพื่ อพัฒ นา
ประสิทธิภาพของกระบวนการในการสื่อสารทัง้ ระบบ โดยเน้นเนือ้ หาทัง้ ด้านรูปแบบของภาษาและ
กระบวนการส่งสาร ด้านที่ 3. หลักการในใช้ในการจัดการเรียนรูค้ ือ ใช้บริบทโดยมีเนือ้ หาที่เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะด้าน
M. B. B. Finocchiaro, Christopher. (1983: 43-49) กล่ า วไว้ ว่ า การ
สอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยพิจารณาจากความต้องการ 2 ประการคือ ความต้องการใน
การเรียนภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาอันจากัด อีกประการหนึ่งคือ ความต้องการใน
การสื่อสาร (Communicative needs) ในการจัดการเรียนรู ภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น ไม่
จาเป็ นต้องให้ผูเ้ รียนมีองค์ความรู ภ้ าษาแบบครบวงจร แค่จัดเนือ้ หาองค์ความรู ใ้ นขอบข่ายตาม
ความต้องการของสายงานของผูเ้ รียน ดังนัน้ ควรวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รียนก่อน ซึ่งเป็ น
ปัจจัยอันสาคัญในการออกแบบและวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
Robinson (1991: 31- 34) กล่ า วถึ ง การจั ด การเรี ย น รู ้ ภ าษ าเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะว่า เป็ นการปฏิบตั ิการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการเรียนรู เ้ ชิง
ปฏิบตั ิ ขอบเขตการสอนประกอบด้วยความสาคัญ 3 ประการ คือ องค์ความรูด้ า้ นตัวภาษา องค์
ความรูด้ า้ นการเรียนการสอน และความสนใจเฉพาะสาขาวิชาของกลุม่ ผูเ้ รียน
จากแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวทางการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะข้างต้น
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู ภ้ าษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจัดเป็ นสาขาการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารสาขาหนึ่ง ที่ควรให้ความสาคัญกับการศึกษาเรื่องความต้องการของผูเ้ รียนเฉพาะกลุม่ โดย
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ ทางด้านความรูท้ างวิชาการ และ
ทัก ษะภาษาในการประกอบอาชี พ และมุ่ง เน้น การพัฒ นาศัก ยภาพของผู้เรีย นให้ส ามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ของงานที่ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจัดเป็ นการใช้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยใช้ภาษาไทย
เป็ นเครื่องมื อเพื่ อการสื่ อสารระหว่างการปฏิ บัติงาน ประสานงาน บริก ารและกิจการอื่น ๆ ใน
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สถานการณ์บริบทธุรกิจ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนัน้ จึงมีผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน หรือภาค
ธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมแวดวงธุรกิจด้วย จึงกล่าวได้ว่าการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจเป็ นการใช้ภาษาที่มีลกั ษณะพิเศษ และต้องคานึงถึงการใช้ภาษาอย่างสุภาพ แสดงความ
จริงใจให้เกียรติ หลีกเลี่ยงการปฏิเสธหรือตาหนิ ผูอ้ ่ืน เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการ
สื่อสาร ในวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ดังต่อไปนี ้ เพื่อนาข้อมูลความรู ท้ ่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาหลักสูตร
เสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานให้มีประสิทธิภาพ
3.1 ความหมายของภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ (2543: 1) ได้กล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจว่า
หมายถึง เป็ นภาษาที่ใช้สื่ อความหมายเพื่ อติดต่อสื่อสารด้ านธุ รกิจ ในสังคมไทย และยังผลให้
ประสบความสาเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ หรือหมายถึง ภาษาที่ประชาชนไทยหรือบุคคลอื่นใช้เป็ น
เครื่องมือสื่อความหมายเพื่อติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ โดยมุ่งหมายที่จะเร่งเร้า โน้มน้าวจูงใจผูฟ้ ั งให้
มีความคิดเห็นคล้อยตาม และตัดสินใจกระทาตามเจตนาของผูใ้ ช้ภาษานัน้ ได้
ฟองรัตน์ ศรีนวลดี (2546: 14) ได้กล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจไว้ว่า
ภาษาไทยที่ ใช้สื่ อ ความหมายระหว่างผู้ส่ง สารและผู้รบั สารในเรื่องที่ เกี่ ยวกั บ ธุ รกิจ ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านการพูด การฟั ง การอ่าน และการเขียน
อภิชยั สมนาม (2548: 54) ได้กล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจคือ การใช้
ภาษาไทยเป็ น เครื่องมื อ ในการติด ต่อสื่อสารทางธุรกิจ เพื่ อให้การติด ต่อสื่อสารนั้นส าเร็จ ตาม
ความมุ่งหมาย อันประกอบด้วยทักษะ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ประคอง นิมมานเหมินท์ (2552: 90) ได้กล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจ
ว่า หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทัง้ ด้านการเงิน การธนาคาร การคลัง การตลาด การซือ้ ขาย
การบริการ
ตามที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจข้างต้น
สรุปได้ว่า ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจระหว่างบุคคล
หรือองค์กร โดยใช้ภ าษาไทยเป็ นเครื่องมื อในการติดต่อสื่อสารในบริบทด้านการเงิน การตลาด
การผลิตสินค้า การซือ้ ขาย การบริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัต ถุป ระสงค์ท่ี มุ่งหมายไว้ ผู้ท่ี ใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในแวดวงธุ รกิ จ นั้น
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จาเป็ นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
รวมทัง้ การใช้ถอ้ ยคาที่ถกู ต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3.2 ความสาคัญของภาษาไทยเชิงธุรกิจ
เอกฉัท จารุ เมธีชน (2549: 4) ได้กล่าวถึงความสาคัญของภาษาไทยธุรกิจไว้ว่า
ในวงการธุรกิจ การสื่อสารเป็ นสิ่งสาคัญ นักธุรกิจจึงต้องเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่หมาะสมกับงาน
แต่ละประเภท การเรียนรูว้ ิธีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสมทัง้ ในด้านการพูด การเขียน
และการเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและการฟั งจะช่วยให้ประสบความสาเร็จในอาชีพการ
งานเป็ น อย่างดี เพราะการท าธุ รกิ จ ทุก อย่ างต้อ งมี ก ารติ ด ต่ อสื่ อสารทั้ง ภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน การนาภาษาไทยมาใช้ในการติดต่อสื่อสารธุรกิจ จึงต้องอาศัยความรูค้ วาม
ชานาญที่ได้จากการฝึ กฝนและความสนใจใฝ่ รู ้
ฟองรัตน์ ศรีนวลดี (2546: 16) ได้กล่าวถึงความสาคัญ ของภาษาไทยธุรกิจ ว่า
เป็ นเรื่องที่ว่าด้วยการแสวงหาปั จจัยในการดารงชี วิตให้อยู่รอดและมีความสุข คนเราทุกคนจึ ง
จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนัน้ ในการประกอบธุรกิจจึงมีความ
จาเป็ นต้องใช้ภาษาเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารกับผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจตรงกัน การใช้ภาษาใน
การดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
และอาชีพ
จากแนวคิดที่กล่าวถึงความสาคัญของภาษาไทยธุรกิจข้างต้น จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า ภาษาไทยเป็ นเครื่องมือที่สาคัญในแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล หรือองค์กรให้
เกิดความรูค้ วามเข้าใจและศรัทธา อันมีผลช่วยขจัดปั ญหาในการติดต่อระหว่างกัน และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานไปอย่างราบรื่น และประสบผลสาเร็จ การเลือกใช้ถอ้ ยคาภาษาไทย
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ฐานะสังคมของบุคคล และจุดประสงค์จะมีสว่ นช่วยให้ระหว่างบุคคล
หรือหน่วยงานเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และมีทศั นคติท่ดี ีต่อกัน
3.3 ลักษณะของภาษาไทยเชิงธุรกิจ
การใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ นั้น มี ห ลายระดับ หลายสถานการณ์ และหลาย
จุดประสงค์ จึงสามารถกล่าวได้ว่า การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นภาษาที่มีลกั ษณะเฉพาะของตน
ซึ่งแตกต่างจากการใช้ภาษาไทยทั่วไป ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของภาษาไทย
เชิงธุรกิจของนักการศึกษาไทยหลายท่านและสังเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ น
8 ประการ (พนมพร นิรญ
ั ทวี, 2540: 1-7); (ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ, 2543: 2); (เอกฉัท จารุ เมธีชน,
2549: 4) ดังนี ้ 1. การเลือกใช้คาง่าย สัน้ ๆ สื่อความหมายกะทัดรัด และชัดเจน 2. การเลือกใช้คา
ต้องมีความหมายชัดเจนไม่ซา้ ซาก และไม่กากวม 3. การใช้ถอ้ ยคาที่มีความหมายในเชิงบวก 4.
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การใช้ถ้อยค าเต็ ม ไปด้วยความจริง ใจ มี ไมตรีจิ ต 5. การใช้ภ าษาถ้อ ยค าส านวนที่ ส ละสลวย
ไพเราะเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน 6. การใช้ขอ้ ความนุ่มนวล และสุภาพ 7.การใช้ภาษาแบบ
มีเหตุมีผล เพื่อก่อให้เกิดความพอใจ ขวัญกาลังใจ และความกระตือรือร้นต่อธุรกิจ และ 8. การใช้
ภาษาโดยอาศัยหลักการใช้ภาษาศิลปะและจิตวิทยาในการเรียบเรียงถ้อยคาอย่างสละสลวยเพื่อ
โน้มน้าวชักจูงผูอ้ ่นื
ทัง้ นี ้ ประคอง นิมมานเหมินท์ (2552: 93-95) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาษาไทย
เชิงธุรกิจเพิ่มเติมว่า การใช้ภาษาไทยธุรกิจเป็ นภาษาเฉพาะกิจ เนื่องด้วยภาษาที่ใช้ในสถานการณ์
การสื่ อสารนั้นเป็ นภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ
ได้แก่ 1) หลีกเลี่ยงคาที่มีนยั ทางลบ 2) ใช้คาที่สื่อความหมายชัดเจนแน่นอน 3) การใช้ศพั ท์เฉพาะ
และ 4) การใช้คาภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้ดงั นี ้
1. หลีกเลี่ยงคาที่มีนยั ทางลบ
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเป็ นเรื่องที่สาคัญต่อธุรกิจ การเลือกใช้คาหรือ
ข้อ ความในการติ ดต่ อ ธุ รกิ จ จึ งต้อ งเลื อ กใช้ค าหรือข้อ ความที่ มี ค วามหมายเชิ ง บวก เพื่ อ สร้า ง
ความรูส้ ึกที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจ หลีกเลี่ยงคาที่มีนยั ทางลบนับเป็ นวัตถุประสงค์หนึ่ง
ที่สาคัญของภาษาไทยเชิงธุรกิจ ดังนัน้ นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ ต้องศึกษาและใช้ให้
ถูกต้อง ดังตัวอย่างการเปรียบเทียบคาภาษาไทยทั่วไปกับคาภาษาไทยเชิงธุรกิจในตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคาภาษาไทยทั่วไปกับคาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ภาษาไทยทั่วไป
โรงงาน
ราคาถูก
สินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน; สินค้ามีตาหนิ
ธุรกิจขนาดเล็ก
ระยะเวลา 3 เดือน

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ฝ่ ายผลิต
ราคาทุน; ราคาประหยัด
สินค้าราคาพิเศษ; สินค้าส่งออก
ธุรกิจขนาดย่อม
ไตรมาส

2. ใช้คาที่สื่อความหมายชัดเจนแน่นอน
การสื่ อสารในวงการธุรกิจ ทั้งการพูดคุยต่อรอง การเจรจาการค้า การ
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนโครงการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ภาษาที่ใช้จะต้องสื่อความได้
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กระชับ ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงการมีสว่ นขยายความที่ไม่จาเป็ น และคาที่ไม่แน่นอน เช่น “ส่วนมาก”
“บางคน” “ในไม่ชา้ ” “ระยะยาว” ต้องเขียนโดยระบุให้ชดั เจนว่า “ส่วนมาก” หรือ “บางคน” นัน้ คิด
เป็ นร้อยละเท่าไหร่หรืออัตราส่วนเท่าไหร่ ของจานวนทัง้ หมด “ในไม่ชา้ ” หรือ “ระยะยาว” ก็ควรระบุ
วันเดือนปี แทน เป็ นต้น ดังนัน้ จึงไม่ควรเขียนข้อความ “ขอความกรุณ าท่านโอนเงินค่ามัดจาโดย
ด่วน” แต่ควรระบุเวลาให้ชัดเจนแน่นอน “ขอความกรุณ าท่านโอนเงินค่ามัดจา ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2562”
3. การใช้ศพั ท์เฉพาะ
การใช้ภ าษาไทยเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจมักจะมี คาศัพ ท์เฉพาะ
เนื่อ งจากการใช้คาศัพ ท์เฉพาะจะท าให้ก ารสื่อสารเชิ งธุ รกิ จ ได้ต รงประเด็น และไม่ เยิ่น เย้อ ซึ่ง
โดยมากจะเป็ นศัพ ท์ท่ีเข้าใจกันเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเท่านั้ น ตัวอย่างศัพ ท์เฉพาะทาง
ธุรกิจดังนี ้
- อัตราแลกเปลีย่ น หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
- การประกอบการ หมายถึง การสร้างธุรกิจใหม่และการเผชิญความ
เสีย่ ง
- การกีดกันทางการค้า หมายถึง การแทรกแซงการค้าเสรี โดย
กาหนดเงือ่ นไขธุรกิจเพือ่ ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือบริษัทหนึ่ง
นอกจากนัน้ ยังมีอีกหลายคาที่ยากต่อการทาความเข้าใจของนักศึกษาจีนที่
ไม่ได้เรียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ เช่น ความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงิน ระบบตะกร้าเงิน ระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ตัวเลขนีต้ ่อจีดีพี GDP การสร้างแบรนด์ เป็ นต้น
จากลักษณะการใช้ศพั ท์เฉพาะในภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จะ
สะท้อนให้เห็นว่าคนที่ไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์เฉพาะในองค์กรธุรกิจจะไม่นับเป็ นความ
บกพร่องของความรู เ้ กี่ ยวข้องกับโครงสร้างทางภาษา (Organizational Knowledge) เนื่องด้วย
การใช้ศัพ ท์เฉพาะในภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่งที่แสดงถึง ความรู ใ้ นการใช้งานทางภาษา
(Functional Knowledge) และความรู ด้ า้ นภาษาศาสตร์เชิงสังคม(Sociolinguistic Knowledge)
ดังนั้น การเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนนัน้ จะต้อง
เสริมสร้างความรูใ้ นการใช้งานทางภาษาเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็ นการใช้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง
และความรูด้ า้ นภาษาศาสตร์เชิงสังคมให้มากขึน้ โดยเฉพาะต้องฝึ กและพัฒนาทักษะฟั ง พูด อ่าน
และ เขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชานาญ รวมถึงการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในแวดวงธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. การใช้คาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เนื่องจากการประกอบอาชีพธุรกิจในปั จจุบนั มีการขยายวงออกไปกว้าง
มาก มีการติดต่อซือ้ ขายกับต่างประเทศและรับวิธีทางการค้าจากต่างประเทศข้ามมาในประเทศ
ไทยค่อนข้างมาก รวมทัง้ มี การศึกษาหาความรู จ้ ากหนังสือและตาราต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ภาษาอังกฤษ จึงทาให้มีศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษจานวนมากที่นามาใช้ในการสื่อสารทาง
ธุรกิจ ในสังคมไทย ดั งนั้น ลักษณะเด่น ของการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ อีกประการหนึ่งที่ ต้องให้
ความส าคัญ คื อ ศัพ ท์ธุ รกิจ ที่ ม าจากศัพ ท์และส านวนภาษาอังกฤษ ศัพ ท์ธุ รกิ จ ที่ ใช้กัน อยู่ใน
ปัจจุบนั อาจจาแนกออกเป็ น 4 ประเภท คือ ศัพท์บญ
ั ญัติ ศัพท์แปล คาทับศัพท์ และศัพท์แปลและ
คาทับศัพท์ ถึงแม้ว่าจะมีการแปลศัพท์และสานวนเหล่านัน้ ออกเป็ นคาศัพท์ภาษาไทยหรือมีการ
บัญญัติศพั ท์ขึน้ ใช้ให้ตรงกับความหมายของคาภาษาต่างประเทศเหล่านัน้ แล้วก็ตาม แต่ยงั มีบาง
คาที่กาหนดศัพท์บัญญัติขึน้ ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานหรือแปลเป็ นคาภาษาไทยนัน้ อาจ
ไม่ได้คาที่มีความหมายชัดเจนและกระชับเท่ากับศัพท์เดิม ในวงการธุรกิจไทยจึงนิยมใช้คาทับศัพท์
เดิมกันเป็ นส่วนใหญ่ เช่ น นิยมใช้คาทับศัพ ท์ภ าษาอังกฤษสั้น ๆ ว่า “แฟรนชายส์ (franchise)”
แทนคาว่า “ธุรกิจที่ซอื ้ สิทธิ์ในการนาสินค้าและบริการมาขายในชื่อเจ้าของเดิม”อนึ่ง ศัพท์ธุรกิจบาง
คาที่ยงั ไม่มีคาบัญญัติศพั ท์เป็ นภาษาไทย หรือศัพท์บญ
ั ญัติยงั ไม่แพร่หลาย จึงทาให้การสื่อสารใน
วงการธุรกิจไทยต้องนาคาทับศัพท์มาใช้กัน เช่น “เทคโอเวอร์ (take over)” ซึ่งหมายถึงการเข้า
ควบคุมบริษัทในรู ปแบบการซือ้ กรรมสิทธิ์ นอกจากนัน้ การใช้คาย่อภาษาอังกฤษ หรือคาย่อทับ
ศัพท์แทนประโยคภาษาไทยมีความนิยมกันมาก เช่น ใช้ภาษาอังกฤษคาว่า “ISO (ไอเอสโอ)” แทน
ประโยคว่ า “มาตรฐานสากลในการบริห ารคุ ณ ภาพสิ น ค้า และบริก าร” อี ก ทั้ง ยั ง นิ ย มใช้ค า
ภาษาไทยควบกับคาย่อภาษาอังกฤษ เช่น ใช้คาว่า “ธุรกิจ SME” แทนคาว่า “ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม”
นอกจากศัพท์ธุรกิจที่มาจากศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีศพั ท์
ที่มาจากภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจไทยปัจจุบนั ส่วน
ใหญ่เป็ นศัพท์ท่ีมาจากภาษาจีน เช่น “โชห่วย” “เจ๊ง” “เซ้ง” “ยี่หอ้ ” “แป๊ ะเจี๊ยะ” “เก๊” เป็ นต้น ศัพท์
ธุรกิจที่มาจากภาษาจีนส่วนใหญ่นิยมใช้กนั ในภาษาไม่เป็ นทางการ โดยเฉพาะในการพูดมากกว่า
การเขียน
จากลักษณะของการใช้ศัพ ท์ธุรกิจ ดังกล่าวข้างต้นพบว่า การใช้ศัพท์ธุรกิจ
ต้องการให้ขอ้ ความที่สื่อ สัน้ กะทัดรัด และสื่อความได้ตรงกับที่ตอ้ งการ อีกทัง้ ยังสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒ นธรรมมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารทางธุรกิจ กล่าวคือ ภาษาเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรม
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และการสื่ อสารโดยการใช้ภ าษาเป็ น สื่อ เมื่ อ วัฒ นธรรมมี การเปลี่ ยนแปลง ภาษาก็ย่ อมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทัง้ นี ้ ในวงการธุรกิจ ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งว่า ธุรกิจ หมายถึง การจัดการให้เกิด
การแลกเปลี่ยนผลผลิตทางความคิดก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภาษา เมื่อ
ได้รบั เอาสิ่งที่ผลิตใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในสังคมไทย สิ่งผลิตเหล่านัน้ ต้องมีคาเรียกและคาอธิบายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วย และการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ ก็ตอ้ งใช้ภาษาและคาศัพท์ท่ีเป็ นสากล
ในการสื่ อสาร สาเหตุนีจ้ ึ ง ทาให้ภ าษาของชาติ ต่าง ๆ แพร่เข้าสู่สังคมไทย และได้ปะปนกัน ใน
ภาษาไทยเรื่อยมา โดยไม่สามารถสกัดกัน้ ไว้ได้ (โอภส์ แก้วจาปา, 2553: 18)
ดังนัน้ ในหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ผูว้ ิจยั จึงให้ความสาคัญกับลักษณะการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ใน 4 ด้าน
ดังนี ้
1. ภาษาไทยเชิงธุรกิจ มี คาศัพ ท์และส านวนที่เฉพาะเจาะจงในแวดวง
ธุรกิจเท่านัน้ รวมทัง้ คาศัพท์และสานวนทางด้านเทคนิค บางคาศัพท์อาจได้ใช้ในการสื่อสารของ
ชีวิตประจาวัน แต่เมื่อใช้ในการสื่อสารตามบริบทธุรกิจนัน้ จะสื่อความหมายเฉพาะในแวดวงธุรกิจ
2. ภาษาไทยเชิ งธุรกิจใช้อักษรย่อทั้งเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ต้องนาไปใช้อย่างถูกต้อง
3. ภาษาไทยเชิงธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ระดับภาษาแบบแผน หรือมีลักษณะ
ตามระเบียบภาษาพิธีการสื่ อสารในที่ประชุม เช่น การกล่าวเปิ ดประชุม การกล่าวอวยพร การ
กล่าวต้อนรับ การกล่าวรายงาน ฯลฯ จึงต้องอาศัยทักษะ และศิลปะการใช้ภาษาไทยตามบริบท
วัฒนธรรมเชิงธุรกิจของสังคมไทยด้วย
4. ภาษาไทยเชิงธุรกิจต้องอาศัยความรูพ้ ืน้ ฐานในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
รับรู ้ เข้าใจ และตีความ เนื่องจากการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจมักจะใช้ภาษาเชิงคาอุปมาอุปไมยใน
การสื่อข้อความโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์
3.4 หลักการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ
การใช้ภ าษาเพื่ อการสื่อสารในแวดวงธุรกิจ มี หลักการส าคัญ ที่ควรคานึงถึง 9
ประการ ดังนี ้ (สถิตาภรณ์ ศรีหิรญ
ั , 2557: 5-6); (โอภส์ แก้วจาปา, 2553: 20) 1. ความน่าเชื่อถือ
การนาเสนอข้อมูลอย่างแม่นยาเพื่อให้ผรู้ บั สารเกิดความเชื่อถือ มั่นใจและเต็มใจรับข้อมูลข่าวสาร
2. ความเหมาะสม การสื่อสารที่เหมาะสมกับวัฒ นธรรมทางสังคมคือ การใช้ท่าทาง ท่าทีภาษา
และถ้อยคาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม รวมทัง้ ต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร กาลเทศะ บุคคล กฎระเบียบ และสถานการณ์ เพื่อเลือกใช้ระดับภาษาให้เหมาะสม 3.
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เนือ้ หาสาระมีความเหมาะสมกับผูร้ บั โดยเน้นที่ความเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมายซึ่ง
เป็ นผูร้ บั สาร 4. ความสม่าเสมอต่อเนื่องกัน โดยการยา้ หรือซา้ เพื่อเตือนความทรงจาหรือเปลี่ยน
ทัศนคติ 5. ช่ องทางข่าวสาร เลื อกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่ม ประชาชน
เป้าหมายได้รวดเร็วที่สุด 6. ความแจ่มแจ้ง การนาเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเข้าใจง่ายชัดเจนไม่
คลุมเครือและไม่กากวม 7. ความประณีต เลือกสรรถ้อยคา สานวนภาษา และเนือ้ หาสาระอย่าง
รอบคอบ ถี่ถว้ นส่วนใหญ่จะใช้ภาษาที่สนั้ และง่ายแต่ก็ควรพิถีพิถนั เลือกใช้ถอ้ ยคาที่สภุ าพไพเราะ
รวมถึงเลือกวัสตุอปุ กรณ์ เช่น กระดาษและการพิมพ์ท่เี หมาะสม 8. ความสามารถของผูร้ บั สาร ถ้า
ผูร้ บั สารมี ความพร้อมการสื่ อสารก็จะง่ายและสะดวกขึน้ ทั้งนีค้ วามพร้อมของผูร้ บั สารมี ปัจจั ย
หลายประการ เช่น นิสัย ความรู พ้ ืน้ ฐาน เป็ นต้น และ 9. ความรับผิดชอบ การสื่อสารโต้ตอบใน
องค์กรธุรกิจมีผลกระทบกับหลายด้านทัง้ ทางบวกและทางลบ ดังนัน้ ผูส้ ื่อสารควรคิดให้รอบคอบ
ก่อนสื่อสารออกไป โดยคานึงถึงเหตุผลความถูกต้องตามกฎหมาย ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
และความถูกต้องตามสถานการณ์
หลักการใช้ภาษาเชิงธุรกิจที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่า การยึดถือหลักการใช้ภาษา
เชิงธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารในวงการธุรกิจ รวมทั้งสร้างความเชื่อถื อ
ศรัทธา ค่านิยมกลุม่ ประชาชนเป้าหมาย และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ในวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจึงพิจารณาและประยุกต์ใช้ลกั ษณะของภาษาไทยเชิงธุรกิจ
และน าหลัก การใช้ภ าษาเชิ ง ธุ รกิ จ ดัง กล่า วมาเป็ น ฐานในการพัฒ นาหลัก สูต รเพื่ อ เสริม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี ้
1. การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจต้องแสดงถึงความสุภาพอ่อนน้อม เนื่องจาก
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตอ้ งติดต่อสื่อสารนัน้ เป็ นการแสดงถึงภาพลักษณ์
ขององค์กร อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างมิตรภาพ และความประทับใจต่อกัน ดังนัน้ การเลือกใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจควรคานึงถึงความสุภาพในการติดต่อสื่อสาร
2. การเลือกใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม ถึงแม้ว่าภาษาไทย
เป็ นภาษาราชการของประเทศไทย แต่ ก ารใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ มี ลั ก ษณะพิ เศษคื อ มี
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาท้องถิ่นของภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น เข้ามาใช้ในสถานการณ์
การสื่ อสาร ดังนั้น การจัด การเรีย นรู ภ้ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ เพื่ อการสื่อสาร จึ งต้อ งคานึ งถึง ความ
ถูกต้อง เหมาะสมในการเลือกใช้คาศัพท์ การออกเสียงคาศัพท์ การเลือกใช้ถ้อยคา และสานวน
เป็ นต้น
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3. การใช้ภาษาศาสตร์เชิงสังคม และภาษาทางจิตวิทยา การใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจในการสื่อสาร เป็ นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคม และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวบุคคล
ดังนัน้ การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการติดต่อสื่อสารควรสร้างมิตรภาพและความไว้วางใจต่อกันใน
การท าธุ รกิ จ ร่วมกัน การจัด การเรี ย นรู ก้ ารใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ในการสื่ อ สารต้อ งค านึ ง ถึ ง
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม และภาษาทางจิตวิทยา เพื่อให้การสื่อสารระหว่าง 2 ฝ่ ายนัน้ เกิดความรูส้ ึก
ดีต่อกัน เห็นพ้องต้องกัน และนามาซึ่งผลประโยชน์ทงั้ 2 ฝ่ าย (win-win)
4. ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒ นธรรมและสังคม เนื่องจาก
ประเทศจีนกับประเทศไทยมีความแตกต่างด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ รู ปแบบทางสังคม และ
สภาพเศรษฐกิ จ จึ ง ท าให้ค วามเชื่ อ และค่ านิ ย มในสัง คมระหว่า งคนไทยกับ คนจี น จึ ง มี ค วาม
แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อติดต่อสื่อสารกันจะทาให้เกิดความรู ส้ ึกวิตกกังวล และความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรม (Culture shock) ซึ่งจะส่งผลลบต่อความร่วมมือกันทางธุรกิจ ดังนัน้ ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ที่ใช้ในการสื่อสารต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและสังคม โดยใช้ภาษาไทยอย่าง
ระมัดระวังในการสื่อสารเพื่อเกิดความเข้าใจกันระหว่างคนไทยกับคนจีน
3.5 ขอบเขตการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ในการศึกษาขอบเขตของการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผูว้ ิจัยได้
ทาการศึกษาคาอธิบายรายวิช าภาษาไทยเชิ งธุรกิจ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งใน
ประเทศไทย จากนัน้ ได้สงั เคราะห์ขอบเขตเนือ้ หา การจัดการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจจาก
หนังสือ ตาราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ดังนี ้
แก้วตา กรุงวงศ์ (2541) ได้ระบุขอบเขตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ของสาขาภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร คณะมนุษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย หอการค้าไทย ไว้ดัง นี ้
สารนิ เทศย่ อ การเขี ย นเพื่ อ การประชาสัม พัน ธ์ การเขีย นค ากล่าวในโอกาสส าคัญ การกรอก
ข้อความตามแบบฟอร์ม หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ การบันทึก โครงการ และรายงานทาง
ธุรกิจ
ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ (2543) ได้ระบุเนือ้ หาสาระสาหรับการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยเชิงธุรกิจไว้คือ ภาษาไทยกับงานธุรกิจ การอ่านสารในทางธุรกิจ การเขียนเอกสารทาง
ธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ และการเขียนข้อความโฆษณา
ฟองรัตน์ ศรีนวลดี (2546) กล่าวถึงขอบเขตของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
เชิงธุรกิจของภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนัน ทาว่ า การเรีย นการสอนวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ผู้ศึก ษามี ค วามรู ้
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เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ และเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทางธุรกิจ
ทัง้ ในด้านการใช้ถอ้ ยคาสานวน การใช้โทรศัพ ท์ การสัมภาษณ์ หนังสือติดต่อราชการ จดหมาย
ธุรกิจ การประชุมและเอกสารการประชุม การเขียนข่าวแจก การใช้แบบพิมพ์ และการจดข้อความ
ตามสั่ง
พิศเพลิน สงวนพงศ์ (2548) ได้ระบุเนือ้ หาที่ใช้เรียนรายวิชาภาษไทยเชิงธุรกิจ
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี ้ ความรู เ้ กี่ยวกับทักษะการ
อ่าน การฟั ง การพูด และการเขียน หนังสือราชการ แบบและการวางรูปจดหมายธุรกิจ จดหมาย
ขายสินค้าและบริการ จดหมายสั่งซือ้ และตอบรับการสั่งซือ้ สินค้า จดหมายต่อว่าและปรับความ
เข้าใจ จดหมายขอเปิ ดเครดิตและตอบ จดหมายทวงหนี ้ จดหมายสมัครงาน จดหมายเชิญประชุม
จดหมายไมตรีจิต การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนบันทึก การเขียนข้อความโทรเลข การเขียน
ข้อความโฆษณา การกรอกข้อความ และการพูดในโอกาสต่าง ๆ
วรรษมน เพี ย รเสมอ (2556) กล่ า วถึ ง ขอบเขตของการเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า ลักษณะของภาษาไทยเชิงธุรกิจคือ ทักษะการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารทัง้ ด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ การจัดทาเอกสาร
การประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การติดต่อ สื่ อสารทางธุ รกิจ การเจรจาต่อรองทางธุ รกิจ การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ และวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษามี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยกับการประกอบธุรกิจ สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียน สาหรับงาน
ธุรกิจได้
ผู้วิ จั ย ได้ด าเนิ น การศึ ก ษาขอบเขตเนื ้อ หาจากหนั ง สื อ ต าราและเอกสาร
ประกอบการเรีย นการสอนที่ เกี่ ย วกับ รายวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ (เอกฉัท จารุ เมธี ช น, 2549;
แก้วตา กรุงวงศ์, 2541; โอภส์ แก้วจาปา, 2553; ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2536; ปรียา หิรญ
ั ประดิษฐ์,
2553; พนมพร นิรญ
ั ทวี, 2540; พัชนี มานะวานิชเจริญ, 2528; พิศเพลิน สงวนพงศ์, 2535, 2548;
ฟองรัตน์ ศรีนวลดี, 2546; วรรษมน เพียรเสมอ, 2556; วิน หนูบุตร, 2527; ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ,
2543; สุภ าพ รุ่งเจริญ , 2536) โดยสรุ ปว่า รายวิช าภาษาไทยเชิ งธุรกิจในประเทศไทยส่วนมาก
ประกอบไปด้วยหัวเรื่องคือ การใช้คาศัพท์และสานวนในภาษาไทยเชิงธุรกิจ การพูดคุยโทรศัพท์
การพูดในโอกาสทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การติดต่อสื่อสารในสานักงานธุรกิจ การ
กล่าวต้อนรับและการกล่าวลา การสมัครและสัมภาษณ์งาน กิจกรรมในที่ทางาน การเจรจาและทา
สัญญา การสั่งซือ้ สินค้า การสอบถามราคา การต่อรองราคา การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
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จดหมายธุ ร กิ จ การเขี ย นข่ า วแจก การเขี ย นค าอวยพร การเขี ย นข้อ ความโฆษณ าและ
ประชาสัมพันธ์ การเขียนเสนอรายงานผลการประชุม การเขียนจดหมายแสดงไมตรีจิตและการย่อ
ความกับธุรกิจ
3.6 ประเภทและหมวดหมู่ธรุกิจในประเทศไทย
ธุรกิจ มีความหมายครอบคลุม กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การซือ้
ขาย และการบริการ ฯลฯ ทัง้ นี ้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกลุม่ อุตสาหกรรมและ
หมวดธุรกิจ เป็ น 8 กลุ่ม อุตสาหกรรมและ 28 หมวดธุรกิ จ (ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย,
2562: Online) โดยมี รายละเอีย ดดัง นี ้ 1. อุตสาหกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2.
อุตสาหกรรมด้านสิ นค้าอุปโภคบริโภค 3. อุตสาหกรรมด้านธุรกิจการเงิน 4. อุตสาหกรรมด้าน
สิ น ค้า 5. อุต สาหกรรมด้า นอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละก่ อ สร้า ง 6. อุต สาหกรรมด้านทรัพ ยากร 7.
อุตสาหกรรมด้านบริการ และ 8. อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ในวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจะนาข้อมูลที่
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทหมวดหมู่ธุรกิจในประเทศไทยข้างต้นนีก้ าหนดเนือ้ หาสาระการเรียนรู ใ้ น
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนต่อไป
4. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
4.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟั ง
4.1.1 ความหมายของการฟั ง
การฟั งเป็ นทักษะเริ่มต้นของการเรียนรูภ้ าษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจีน และเป็ น 1 ใน 4 ทักษะที่สาคัญต่อความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน ดังที่ Rubin (1994: 51) กล่าวว่า ทักษะการฟั งนัน้ เป็ นพืน้ ฐานการเรียนรูภ้ าษา ดังนัน้
ผูเ้ รียนควรเริ่มจากการฟั งก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่การเรียนรูภ้ าษาในทักษะอื่น ๆ หากนักศึกษาจีน
มีทกั ษะด้านการฟั งที่ดีแล้ว และมีความเข้าใจความหมายของผูพ้ ดู ก็จะทาให้การสื่อสารนัน้ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นีม้ ีนกั การศึกษาหลายท่านได้นิยามความหมาย
ของทักษะการฟั งไว้หลายความหมายดังนี ้
Rivers (1980: 18-19) ได้ก ล่า วว่ า การฟั ง เป็ น ทัก ษะสร้างสรรค์ในการท า
ความเข้าใจเสียงที่ได้ยิน ผูฟ้ ั งจะรับเอาคาพูดที่ได้ยินนัน้ จัดเรียงเป็ นลาดับ ตลอดจนทาให้เสียงที่
ได้ยินเกิดความหมาย
Widdowson (1981: 59-60) กล่ า วถึ ง ว่ า การฟั ง (Listening) หม ายถึ ง
ความสามารถที่จะเข้าใจว่าประโยคใดประโยคหนึ่งที่ได้ยิน หรือฟั งนัน้ มีสมั พันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับ
ประโยคอื่น ๆ ที่พูดไปแล้วอย่างไร และทาความเข้าใจว่าประโยคดังกล่าวที่ได้ฟังนัน้ มีหน้าที่ หรือ
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ความสาคัญอย่างไรในการสื่อสาร ซึ่งผูฟ้ ั งจะทาหน้าที่เพียงเลือกจาเฉพาะสิ่งที่สมั พันธ์ หรือตรงกับ
จุดประสงค์ในการฟั งเท่านัน้ และไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งที่ไม่ตอ้ งการจะรับฟั ง
Rixon (1986: 28) ได้อธิบายความหมายของการฟั ง (Listening) ว่า การฟั ง
เป็ นการกระทาด้วยความตัง้ ใจ ผูฟ้ ั งต้องมุ่งความสนใจของตนไปที่เสียงที่ได้ยินเพื่อที่จะได้เข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่ฟังนัน้ และการฟั งเพื่อให้เข้าใจความหมาย ผูฟ้ ั งต้องมีความรูท้ างภาษาและ
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังมาประกอบกัน
นพดล จันทร์เพ็ญ (2557: 42) กล่าวว่า ถ้าฟั งเรื่องราวที่สื่อความหมายได้
แล้วนาไปคิดหรือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง เกิดความรูค้ วามเข้าใจจึงเป็ นกระบวนการที่สมบูรณ์
จากความหมายของการฟั งดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการฟั งนัน้ มิใช่เพียงแค่การ
ได้ยินเสียง การฟั งจะเป็ นความสามารถในการรับรูจ้ ากการได้ยินเสียง และเป็ นกระบวนที่ผฟู้ ั งต้อง
ใช้ความสามารถในการเรียบเรียง ตีความ ประมวลผลที่ได้ยินให้เกิดความเข้าใจความหมายของผู้
ที่พูด ทัง้ นี ้ จะทาให้การฟั งเกิดประสิทธิภาพระหว่างการสื่อสารนัน้ ผูฟ้ ั งจะต้องมีความตัง้ ใจ และ
มุ่งความสนใจไปที่เสียงที่ได้ยิน และต้องมีความรูท้ างภาษา และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้
ฟั ง
4.1.2 ความสาคัญของการฟั ง
Doff (1991: 198-199) กล่าวถึงความสาคัญในการฟั งว่า ทักษะการฟั งมีผลต่อ
ความสาเร็จในการสนทนา ระหว่างการสื่อสารนั้น ผูฟ้ ั งจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผูพ้ ูดพูดนัน้ สื่อ
หมายความว่าอะไร เมื่อเข้าใจความหมายแล้วก็จะตระหนักว่าควรจะพูดตอบไปอย่างไร จึงมีความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านการพูดด้วย ดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงต้องมีความสามารถในการฟั ง โดยเฉพาะ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศยิ่งต้องให้ความสาคัญกับการฝึ กทักษะการฟั ง
Brown (2007: 105-109) กล่ า วว่ า ทั ก ษะการฟั งเป็ นทั ก ษะแรกที่ เ กิ ด ตาม
ธรรมชาติ และเป็ นพืน้ ฐานที่จะได้รบั การพัฒนาเป็ นลาดับแรก และเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภาษาด้านทักษะอื่น ๆ บุคคลใดมีความสามารถในการฟั งสูง ความสามารถด้านการพูด การ
อ่านและการเขียนก็ย่อมจะสูงตามไปด้วย
นอกจากนัน้ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548: 32-38) ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
การฟั งว่า การฟั งเป็ นประตูด่านแรกในการเรียนรูอ้ งมนุษย์ทุกคน หากมนุษย์สญ
ู เสียอวัยวะในการ
ฟั งตัง้ แต่แรกเกิดแล้ว ย่อมเป็ นอุปสรรคในต่อการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ทัง้ การพูด การอ่าน และการ
เขียนไปด้วยทังหมด นอกจากนัน้ ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้สรุปความสาคัญของทักษะการฟั งไว้
5 ประเด็น ดังนี ้ 1. การฟั งเป็ นกระบวนการเรียนอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะมนุษย์สามารถเรียนรู ้
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สิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟั งได้ตลอดเวลา และตลอดชี วิต ทั้งจากคนในครอบครัวและจากสังคมหรือ
องค์กรที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการจดจาเพื่อนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันกับผูอ้ ่ืนใน
สังคม ได้อย่างถูกต้อง 2. การฟั งเป็ นส่วนที่สาคัญที่สุดของการคิดและการพูด เพราะการฟั งทาไห้
ผูฟ้ ั งเกิดความรู อ้ ย่างกว้างขวาง เกิดสติปัญ ญา และความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ จากการรวบรวม
ข้อมูล และจากข้อคิดต่าง ๆ เมื่อนาไปรวมกับสิงที่ได้ฟังมาแล้วจะทาให้เกิดการจดจาและนาไปสู่
การคิด ในระดับสูงขึน้ ไปอีก 3. การฟั งช่วยเพิ่มความรูแ้ ละความบันเทิง นอกจากจะได้รบั ความรู ้
และความบันเทิงจาก การฟั งสิ่งบันเทิงนัน้ เพื่อให้เป็ นคนที่ทนั สมัยและมีความรูค้ วามเข้าใจต่อสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวแล้ว ยังทาให้ สงบ และผ่อนคลายความเครียดจากการฟั งสิ่งบันเทิงหรือบทเพลงต่าง
ๆ ด้วย 4. การฟั งเป็ นพฤติกรรมของผูม้ ีมารยาทในการเข้าสมาคม ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อ
มนุษย์และสังคม เพราะการฟั งในวงสนทนานัน้ นอกจากจะมีประโยชน์ในการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
กับคนอื่น ๆ ยังช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็ นมิตร การยอมรับและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกันอีกด้วย และ 5. การฟั งมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพราะการฟั งเป็ นการพฤติกรรมการ
รับสารที่มีประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคม ในแง่ท่ีผูฟ้ ั งสามารถนาความรู ้ หรือแง่คิดต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ ทัง้ ยังส่งผลให้ตวั ผูฟ้ ั งเองได้รบั ผลดีจากการปฏิบตั ิในสิ่งที่ดีงาม และสังคมได้รบั ผลดี
ทางอ้อม คือ ได้สมาชิกของสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งเป็ นการทาให้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมลดน้อยลงไป
จากแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า การฟั งเป็ นพฤติกรรมที่มนุษย์
นาไปใช้ในการรับรูแ้ ละความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ทาให้เกิดสติปัญญา เกิดความรอบรู ้ การฟั งเป็ นส่วน
สาคัญของการคิด และการพูด และเป็ นรากฐานในการเรียนรูแ้ ละเข้าใจภาษาได้ดี จนสามารถสื่อ
ความหมายกับ ผู้อ่ื น ได้อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น การฟั ง จะเป็ น กุญ แจส าคัญ ในการเรีย นรู ้
ภาษาต่ างประเทศ หากมนุ ษ ย์ไ ด้พั ฒ นาทัก ษะการฟั ง ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด แล้ว จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อทัง้ ตนเองและสังคมได้เป็ นอย่างดี
4.1.3 ลาดับขัน้ ของทักษะและความสามารถในกานฟั ง
Valette (1972: 141-142) ได้แบ่งลาดับขัน้ ของทักษะและความสามารถในการ
ฟั งของภาษาต่างประเทศ เป็ น 5 ลาดับต่อเนื่องกัน ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 ทักษะกลไก (Mechanical Skills:
Perception) เป็ นขัน้ ที่ผฟู้ ั งสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ กับภาษาต่างประเทศ
จากเสียงที่ได้ยิน โดยไม่จาเป็ นต้องเข้าใจความหมาย ขัน้ ที่ 2 ความรู ้ (Knowledge : Recognition)
ขั้น ที่ 3 ถ่ ายโอน (Transfer : Reception) ขั้น ที่ 4 สื่อ สาร (Communication : Comprehension)
และขัน้ ที่ 5 วิพากษ์วิจารณ์ (Criticism : Analysis)
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คณ าจารย์ ภ าควิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ข อง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2541: 37) ได้จาแนกความสารถในการฟั งเป็ น 5 ลาดับต่อเนื่องกัน
ดังนี ้ ขั้นที่ 1 ได้ยินเสียง เนื่องจากว่ากระบวนการฟั งจะเริ่มต้นจากการได้ยินเสียงจากแหล่งของ
เสียงต่างๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งแพร่คลื่นเสียงที่มีลกั ษณะเป็ นคลื่นไฟฟ้าผ่านอากาศเข้ามาสู่ประสาท
สัมผัสทางหู แล้วประสาทจะรับเสียงเหล่านั้นผ่านเข้าไปสู่ยังสมองของคน ขัน้ ที่ 2 การรับรู ้ เมื่ อ
เสียงผ่านเข้ามาในสมองของคนแล้ว สมองจะจาแนกเสียงออกไปตามลักษณะของโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ของแต่ละภาษา ถ้าหากว่าเป็ นเสียงในภาษาที่ผูฟ้ ั งรูจ้ ัก หรือเคยฝึ กเรียนรู น้ นั้ จะทาให้
เกิดการรับรูห้ รือยอมรับเสียงนัน้ แต่ถา้ หากเป็ นเสียงในภาษาที่ผฟู้ ั งไม่รูจ้ กั หรือม่เคยฝึ กเรียนรูน้ นั้
เสียงที่ผ่านเข้ามาสู่ประสาทสัมผัสทางหูก็จะไม่เกิดความหมายใดๆ ขัน้ ที่ 3 ความเข้าใจ เมื่อสมอง
ของคนได้มีการจาแนกเสียงที่ได้ยินว่าเป็ นเสียงที่ผูฟ้ ั งรู จ้ ักแล้ว สมองจะพยายามทาความเข้าใจ
โดยการวิ เคราะห์และตี ค วามเสี ย งที่ ไ ด้ยิ น ออกมาเป็ น ความหมายต่ าง ๆ ตามความสามารถ
ทางการใช้ภาษาของผูฟ้ ั งแต่ละคน ขัน้ ที่ 4 การพิจารณา เมื่อสมองของคนได้มรการแปลเสียงที่ได้
ยินออกมาเป็ นความหมายต่าง ๆ แล้ว จะนาความหมายต่าง ๆ ที่ได้รบั ฟั ง หรือได้ยินมาพิจารณา
โดยใช้วิจารณญาณว่าสารที่ได้รบั มานั้นเชื่อถือได้เพียงใด อย่างไร และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
หรือไม่ ขัน้ ที่ 5 การนาสารที่ได้รบั ฟั งไปใช้ เมื่อพิจารณาสารที่ได้ฟังเรียบร้อยแล้ว ผูฟ้ ั งจะนาความรู ้
ความเข้าใจที่ได้จากการฟั งไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในด้านใดด้านหนึ่งต่อไป
จึ ง เห็ น ได้ว่า ความสามารถของการฟั ง นั้น สามารถจาแนกเป็ น 5 ล าดับ โดย
เริ่มต้นจากการที่ผูฟ้ ั งได้ยินเสียง ลาดับที่ 2 สามารแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ กับ
ภาษาต่างประเทศจากเสียงที่ได้ยิน เพื่อก่อให้เกิดการรับรู ้ และสามารถตอบสนองได้ ลาดับที่ 3
เป็ นขัน้ ตอนถ่ายโอน โดยใช้ศัพท์และไวยากรณ์ท่ีเคยเรียนเชื่อมโยงความรู ใ้ หม่ เพื่อความเข้าใจ
ประโยคที่แต่งขึน้ ใหม่ ลาดับที่ 4 ขัน้ ที่ผูฟ้ ั งสามารถเข้าใจความหมายโดยทั่วไปของข้อความที่มี
คาศัพท์ใหม่ และสามารถฟั งข้อความที่พดู อย่างรวดเร็วได้ และพิจารณาและตีความสารที่ได้รบั มา
นัน้ เชื่อถือและเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ และลาดับที่ 5 เป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย การสังเคราะห์
ความเพื่อนาความรู ้ ความเข้าใจที่ได้จากการฟั งนัน้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทักษะการพูด การอ่าน
และการเขียนต่อไป
4.1.4 การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟั ง
4.1.4.1 รูปแบบการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟั ง
P. D. Harris (1988: 2-3) ได้กล่าวเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินการฟั งว่า ใน
การประเมินภาษาต่างประเทศ การฟั งเป็ นทักษะหนึ่งที่ใช้เป็ นเครื่องมือตรวจสอบความเข้าใจของ
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ผูเ้ รียน การประเมินภาษาด้านการฟั งทาได้หลายแบบ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ในการประเมิน
ซึ่ง Harris ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศไว้ดังนี ้ 1. เพื่อสารวจ
ความพร้อมและพืน้ ฐานของผูเ้ รียน 2. เพื่อจัดระดับชัน้ เรียนตามความสามารถของผูเ้ รียน 3. เพื่อ
พิจารณาความสามารถและข้อบกพร่องทางด้านภาษาของผูเ้ รียน 4. เพื่อวัดความถนัดทางการ
เรียนของผูเ้ รียน 5. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน และ 6. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสอน
P. D. Harris (1988: 32-49) จึงได้แบ่งการทดสอบความสามารถด้านการฟั ง
เป็ น 2 ระดั บ ได้ แ ก่ 1. การทดสอบความสามารถในการจ าแนกเสี ย ง (Test of sound
discrimination) 1.1. การประเมินความสามารถในการจาแนกเสียงในคาโดด ๆ และ 1.2. การ
ประเมินความสามารถในการจาแนกเสียงที่มีอยู่ในบริบท 2. การประเมิ นความเข้าใจในการฟั ง
(Test of auditory comprehension) 2.1. การปฏิบัติตามคาสั่ง 2.2. การเลือกคาตอบให้ตรงกับ
ประโยคคาถามหรือประโยคบอกเล่า 2.3. บทสนทนา มีการตั้งคาถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ๆ
ตัวเลือกเป็ นภาษาเขียน และ 2.4. การบรรยาย เป็ นการทดสอบความเข้าใจเรื่องราวทั่ว ๆ ไปที่ใช้
ในชีวิตจริง ผูฟ้ ั งต้องจดบันทึกสาระสาคัญเพื่อช่วยในการตอบคาถาม
สานักทดสอบทางการศึกษา (2560) ไได้อธิบายถึงโครงสร้างข้อสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยด้านการฟั งว่า แบบสอบทักษะการฟั ง มี จุดมุ่งหมายเพื่ อวัด
ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการฟั งภาษาไทย สาหรับชาวต่างชาตินนั้ ข้อสอบจะมีทงั้ หมด 36 ข้อ
ประกอบไปด้วย 1. การฟั งข้อความสั้น ๆ 2. บทสนทนาสั้น ๆ 3. ข่าว หรือรายงานเหตุการณ์ 4.
บทความทางวิชาการ สาหรับเนือ้ หาที่เกี่ยวกับข้อสอบทักษะการฟั ง สาหรับชาวต่างชาตินนั้ จะเป็ น
เรื่องทั่ว ๆ ไป เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน ส่วนบทความทางวิชาการจะเป็ นเนือ้ หาเกี่ยวกับความรู ้
กว้าง ๆ ไม่ลงลึกทางสาขาวิชาเฉพาะมากเกินไป สาหรับการทาข้อสอบทักษะการฟั ง ผูเ้ ข้าสอบ
ชาวต่างชาติจะได้รบั กระดาษคาตอบที่ปรากฏตัวเลือกที่เป็ นคาตอบทัง้ 4 ตัวเลือก ในข้อสอบที่เป็ น
ค าถาม ข้อ ความสั้น ๆ บทสนทนาสั้น ๆ ข่า วสารต่ างๆ หรือ รายงานเหตุการณ์ บทความทาง
วิชาการนั้น ผูเ้ ข้าสอบต้องฟั งจาก CD ที่เจ้าหน้าที่เปิ ดให้ฟังเพียงครัง้ เดียวเท่านั้น ซึ่งโครงสร้าง
ข้อ สอบมี ค วามสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภ าษาไทยส าหรับ ผู้พู ด
ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร (2562) ว่า ลักษณะแบบทดสอบ
สมรรถภาพการใช้ภ าษาไทยด้านทัก ษะการฟั ง ออกเป็ น จ านวน 50 ข้อ เลื อ กค าตอบจาก 4
ตัวเลือก เนือ้ หา ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ประกาศและบทสนทนาขนาดสัน้ จานวน 13 เรื่อง ตอนที่ 2 ประกาศและบทสนทนาขนาดกลาง จานวน 2-3 เรื่อง ตอนที่ 3 ข่าว เหตุการณ์
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ทั่วไป หรือบทสารคดี จ านวน 2-3 เรื่อง ตอนที่ 4 บทพูดขนาดกลางแสดงความคิดเห็นหรือบท
สัม ภาษณ์ 2 คน จ านวน 1-2 เรื่อ งและตอนที่ 5 บทพูด ขนาดยาวแสดงความคิ ด เห็ น หรือ บท
สัมภาษณ์ 3 คน จานวน 1 เรื่อง
4.1.4.2 เกณฑ์ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟั ง
กระทรวงศึกษาธิ ก ารของไทยได้กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผลวัด ระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศ ปี พุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟั งออกเป็ น 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(สานักทดสอบทางการศึกษา, 2560) 1. ระดับ เริ่ม ต้น 2. ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น 3. ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 6.
ระดับอุดมศึกษา
นอกจากนั้น สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย (สถาบัน
ภาษาไทยสิรินธร, 2562)ได้กาหนดเกณฑ์แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับผู้พูด
ภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ างประเทศ โดยแบ่ งระดับ สมรรถภาพการใช้ ภ าษาไทยด้านทักษะการฟั ง
ออกเป็ น 5 ระดั บ โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง ต่ อ ไปนี ้ ดั ง นี ้ 1. ระดั บ ดี เด่ น ผู้ พู ด ภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศมีความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ทัง้ เรื่องทั่วไป เรื่องเฉพาะทาง เรื่องวิชาการ มีความเข้า
เข้าใจและสามารถจับความหมายโดยนัยจากการใช้นา้ เสียงของผูพ้ ูดภาษาไทย และสามารถรับรู ้
และเข้าใจความหมายที่มีความละเอียด มีความรู เ้ กี่ยวกับสังคม และวัฒ นธรรมไทยเป็ นอย่างดี
รวมทัง้ ฟั งเข้าใจเรื่องตลกและมุกในภาษาไทย และในบริบทที่อาจไม่เอือ้ ต่อการฟั ง 2. ระดับดีมาก
ผู้พูด ภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ างประเทศมี ค วามเข้าใจเรื่องยาว ๆ ที่ มี เนื ้อหาและโครงสร้างทาง
ภาษาไทยที่มีความซับซ้อนจากการฟั ง ทัง้ ในเรื่องทั่วไป เรื่องวิชาการ เรื่องเฉพาะทาง เรื่องยาว ๆ
นัน้ ซึ่งการฟั งนั้นล้อนเป็ นลักษณะการพูดที่มีความเร็วกว่าปกติ สามารถจับประเด็นสาคัญและ
รายละเอียดของเรื่องยาว ๆ ได้จากากรฟั ง และสามารถเชื่อมโยงเพื่อตีความและเข้าใจความหมาย
แฝงในภาษาไทยได้จากการฟั ง 3. ระดับดี ผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศมีความสามารถ
ในการจับใจความสาคัญ ของเรื่องที่ฟังซึ่งเป็ นเรื่องที่มีการนาเสนอที่ชัดเจนและพูดด้ วยความเร็ว
ปกติ 4. ระดับกลาง ผูพ้ ูดภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศมีความเข้าใจข้อความระดับประโยค
และอาจเข้าใจการสนทนาสั้น ๆ หรือเข้าใจเรื่องเล่าสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจาวัน
และ 5. ระดับฝึ กฟั ง ผูพ้ ูดภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศสามารถฟั งเข้าใจคาที่ใช้บ่อย และการ
ฟั งการใช้วลี หรือประโยคแบบท่องจาได้ สามารถฟั งคาถามสัน้ ๆ มีโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อน สามารถ
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ฟั งเข้าใจคาสั่งที่ใช้ บ่อย ๆ และวลีท่แี สดงมารยาททางสังคมที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน การฟั งต้อง
อาศัยความช้าและชัด และใช้ภาษามาตรฐาน
จากการศึก ษารู ป แบบและเกณฑ์ป ระเมิ น ระดับ ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยด้า นการฟั ง สรุ ป ได้ว่ า การประเมิ น ความสามารถในการฟั ง จ าเป็ นต้อ งอาศั ย
แบบทดสอบ เพื่ อวัด และประเมิ น ความเข้าใจที่ ได้ฟั งเป็ น ประเด็ น หลัก รวมทั้งความเข้าใจใน
รายละเอียดของสิ่งที่ฟัง การเดาความหมายจากบริบท การคาดคะเนของเหตุการณ์ ตลอดจนการ
ระบุลาดับเหตุการณ์ของเรื่องที่ฟัง ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงได้ปรับประยุกต์ใช้เกณฑ์ประเมินทักษะการฟั ง
ดังกล่ าวไปกาหนดเกณฑ์และตัวบ่งชีค้ วามสามารถการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ ด้านการฟั งของ
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน และ
ประยุก ต์ใช้รูป แบบ และลักษณะโครงสร้างแบบประเมิ น ทักษะการฟั งของส านักทดสอบทาง
การศึก ษา (2560) และสถาบันภาษาไทยสิริน ธร (2562) ที่ก ล่าวไว้ข้างต้น มากาหนดลัก ษณะ
โครงสร้างแบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ด้านทักษะการฟั งของหลักสูตร
เสริม เสร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานจานวน 10 ข้อ 10 คะแนนโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลื อ กค าตอบ (Multiple Choice) มี 4 ตั ว เลื อ ก เนื่ อ งจากแบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ
(Multiple Choice) เป็ นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยกาหนดข้อที่ถกู ต้องไว้ชดั เจน เกณฑ์
การให้คะแนนเหมือนกัน การตรวจให้คะแนนสะดวกรวดเร็ว และใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ
น้อย รวมทัง้ ยังสามารถถามได้ครอบคลุมเนือ้ หาหลาย ๆ ด้าน
ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟั ง
ให้นักศึกษาดูและฟั ง VDO แล้วเลือกคาตอบให้ถูกต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่เปิ ดให้บริการเมื่อไร ( )
A. ต้นปี ค.ศ 2019
B. ต้นปี ค.ศ 2015
C. ต้นปี ค.ศ 2016
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ก่อสร้างเมื่อไร (
A. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2013
C. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2013

D. ต้นปี ค.ศ 2018
)
B. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2013
D. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2013

3. การออกแบบและก่อสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ได้มาตรฐาน LEED ระดับใด (
A. ระดับเซอร์ติไฟด์
B. ระดับโกลด์

)
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C. ระดับแพลทินมั
4. มาตรฐาน LEED ออกโดยสถาบันใด

D. ระดับซิลเวอร์

A. สถาบันสภาอาคารเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
B. สถาบันสิ่งแวดล้อมสีเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
C. สถาบันผูน้ าอาคารสีเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
D. สถาบันพลังงานสีเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
5. อาคารบางส่วนได้ออกแบบผนังเป็ น 2 ชัน้ เพื่ออะไร
A. ระบายนา้
B. ระบายความร้อน C. ระบายอากาศ

D. ระบายความเย็น

6. การออกแบบของตึกตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
A. เป็ นรูปนกฮูก B. เป็ นรูปกาคู่
C. เป็ นรูปปลาคู่
D. เป็ นรูปปากคู่
7. ตราประจาตลาดหลักทรัพย์มีความหมายอย่างไร
A. ความซบเซาของ 2 สิ่งที่เป็ นคู่
B. รูปปลาคู่ว่ายเวียน
C. ความสมดุลของ 2 สิ่งที่เป็ นคู่
D. ความคึกคักของ 2 สิ่งที่เป็ นคู่
8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ประกอบด้วยอาคารอะไรบ้าง
A. อาคารสานักงาน อาคารจอดรถ อาคารบริการ
B. อาคารสานักงาน อาคารจอดรถ อาคารบริหาร
C. อาคารสานักงาน อาคารจอดรถ อาคารพิพิธภัณฑ์
D. อาคารสานักงาน อาคารจอดรถ อาคารห้องสมุดมารวย
9. พิพิธภัณฑ์เรียนรูก้ ารลงทุนหรืออินเวสท์สตอรี่ (INVESTORY) ตัง้ อยู่ท่ีอาคารใด
A. อาคารสานักงาน
C. อาคารจอดรถ

B. อาคารห้องสมุดมารวย
D. อาคารบริการแก่สาธารณชน

10. พิพิธภัณฑ์เรียนรูก้ ารลงทุนเปิ ดให้บริการวันไหนบ้าง
A. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
B.วันจันทร์ถึงวันเสาร์
C. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
D.วันอังคารถึงวันอาทิตย์
11. ธนาคารกรุงเทพดาเนินการ __________ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
A. ต่อยอดการให้บริการ
C. นวัตกรรม

B. ธุรกิจ
D. ขยายการให้บริการ
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12. ธนาคารกรุงเทพ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ท่ที นั สมัยของ __________
A. บีวอลเล็ทแอปพลิเคชัน
B. สังคมไร้เงินสด
C. คิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์
D. พร้อมเพย์
13. คิวอาร์โค้ด เพย์เมนต์ เป็ นมิติใหม่ของระบบ__________
A. บีแบงก์กงิ ้
C. เอสแบงก์กงิ ้

B. เคแบงก์กงิ ้
D. เอ็มแบงก์กงิ ้

14. พร้อมเพย์ คิวอาร์โค้ด เป็ นการชาระเงินผ่าน __________
A.เงินสด
B. เอ็มแบงก์กงิ ้
C. บัตรเครดิต
D. บัตรเดบิต
15. บี วอลเล็ท แอปพลิเคชันแอปสาหรับนักช็อปที่ไม่ชอบ __________
A. บัตรเครดิต
C. พกบัตรติดตัว

B. บัตรเดบิต
D. เสียค่าธรรมเนียม

16. บี เมอแชนท์ แอปพลิเคชัน ทางเลือกสาหรับร้านค้าที่ไม่สะดวก__________
A. ชาระเงินสด
B. ติดตัง้ เครื่องรูดบัตร
C. ผ่านบัตรเครดิต
D. ผ่านบัตรเดบิต
17. ธนาคารกรุงเทพจะช่วยลูกค้าค้นหาโอกาสและ ___________ ทัง้ ในประเทศและระดับ
ภูมิภาค
A. สารวจตลาดใหม่ๆ
C. พันธมิตรใหม่ๆ

B. ธุรกิจใหม่ๆ
D. ธนาคารใหม่ๆ

18. ธนาคารกรุงเทพจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ__________ผ่านความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย สาขาที่ครอบคลุมทัง้ ในและต่างประเทศ
A. ธุรกรรมทางการเงิน
C. เอเชีย เซมเดย์ ทรานสเฟอร์

B. เออีซีเทรด เอ็กซ์เพรส
D. เสวนานุกรมความรู ้

19. บริการ เออีซี เทรด เอ็กซ์เพรส ช่วยให้__________ที่มคี ่คู า้ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
A. ประเทศไทยและภูมิภาค
B. ธนาคารและลูกค้า
C. ผูน้ าเข้าและส่งออก

D. นักธุรกิจและลูกค้า
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20. บริการ เอเชีย เซมเดย์ ทรานสเฟอร์ ช่วยให้ลกู ค้าสามารถโอนเงินสกุลเงินบาท
หรือ________ให้แก่ค่คู า้ ที่อยู่ในกลุม่ ประเทศเอเชียได้ในวันเดียวกัน
A. เงินหยวนจีน
C. เงินยูโร

B. เงินดอลลาร์สหรัฐ
D. เงินดอลลาร์ฮ่องกง

4.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูด
4.2.1 ความหมายและความสาคัญของการพูด
การพูดเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการเรียนรูภ้ าษา เป็ นทักษะที่มีความสาคัญในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ เนื่องด้วยการพูดเป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร และ
การแลกเปลี่ยนความรู ้ ความรูส้ ึกนึกคิดและความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อการโน้มน้าวให้ผฟู้ ั งเข้าใจใน
จุ ด มุ่ ง หมายที่ ผู้พู ด ต้อ งการท า การสื่ อ สาร (กาญจนา มี ศิ ล ปวิ ก กั ย , 2557: 7) การพู ด ยั ง มี
ความส าคัญ ในการสร้างไมตรีและความรู ส้ ึก ที่ดีต่ อกัน เพราะการพูด ทาให้ม นุษ ย์สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็ นทักษะที่มนุษย์จาเป็ นต้องใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน และมีส่วนทาให้บุคคลประสบความสาเร็จในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ
ธนรัชฏ์ ศิรสิ วัสดิ์ (2554: 7) จากนัน้ ยังมีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของการพูดดังนี ้
Rebecca M. Valette (1977: 120) ได้อธิบายเกี่ยวกับการพูดไว้ว่า การพูดมิได้
เป็ นการออกเสียงคา พูดและการออกเสียงสูงต่า ในประโยคเท่านัน้ แต่ผพู้ ูดต้องทา ให้ผูฟ้ ั งเข้าใจ
ในสิ่งที่ตนเองพูด รวมทั้งผูพ้ ูดต้องเลือกใช้สานวนภาษาที่ถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับของเจ้าของ
ภาษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Tsitsopoulou (1992: 56) ได้กล่าวถึงการพูดว่า การพูดมิใช่การออก
เสี ยงตามโครงสร้างของประโยคเท่านั้น แต่ยังคงต้องอาศัยความรู แ้ ละความเข้าใจ รวมทั้งการ
แสดงความรูส้ กึ ที่เหมาะสมด้วย
Paulston (1994: 33) ได้อ ธิ บ ายไว้ว่ า การพูด สื่ อ สาร คื อ การปฏิ สัม พัน ธ์ท าง
ภาษาที่ผพู้ ดู จะต้องใช้ภาษาตามกาลเทศะและเหมาะสมกับกฎเกณฑ์ทางสังคม เนื่องด้วยการพูด
สื่อสารเป็ นรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป มีการโต้ตอบสิ่งที่ได้ยิน เกิด
การปฏิสมั พันธ์ทางภาษา
D Byrne (1986: 9)ให้ค วามหมายของการพู ด ว่ า เป็ น กระบวนการสื่ อ สารที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการรับรู ้ (Receive skill) ของผูฟ้ ั ง และทักษะการผลิตภาษา (Productive skill)
ของผูพ้ ดู โดยผูพ้ ดู จะทาหน้าที่ส่งรหัส (Encode) เพื่อสื่อเจตนาและความต้องการในขณะที่ผฟู้ ั งจะ
ถอดรหัส (Decode) หรือตีความของสารนั้น โดยอาศัยความซับซ้อน (Redundancy) ของภาษา
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พูด ความรูเ้ รื่องระบบภาษา เช่น เสียงหนักเบาในประโยค ภาษาท่าทาง ซึ่งปั จจัยดังกล่าวมีส่วน
ช่วยในการตีความในสารนัน้ ให้ตรงตามเจตนาของผูพ้ ดู
ธนรัชฏ์ ศิรสิ วัสดิ์ (2554: 7) ได้สรุปความหมายการพูดไว้ว่า การพูด หมายถึงการ
สื่อความหมายระหว่างมนุษย์ โดยใช้เสียง ภาษา ท่าทาง สีหน้า แววตา และสัญลักษณ์อ่ืน ๆ เพื่อ
ถ่า ยทอดความรู ้ ความคิ ด ความรู ส้ ึก และความต้อ งการของผู้พูด ให้ผู้ฟั งเข้า ใจ และเกิ ด การ
ตอบสนอง
ผะอบ โปษะกฤษณะ (2554: 116) ให้กล่าวว่า การพูด หมายถึง ส่งสารให้กับ
ผูอ้ ่ืนทราบความประสงค์ของผูพ้ ดู จนได้รบั ความสาเร็จสมความมุ่งหมายของผูพ้ ดู กล่าวได้ว่า การ
พูดเป็ นการสื่อสารของผูพ้ ดู เพื่อให้ผฟู้ ั งรับรูส้ าร เกิดความเข้าใจตรงกัน และเกิดการตอบสนองตาม
จุดประสงค์ของผูพ้ ดู
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การพูดเป็ นทักษะที่สาคัญ และจาเป็ นต่อการเรียนรู ้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เนื่องด้วยการพูด คือ การปฏิสมั พันธ์ทางภาษาตัง้ แต่บุคคล 2 คนขึน้ ไป เพื่อ
การแลกเปลี่ยนความรู ้ ความรูส้ ึกนึกคิดและเกิดความเข้า ใจตรงกัน และเกิดการตอบสนองตาม
จุดประสงค์ของผูพ้ ูด การพูดจะมี ประสิทธิภ าพนั้น ผู้พูดต้องมี ความรู เ้ กี่ ยวกับถ้อยคา นา้ เสียง
ไวยากรณ์ และวัฒ นธรรม เพื่อให้การส่งสารโดยการพูดนั้นเหมาะสมกับความหมายที่ตอ้ งการ
รวมทัง้ การแสดงปฏิกิรยิ าอาการต่างต้องสอดคล้องกับกาลเทศะ
4.2.2 องค์ประกอบในการพูด
P. D. Harris (1988: 81-82) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการพูดประกอบด้วย5
ประการ ดังนี ้ ประการที่ 1. การออกเสียงในการพูด (Pronunciation) ผูพ้ ดู ต้องออกเสียงพยัญชนะ
สระให้ถูกต้อง การออกเสียงคา ประโยค และคาควบกลา้ ต่างๆ นัน้ ต้องให้ความสาคัญในการเน้น
นา้ เสียงหนักและนา้ เสียงเบา 2. การใช้ไวยากรณ์ในการพูด (Grammar) ผูพ้ ูดต้องใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องตามหลักภาษา หรือไวยากรณ์ของภาษา 3. การใช้คาศัพ ท์ในการพูด ผูพ้ ูดต้องเลือกใช้
คาศัพท์ท่ีหลากหลาย และถูกต้องตามบริบท 4. ความคล่องในการใช้ภาษาในการพูด (Fluency)
พูด ต้องใช้ภ าษาในการสื่ อสารอย่ างว่องไว และคล่อ งแคล่ว และ 5. ความสามารถในการจับ
ใจความในการพูด (Comprehensibility) ผูพ้ ูดสามารถจับใจความ และเรียบเรียงของข้อมูลต่างๆ
แล้วนามาพูดเพื่อการโต้ตอบในบริบทการสื่อสาร ทาให้ดาเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างราบรื่น
Underhill (2000: 2) ได้ก ล่าวถึง องค์ป ระกอบของการพูด ว่ามี องค์ป ระกอบ 3
ประการ ดังนี ้ 1. ผูพ้ ดู (Speaker) 2. ข้อความ (Message) และ 3. ผูฟ้ ั ง (Listener)

77
สรุ ปได้ว่า องค์ป ระกอบในการพูด ต้องประกอบด้วย ผู้ส่งสารหรือผู้พูด สาระหรือ
ข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ ผูฟ้ ั งหรือผูร้ บั สาร ซึ่งการพูดให้มีประสิทธิภาพนัน้ ผูพ้ ดู ต้องใช้นา้ เสียง กริยา
ท่าทาง และคาศัพ ท์ และคาประโยคถูกต้องตามหลักภาษา และเหมาะสมกับสถานการณ์และ
โอกาสต่าง ๆ
4.2.4 การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูด
4.2.4.1 รูปแบบการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูด
สานักทดสอบทางการศึกษา (2560) ได้อธิบายถึงโครงสร้างข้อสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยด้านการพูดว่า แบบสอบทักษะการพูด มี จุดมุ่งหมายเพื่อวัด
ความสามารถด้านทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารของผู้ พูดภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ โดย
พิจารณาความสามารถของผูเ้ ข้าสอบใน 3 ด้าน คือ 1) ลักษณะการพูด 2) การตอบคาถาม และ 3)
การเลื อกใช้ภ าษา โดยการทดสอบทักษะการพูดนี ้จะมี กรรมการ 2 ท่าน ซักถามผู้เข้าสอบใน
ประเด็น (Issue) ที่ถูกตั้ง ขึน้ เพื่ อการสนทนาพูดคุยกับ ผู้เข้าสอบ และใช้เวลาในการพูดคนละ
ประมาณ 10 นาที
สถาบันภาษาไทยสิรินธร (2562) ได้อธิบายลักษณะการทดสอบสมรรถภาพ
การใช้ภาษาไทยสาหรับผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศว่า ลักษณะแบบทดสอบสมรรถภาพ
การใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูดเป็ น สนทนากับผูท้ ดสอบ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1
สนทนากั บ ผู้ท ดสอบ ตอนที่ 2 พู ด รายงานและแสดงความคิ ด เห็ น (พู ด คนเดี ย ว) ตอนที่ 3
สัมภาษณ์ผทู้ ดสอบและสรุปข้อมูล โดยใช้เวลาในการสอบประมาณ 40 นาที
4.2.4.2 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูด
Heaton (1990: 98) จัด ระดับ ความสามารถในการพูดไว้ 6 ระดับ ดัง นี ้ 1.
ระดับไม่สามารถพูดได้ 2. ระดับสามารถใช้ภาษาในการพูดได้เล็กน้อย 3. ระดับสามารถใช้ภาษา
ในการพูดเกือบน่าพอใจ 4. ระดับสามารถในใช้ภาษาในการพูดได้ค่อนข้างดี 5. ระดับสามารถการ
ใช้ภาษาในการพูดได้ดี และ 6. ระดับใช้ภาษาได้ยอดเยี่ยม
กระทรวงศึกษาธิ ก ารของไทยได้กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผลวัด ระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศ ปี พุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูดออกเป็ น 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(สานักทดสอบทางการศึกษา, 2560) 1. ระดับ เริ่ม ต้น 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3. ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 6.
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ระดับอุดมศึกษา การพูดภาษาไทยด้วยสาเนียงใกล้เคียงกับคนไทยที่ใช้ภ าษาไทยเป็ นเจ้าของ
ภาษา การพูดภาษาไทยมีความชัดเจน ฉะฉาน และมั่นใจ พูดตอบคาถาม และพูดแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และครบถ้วน สามารถให้เหตุผลในการสนับสนุน
คาตอบได้ตรงตามประเด็น สามารถพูดภาษาไทยเพื่อการวิพ ากษ์วิจารณ์ตามประเด็น ต่างๆ ได้
อย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ การใช้ภาษาไทยในการพูดหัวเรื่องต่างๆ สามารถสอดคล้องกับ
หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี สื่อความหมายของคา วลี ประโยค และถ้อยคาสานวนได้ถกู ต้อง ตรง
ตามประเด็นของบริบท มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน สละสลวย ตามหลักภาษาไทย สามารถการใช้
ภาษาไทยในการพูดเหมาะสมกับโอกาส และบุคคล
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์ (สถาบันภาษาไทยสิรินธร, 2562) ได้
ก าหนดเกณ ฑ์ แ บบทดสอบสมรรถภาพการใช้ ภ าษาไทย ส าหรับ ผู้ พู ด ภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งระดับสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูดออกเป็ น 5 ระดับ
โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง ต่ อ ไปนี ้ โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี ้ 1. ระดั บ ดี เด่ น ผู้ พู ด ภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศสามารถพูดสนทนาได้ สามารถใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนต่าง ๆ ของ
ภาษาไทยได้ถกู ต้องแม่นยา การใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับผูฟ้ ั ง รูจ้ กั ใช้กลวิธีในการพูดภาษาไทย
ในการแนะนา โน้มน้าวผูฟ้ ั ง สามารถใช้ภาษาไทยในการพูดแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนของ
หน่ วยงานได้ สามารถใช้ภ าษาไทยในพูดเจรจาประนี ป ระนอม แสดงจุดยื น ได้อย่ างแจ่ ม แจ้ง
สามารถทาหน้าที่เป็ นล่ามอย่างไม่เป็ นทางการได้ รวมทัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจทางวัฒนธรรมของ
ชนชาติไทยได้ 2. ระดับดีมาก ผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศสามารถพูดสนทนากับคนไทย
ได้อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถพูดโต้ตอบได้ทนั ทีทงั้ ในเรื่อง
นามธรรมและไม่ ใช่นามธรรม สามารถพูดอธิบายเรื่องทางการเมือง สังคม วิชาการหรือ วิชาชีพ
อย่างรายละเอียด และสามารถสรุป และตัง้ สมมุติฐานเรื่องต่างๆ ได้ สามารถพูดแสดงทัศนะและ
สนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องต่างๆ ได้ สามารถเรียงลาดับความคิดและพูดเชื่อมโยงความคิดได้ดี การ
ใช้คาศัพ ท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคในการพูดในชี วิตประจาวัน ได้ถูกต้อง อาจมี ความ
บกพร่ อ งด้ า นการใช้ โ ครงสร้า งประโยคที่ ซั บ ซ้ อ นไปบ้ า ง 3. ระดั บ ดี ผู้ พู ด ภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศสามารถพูดสนทนากับคนไทยในบริบทที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการได้
สามารถเล่าเหตุการณ์ท่ วั ไปในปั จจุบนั ได้ สามารถพูดแสดงความเห็นในเรื่องเฉพาะที่ตนเองถนัด
หรือคุน้ เคยได้อย่างมั่นใจ การพูดภาษาไทยจะทาให้ค่สู นทนาที่เป็ นคนไทยเข้าใจได้ดี อาจมีความ
บกพร่องด้านการพูดสนทนายังไม่คล่องตัว แต่ก็สามารถใช้กลวิธีทางภาษาร่างกาย หรือภาษาอื่น
ๆ ทา ให้การสนทนาดาเนินต่อไปได้ 4. ระดับกลาง ผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศสามารถ
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พูดสนทนาตัวต่อตัวและสามารถใช้ภ าษาไทยพูดโต้ตอบกับคนไทยได้รูเ้ รื่องในเรื่องที่เกี่ ยวกับ
ชีวิตประจาวัน สามารถรูจ้ กั ใช้กลวิธีทางภาษาขัน้ ต้นเพื่อทาให้การพูดสนทนานัน้ ได้ดาเนินต่อไปได้
โดยไม่ ติดขัด และ 5. ระดับฝึ ก พูด ผู้พูด ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศมี ข้อจากัด ในการใช้
ภาษาไทยในการพูดในชีวิตประจาวัน ลักษณะของการใช้ภาษาไทยในการพูดนัน้ มักเป็ นภาษาไทย
ที่ท่องจามาเท่านัน้
จากการศึก ษารู ป แบบและเกณฑ์ป ระเมิ น ระดับ ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยด้านทักษะการพูดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประเมินทักษะการพูดมีหลายระดับ
และหลายสถานการณ์ ดังนัน้ การประเมินทักษะการพูดต้องพิจารณาจากจุดประสงค์ของการพูด
เรื่องที่จะพูด และความสามารถในการใช้ภาษาของผูพ้ ดู ว่าอยู่ในระดับใด ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
การพูดชัดถ้อยชัดคาเพียงใด สื่อความหมายได้ตรงตามเนือ้ หามากน้อยเพียงใด ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้
ปรับ ประยุ ก ต์ใช้เกณฑ์ ป ระเมิ น ทัก ษะการพู ด ของ (Heaton, 1990) (Heaton, 1990) (สถาบัน
ภาษาไทยสิ ริน ธร, 2562) (ส านัก ทดสอบทางการศึก ษา, 2560)ไปก าหนดเกณฑ์แ ละตัว บ่ ง ชี ้
ความสามารถการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ด้ า นการพู ด ของ หลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ส าหรับนัก ศึกษาจี น และประยุกต์ใช้รูป แบบและ
ลักษณะโครงสร้างแบบประเมินทักษะการพูดของสานักทดสอบทางการศึกษา (2560) และสถาบัน
ภาษาไทยสิ ริน ธร (2562) มาก าหนดลัก ษณะโครงสร้างแบบประเมิ น ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟั งของหลักสูตรเสริมเสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุ รกิ จ ส าหรับ นักศึกษาจี น มหาวิท ยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิ นยูน นานจานวน 10 ข้อ 10
คะแนน ผูส้ อบจะต้องพูดตอบคาถาม โดยพิจารณาความสามารถทางภาษาในการออกเสียง การ
เลือกใช้คา สานวน รู ปประโยคที่เหมาะสมในการสื่อสารของผูเ้ ข้าสอบ และการพูดที่แสดงความ
เข้าใจถึงการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ
ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด
ให้นักศึกษาตอบคาถามของบทสนทนาต่อไปนี้ แล้วจับคู่ฝึกพูดสนทนา
1. A: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ อยู่ท่ไี หน และเปิ ดให้บริการเมื่อไรคะ
B: ………………………………………………..
2. A: ดูลกั ษณะการออกแบบของตึกอาคารที่ทาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เหมือน
อาคารทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
B: ………………………………………………..
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3. A: ปลาคู่อปุ มาหมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
4. A: กลุม่ อาคารตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยอาคารอะไรบ้างคะ
B: ………………………………………………..
5. A: ได้ยินว่าตลาดหลักทรัพย์มีพิพิธภัณฑ์เรียนรูก้ ารลงทุนที่ทนั สมัยมากใช่ไหมคะ
B: ………………………………………………..
6. A: ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์เป็ นอย่างไร และมีหนังสืออะไรบ้างคะ
B: ………………………………………………..
7. A: เห็นหน้าตึกอาคารตลาดหลักทรัพย์ติดป้าย “LEED” คือรางวัลอะไรคะ
B: ………………………………………………..
8. A: อาคารตลาดหลักทรัพย์ได้มาตรฐาน LEED ใช่ไหมคะ
B: ………………………………………………..
9. A: เห็นอาคารตลาดหลักทรัพย์มีการออกแบบโครงสร้างและการใช้นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยนะคะ
B: ………………………………………………..
10. A: ทาไมจึงกล่าวว่าอาคารตลาดหลักทรัพย์เป็ นอาคารประหยัดพลังงานคะ
B: ………………………………………………..
11. A: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจ ทาให้ภาคเอกชนไทยต้องทาอะไรบ้างคะ
B: ………………………………………………..
12. A: ธนาคารกรุงเทพได้ดาเนินการต่อยอดการให้บริการทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ
โจทย์สิ่งใดคะ
B: ………………………………………………..
13. A: พร้อมเพย์ หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
14. A: บี วอลเล็ท แอปพลิเคชัน หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
15. A: บี เมอแชนท์ แอปพลิเคชัน หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
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16. A: คิวอาร์โค้ด เพย์เมนต์ ออน อีดีซี หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
17. A: บิซพร้อมเพย์ หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
18. A: ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นในหน้าที่เชื่อมโยงลูกค้าในประเทศสู่โลกกว้าง หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
19. A: บริการ เออีซี เทรด เอ็กซ์เพรส หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..
20. A: เอเชีย เซมเดย์ ทรานสเฟอร์ หมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………..

4.3 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่าน
4.3.1 ความหมายของการอ่าน
Rumelhart (1977: 9) กล่ า วว่ า การอ่ านเป็ น กระบวนการในการเข้าใจภาษา
เขียน ซึ่งเริ่มจากการกวาดสายตาอ่านตัวอักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษ และจบลงด้วย
การมีแนวความคิดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผูเ้ ขียนมีความปรารถนาที่จะสื่อความ ทักษะ
ของการอ่านนั้น จะต้องมีความสามารถในทาความเข้าใจข้อความในรู ปแบบของวากยสัมพันธ์
(Syntax) ความหมาย (Semantics) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพื่อการตีความให้ถูกต้อง
ซึ่งข้อความที่อ่านนัน้ จะมีการปฏิสมั พันธ์กนั ในขณะที่ผทู้ ่กี าลังอ่าน ซึ่งแนวคิดสอดคล้องกับ Tricia
Hedge (2011:189) กล่าวว่า การอ่าน คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยคา และ ประโยค
ซึ่งจะช่วยให้ผอู้ ่านสามารถถอดรหัส มีความเข้าใจภาษาที่ใช้ในเนือ้ หาได้ กล่าวคือ ความเข้าใจทาง
ภาษาศาสตร์
Lapp (1986: 24)กล่าวว่า การอ่านเป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ขียน
กับผูอ้ ่าน การอ่านสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกระบวนการแปรรหัสจากอักษรเป็ น
เสียง และระดับกระบวนการรับความหมายจากตัวอักษร หรือเรียกในอีกแง่หนึ่งว่า การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ การที่ ผู้อ่ า นจะเข้า ใจสิ่ ง ที่ ผู้เขี ย นเขีย น ผู้อ่ านต้อ งรับ รู ้ แปลความ ตี ค วาม เข้าใจ
ความหมาย ตัง้ สมมติฐาน และประเมินสิ่งที่ได้อ่าน
Herrmann (1988: 24-28) ได้อธิบายความหมายของการอ่านว่า การอ่านเป็ น
กระบวนการในการแปลความอย่างมีเหตุผล กล่าวคือ ในการอ่านผูอ้ ่านจะใช้ความรูเ้ ดิมที่มีอยู่มา
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ช่วยในการคาดคะเนเนือ้ หาที่อ่านและประเมินความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน โดยการเดาความหมาย
ของคาศัพท์ท่ี ตีความอย่างมีเหตุผลจากบริบท และใช้เหตุผลนัน้ มาสรุปเนือ้ หาของบทอ่าน
Day (2005: 12-15) กล่าวว่า การอ่านเป็ นการสร้างความเข้าใจความหมายจาก
ข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ ซึ่งผูอ้ ่านจะต้องใช้กระบวนการความคิดเชื่อมโยงข้อความหรือข้อมูลที่
อ่านกับ ประสบการณ์เดิ ม เพื่ อ ให้เข้าใจความหมายที่ ผู้เขียนต้องการสื่อ ความหมายได้อย่ าง
ถูกต้อง
สุนัน ทา มั่น เศรษฐวิ ท ย์ (2545: 88-89) กล่ าวว่ า การอ่ า นเป็ น กระบวนการที่
เข้าใจความหมายของคา กลุ่มคา ประโยคและข้อความ ตามลาดับขั้นของการอ่าน 4 ขั้น คือ 1)
การแปลความของสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในสาร 2) การทาความเข้าใจความหมายของคา ประโยค
และข้อความ 3) การจับใจความสาคัญและแนวคิดของผูเ้ ขียน และ 4) กระบวนการคิดที่เกิดขึน้
ขณะทาความเข้าใจสัญลักษณ์
จากความหมายของการอ่านที่นกั การศึกษาที่กล่าวไว้ขา้ งต้น สรุปได้ว่า การอ่าน
คือ กระบวนการในการแปลความ การตีความ และการเข้าใจภาษาที่เขียน การอ่านจะต้องใช้
ความรู แ้ ละประสบการณ์เดิม มาเชื่ อมโยงกับสิ่ง ที่อ่าน การอ่านจะต้องอาศัยความสามารถใน
การรับรู ้ การสัง เกต การจ าแนก การวิเคราะห์ความหมายของค า ประโยค และข้อ ความ เพื่ อ
สามารถถอดรหัสความหมายภาษา และทาให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน หาก
ผูอ้ ่านมี ความเข้าใจเนือ้ เรื่องที่อ่าน จะสามารถนาความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
สื่อสารได้
4.3.2 ความเข้าใจในการอ่าน
การอ่านเป็ นทักษะสาคัญที่ช่วยให้การเรียนรู ภ้ าษาอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
เข้าใจในการอ่านจะเป็ นเป้าหมายที่สาคัญที่สดุ ของการอ่าน ดังนัน้ การเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ จะต้องพัฒ นานักศึกษาจีนให้มีความสามารถในกานอ่านเพื่อความ
เข้าใจ มีนกั ภาษาศาสตร์หลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของความเข้าในการอ่าน ดังนี ้
Shepherd (1973:78) ได้กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านเป็ นความสามารถ
ของผูอ้ ่านที่จะใช้ความคิดติดตามข้อความที่ผูเ้ ขียนเขียนไว้ โดยผูอ้ ่านต้องเข้าใจภาษาที่ใช้ของ
ผูเ้ ขียน และตีความสิ่งที่อ่านให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ ขียน ซึ่งแนวคิดนีส้ อดคล้องกับ Smith
(1988: 84) ได้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจในการอ่านเป็ นความสามารถของผูอ้ ่านในการตีความ และ
เข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านตรงตามความต้องการของผูเ้ ขียน
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Doctorow (1978: 109-118) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านจะเกิดขึน้ เมื่อ
ผูอ้ ่านนาความทรงจาและประสบการณ์เดิมมาใช้เพื่อช่วยสร้างความหมายในสิ่งที่อ่าน
M. Finocchiaro, & Sako, S (1983: 14-15) ได้กล่าวว่า ความเข้าใจในการ
อ่าน หมายถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจคาศัพ ท์ และโครงสร้างประโยคที่ปรากฏใน
ข้อความ อ่านเรื่องแล้วสามารถจับใจความสาคัญและรายละเอียดปลีกย่อย สามารถสรุปตีความ
และเข้าใจความหมายแฝงได้ถกู ต้อง
สรุ ปได้ว่า ความเข้าใจในการอ่าน คือ ความสามารถในการอ่านเพื่อ ทาความ
เข้าใจ คาศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค รวมถึงความสามารถในการเชื่อโยงของเนือ้ เรื่องที่อ่าน เพื่อ
จับใจความสาคัญ ล าดับความ ขยายความ เหตุการณ์ และการตีความจากเรื่องที่อ่าน โดยใช้
กระบวนการคิด ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการอ่านเพื่อ ความ
เข้าใจจะเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพ
4.3.3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน
Smith (1988: 86-91) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการอ่านประกอบด้วยของ
ความเข้าใจในการอ่านไว้มี 5 ประเด็ น ดังนี ้ 1. ประสบการณ์พื ้น ฐานของผู้อ่าน (Background
Experience) ซึ่งเป้นประสบการณ์หรือภูมิหลัง ช่วยให้ผอู้ ่านนาประสบการณ์เดิมมาช่วยทาให้เกิ ด
ความเข้าใจในเหตุการณ์และความรู ส้ ึกต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่านได้เป็ นอย่างดี 2. ความสามารถ
ทางด้านภาษา (Language Abilities) ซึ่งเป็ นเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ผูอ้ ่านสามารถ เข้าใจโครงสร้างส่วน
ลึกในภาษาได้ดีมีความรูท้ างภาษาเข้าใจความหมายของคาต่าง ๆ ในเรื่องที่อ่าน 3. ความสามารถ
ในการคิด (Thinking Abilities) จะขึน้ อยู่กับพัฒ นาทางด้านสติปั ญ ญา ตลอดจนโอกาสที่จะให้
เหตุผลของผูอ้ ่าน เพื่อให้มีความคิดรวบยอด สามารถเรียงลาดับเหตุการณ์ ได้เป็ นอย่างดี สามารถ
ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking) ได้ 4. เจตคติท่ีมีต่อการอ่าน (Affection: Interests,
Motivation, Attitude, Beliefs, Feeling) มีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจในการอ่านและช่วยให้เกิ ด
ความเข้าใจในการอ่านมากขึน้ และ 5. จุดประสงค์ในการอ่าน (Reading Purpose) ช่วยให้เข้าใจ
ในเนือ้ เรื่องที่อ่านได้ง่ายขึน้ เป็ นการอ่านที่สนุก รวดเร็ว และง่ายขึน้ ต่อความเข้าใจในกานอ่าน
Williams (1994: 46-49) กล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบของความเข้า ใจในการอ่ า น
ดังต่อไปนี ้ 1. ความรู ใ้ นระบบการเขียน (Knowledge of the Writing System) 2. ความรู ใ้ นเรื่อง
ของภาษา (Knowledge of the Language) 3. ความสามารถในการตีความ (Ability to Interpret)
4. ความรูร้ อบตัว (Knowledge of the World) และ 5. เหตุผลในการอ่านและวิธีการอ่าน (Reason
for Reading and Reading Style)
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จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่านข้างต้น สามารถ
สรุ ปได้ว่า สิ่ งที่จะพัฒ นาการอ่า นเพื่อความเข้าใจให้มีประสิทธิภ าพนั้น ต้องอาศัยความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน ความสามารถด้านความรูภ้ าษา และความสามารถในการนาพืน้ ฐาน
ของความรู เ้ ดิม มาทาความเข้า ใจกับบทอ่าน และผสมผสานกับความรู ใ้ หม่ จากการอ่านให้เกิด
ประสิทธิภาพ
4.3.4 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ระดับความเข้าในในการอ่านเป็ นสิ่งสาคัญต่อความสามารถในการอ่าน มีนกั การ
ศึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษา ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจดังนี ้
Raygor (1985: 230) ได้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจในการอ่าน ประกอบด้วย 3
ระดับ คือ 1. ความเข้าใจในระดับตัวอักษร 2. ความเข้าใจในระดับตีความหมาย และ 3. ความ
เข้าใจในระดับนาไปใช้
ทิพพดี อ่องแสงคุณ (2535: 40) ได้กล่าวว่า ทักษะการอ่านย่อมมีระดับความ
ยากง่ายซึ่งจ าแนกความสามารถในการอ่านเพื่ อความเข้าใจได้ 4 ล าดับ ได้แก่ 1 การอ่านขั้น
พืน้ ฐาน (Literal Reading) ในลาดับนีเ้ ป็ นการอ่านเนื อ้ เรื่องแบบง่าย ๆ และเป็ นการอ่ านเพื่อจับ
ใจความที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเนื ้อเรื่องเท่านั้น ลาดับที่ 2 การอ่านตีความ (Interpretation) ใน
ลาดับนีผ้ ู้อ่านสามารถคาดเดาว่าประเด็นหลัก ที่เป็ นใจความของเรื่องนั้นๆ ได้ แม้ว่าในเรื่องนั้น
อาจจะไม่ได้เล่าไว้อย่างชัดเจนว่าประเด็นหลักและใจความของเรื่องนัน้ ๆ เป็ นอย่างไร แต่สามารถ
อาศัยการตีความจากเหตุผลในเนือ้ เรื่องที่อ่านก็สามารถเข้าใจใจความของเรื่องนัน้ ๆ ได้ ลาดับที่ 3
การอ่านขั้นวิจารณ์ (Critical Reading) ในลาดับนีเ้ ป็ นการอ่านที่ผูอ้ ่านต้องมี การวิเคราะห์ และ
ประเมินผลจากการอ่านว่า ตัวละครในบทละครเรื่องที่อ่านนัน้ มีลกั ษณะอย่างไร ใครเป็ นคนดี แล้ว
ใครเป็ นชั่วร้าย ส่วนเนือ้ หาของบทละครเรื่องมีขอ้ เตือนใจอย่างไร ลาดับที่ 4 การอ่านขัน้ สร้างสรรค์
(Creative Reading) ในล าดั บ นี ้เ ป็ นการอ่ า นที่ ผู้อ่ า นต้ อ งเกิ ด ความคิ ด ใหม่ ๆ และสามารถ
จินตนาการได้อย่างกว้างไกล ผูอ้ ่านสามารถแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
เรื่องที่อ่าน
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจสามารถจาแนกเป็ น 4 ระดับ ตามลาดับความยากง่ายของการอ่านคือ ระดับที่ 1 ความเข้าใจ
ในความรู พ้ ืน้ ฐาน เช่น ตัวอักษร คา วลี และประโยค ระดับที่ 2 ความเข้าใจในการตีความ ระดับที่
3 ความเข้าใจในการวิ เคราะห์แ ละวิจ ารณ์ ระดับ ที่ 4 ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ หรือ การ
นาไปใช้
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4.3.5 การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่าน
4.3.5.1 รู ปแบบการประเมิ นความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
Madsen (1983: 89-92) ได้กล่าวถึงการประเมิ นความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ได้ดงั นี ้ ได้ดงั นี ้ 1. การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจในขัน้ พืน้ ฐาน ควรคานึงถึง
สิ่งต่าง ๆ ดังนี ้ 1.1 การใช้รูปภาพ 1.2 การใช้วลี หรือประโยค 1.2.1 ไม่ควรกาหนดคาตอบที่ผตู้ อบ
สามารถตอบได้ หรือไม่ 1.2.2 ไม่ควรใช้คาถามที่มีเนือ้ หาที่ทาให้เกิดความลาเอียง และ 1.2.3 การ
กาหนดตัวเลือกต้องชัดเจนไม่กากวม 1.3 การประเมินความเข้าใจในบทอ่าน 2. การประเมินการ
อ่านเพื่อความเข้าใจระดับกลางถึงระดับสูง 2.1 การประเมินแบบใช้ขอ้ คาถามที่มีตวั เลือก เหมาะ
สาหรับการวัดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมีความยาวประมาณ 100-300 คาขึน้ ไป และ 2.2 การประเมิน
แบบโคลสที่มีตวั เลือก (multiple-choice cloze)
M. Finocchiaro, & Sako, S (1983: 16-17) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง รู ป แ บ บ ข อ ง
แบบทดสอบที่ใช้ประเมินผลความเข้าใจในการอ่านภาษาต่างประเทศ ที่นิยมใช้มี 2 แบบคือ 1.
แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เพื่อให้ผูต้ อบบรรยายแสดงความรู ห้ รือแสดงความคิดเห็น
ของตน และ 2. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) ซึ่เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด
แบบจับคู่ เป็ นต้น นอกจากนี ้ M. Finocchiaro, & Sako, S (1983: 16-17) ยังได้เสนอแนวทางใน
การวัดและประเมินผลความเข้าใจในการอ่านว่า ควรครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี ้ 1. คาศัพท์ การเดา
ศัพ ท์จ ากข้อความบริบทที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม 2. ใจความ
สาคัญ หรือใจความหลักของเรื่องที่อ่าน 3. รายละเอียดของเนือ้ เรื่องที่อ่าน 4. การสรุปเรื่องและ
การตีความที่ปรากฏโดยนัย หรือที่ไม่ปรากฏอยู่ในข้อความ 5. อารมณ์ ความรูส้ กึ และเจตนารมณ์
ของผูเ้ ขียน 6. ความสัมพันธ์ของข้อความหรือประโยคที่ปรากฏอยู่ในเนือ้ เรื่อง และ 7. โครงสร้าง
ของประโยคโดยการแปลความประโยค หรือการเลือกประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกับประโยค
ที่กาหนดมาให้
ส านักทดสอบทางการศึกษา (2560) ได้อธิ บ ายถึง โครงสร้างข้อสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่านว่า แบบทดสอบการอ่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
วัดทักษะการอ่านของผูเ้ ข้าสอบ โครงสร้างข้อสอบการอ่านประกอบด้วยข้อสอบจานวน 35 ข้อ เป็ น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เนือ้ หาข้อสอบการอ่านจะเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก โดยเนือ้
เรื่องที่นามาเป็ น บทอ่านจะมี ความหลากหลาย เช่น ข้อความสั้น ๆ ข่าว บทความ สารคดีจ าก
หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารและตารา เป็ นต้น ลักษณะแบบทดสอบทักษะการอ่าน เป็ น
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การอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความ ข้อ มู ล ข้อ เท็ จ จริง จากเรื่อ งที่ อ่ า น การอ่ า นเพื่ อ ตี ค วาม ข้อ คิ ด เห็ น
จุดมุ่งหมายของผู้เขียน สรุ ป สาระส าคัญ เป็ นต้น ข้อสอบใช้เวลาสอบ 50 นาที เมื่ อหมดเวลา
จะต้องหยุดทาในส่วนนีท้ นั ที
สถาบันภาษาไทยสิรินธร (2562) ได้อธิบายถึงลักษณะแบบทดสอบสมรรถภาพ
การใช้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่านว่า ลักษณะแบบทดสอบทักษะการอ่านประกอบด้วยข้อสอบ
จานวน 50 ข้อ เป็ นข้อสอบแบบเลือกคาตอบจาก 4 ตัวเลือก เนือ้ หาประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ป้าย ประกาศขนาดสัน้ จานวน 1-3 เรื่อง ตอนที่ 2 ประกาศขนาดกลาง จานวน 2-3 เรื่อง
ตอนที่ 3 ข่าว เหตุการณ์ท่ ัวไป ความยาวขนาดกลางสารคดี หรือบทอ่านให้ความรู ้ จานวน 2-3
เรื่อ ง ตอนที่ 4 บทความแสดงความคิ ด เห็ น จ านวน 1-2 เรื่อ ง ตอนที่ 5 บทวิเคราะห์ข่ า ว บท
บรรณาธิการ บทความใน วารสารวิชาการ จานวน 1 เรื่อง 1 โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการทดสอบ
ความสามารถด้านทักษะการอ่านในการจับรายละเอียดข้อมูล เข้าใจเครื่องหมายวรรคตอน ตัวเลข
ฯลฯ ที่ พ บในบทเขีย นในชี วิต ประจ าวัน ทั่วไป เข้าใจความหมายในเนื ้อเรื่อ งที่ เป็ น ผลจากการ
เชื่อมโยงทางภาษา (reference) ประมวลและสรุปข้อมูลในข้อความต่อเนื่องทัง้ ขนาดกลาง ยาว
และซับ ซ้อ นได้ ตี ค วามโดยอาศัย เนื ้อ เรื่อ งในบทอ่ านขนาดกลาง-ยาว และตี ค วามหรือ อาศัย
ประสบการณ์และความรอบรูใ้ นสังคมและวัฒนธรรมไทย ข้อสอบใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
4.3.5.2 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของไทยได้ก าหนดเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลวัด ระดั บ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศ ปี พุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยด้า นทั ก ษะการอ่ า นออกเป็ น 6 ระดั บ โดยมี รายละเอี ย ด
ดั ง ต่ อ ไปนี ้ (ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา, 2560) ระดั บ ที่ 1 ระดั บ เริ่ ม ต้น ระดั บ ที่ 2 ระดั บ
ประถมศึกษาตอนต้น ระดับ ที่ 3 ระดับ ประถมศึก ษาตอนปลาย ระดับ ที่ 4 ระดับ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้น ระดับที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับที่ 6 ระดับอุดมศึกษา (เจ้าของภาษา)
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์ (สถาบันภาษาไทยสิรินธร, 2562)ได้
ก าหนดเกณ ฑ์ แ บบทดสอบสมรรถภาพการใช้ ภ าษาไทย ส าหรับ ผู้ พู ด ภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งระดับสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่านออกเป็ น 5 ระดับ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 1. ระดับดีเด่น ผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศมีความเข้าใจบท
อ่านที่เป็ นนามธรรม บทอ่านนั้นจะเป็ นบทความวิชาการและไม่ใช่บทความวิชาการ เป็ นเรื่องใน
สาขา และนอกสาขาของผูอ้ ่าน หรือนอกความสนใจของผูอ้ ่าน ผูอ้ ่านสามารถอ่านบทความแล้ว
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ตีความและเข้าใจความหมายแฝง ผูอ้ ่านต้องอาศัยความรูเ้ ชิงสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่นอกเหนือ
บริบท ต้องมีความเข้าใจสานวนโวหารภาษาไทยที่ไม่ได้ใช้บ่อย หรือสานวนโวหารภาษาไทยที่ใช้
บ่อยแต่มีความซับซ้อน 2. ระดับดีมาก ผูพ้ ูดภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศต้องเข้าใจบทอ่าน
ยาว ๆ และต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาไทยที่มีความซับซ้อน บทอ่านเรื่องจะเป็ นในสาขา
และนอกสาขาของผูอ้ ่าน หรือนอกความสนใจของผูอ้ ่าน ผูอ้ ่านต้องตีความ และเข้าใจความหมาย
แฝง ผูอ้ ่านต้องอาศัยบริบทในการอ่าน ผูอ้ ่านอาจไม่เข้าใจสานวนโวหารภาษาไทยที่ไม่ได้ใช้บ่อย
หรือสานวนโวหารภาษาไทยที่ใช้บ่อยแต่ซบั ซ้อน 3. ระดับดี ผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ
ต้องเข้าใจบทอ่านสัน้ ๆ ผูอ้ ่านอาจมีความซับซ้อนของโครงสร้างประโยคภาษาไทยที่มีความยาว
เนือ้ หาที่ ผู้อ่านอ่านนั้น มี ค วามคุ้น เคย และสามารถจับ ประเด็ นส าคัญ ของบทอ่านได้ สามารถ
ตีค วามโดยอาศัยบริบ ทและประสบการณ์ หรือ ความรู ร้ อบตัว ของผู้อ่าน 4. ระดับ กลาง ผู้พูด
ภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ างประเทศสามารถจับ ใจความส าคัญ และรายละเอี ย ดในบทอ่ า นที่ มี
โครงสร้างประโยคภาษาไทยไม่ซบั ซ้อน และมีเนือ้ หาเป็ นเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจาวัน เช่น บท
อ่านที่เกี่ยวกับการบอกลักษณะคน สถานที่ และสิ่งของ การบอกวิธีทาที่ไม่ซับซ้อน 5. ระดับฝึ ก
อ่าน ผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศจาตัวอักษรภาษาไทยในรูปแบบของตัวพิมพ์มาตรฐาน
เข้า ใจความหมายของค าพื ้น ฐานของภาษาไทย และวลี ประโยคที่ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งพื ้น ฐานใน
ชีวิตประจาวัน
นอกจากนั้น อัจ ฉรา วงศ์โสธร (2538: 154-155) ได้ก ล่ า วถึ ง เกณฑ์ก าร
ประเมินทักษะการอ่านซึ่งพิจารณาได้เป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ท่ีกาหนดตามส่วนประกอบของ
ภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ท่ีกาหนดตามความสามารถรวมในการรับสาร ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้ 1. ความสามารถทางภาษาที่เป็ นเกณฑ์แบบย่อย ได้แก่ ความรู ใ้ นด้านศัพ ท์ หมายถึง
ความสามารถในการเข้า ใจค าศั พ ท์แ ละส านวนต่ า ง ๆ ความรู ้ใ นด้า นไวยากรณ์ หมายถึ ง
ความสามารถในการใช้ความรู ท้ างไวยากรณ์ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับคาสรรพนาม ความ
เชื่อมโยงของเนือ้ ความ เช่ น การใช้คาสันธาน คาบุพ บท ที่กาหนดหน้าที่ของภาษาว่า เป็ นการ
ขอร้อ ง เชื ้อ เชิ ญ หรือ อนุ ญ าต เป็ น ต้น 2. ความสามารถทางการอ่ า นที่ เป็ น เกณฑ์รวม ได้แ ก่
ความสามารถในการเรียบเรียงความหมายถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจบทอ่าน และ
สามารถตอบคาถามที่ให้เรียบเรียงถ้อยคาใหม่โดยให้ได้ใจความเดิม หรือสามารถตอบคาถามแบบ
เลื อกตอบ และแบบเรียงล าดับข้อความได้ ความสามารถในการอ่านข้อมูลที่เป็ น รายละเอียด
หมายถึง ความสามารถในการโยงรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับใจความสาคัญของเรื่องได้ว่า เป็ น
รายละเอียดสนับสนุน หรือเป็ นรายละเอียดที่ขัดแย้งกันเพื่อให้ขอ้ มูลตรงกันข้าม ตลอดทัง้ เข้าใจ
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเรื่ อ ง ระบุ แ ก่ น เรื่ อ ง หั ว เรื่ อ ง และใจความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ อ่ า นได้
ความสามารถในการอ่านจับใจความสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการระบุแก่นเรื่อง หัวเรื่อง
และใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของ
เนื ้อ ความสุน ทรีย ศาสตร์ข องการใช้ภ าษา หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ค วามรู ้ค าศัพ ท์
ไวยากรณ์ ความเข้าใจสิ่งที่อ่าน และการใช้ภาษาที่ใช้ในบทอ่านที่เป็ นตัวกระตุน้ วิเคราะห์ประเมิน
และสรุปบทอ่านได้ว่าเป็ นสารประเภทใด ใช้ลีลาแบบเป็ นทางการหรือไม่ เข้าใจเจตนา ทัศนคติของ
ผูเ้ ขียนที่แฝงอยู่ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลที่เกิดขึน้ ได้ ตลอดจนสามารถประเมินบท
อ่ า นได้ว่ า มี ค วามชัด เจนเข้า สู่ป ระเด็ น อย่ า งไม่ อ้อ มค้อ ม และใช้ภ าษาได้ก ระชับ ไม่ เยิ่ น เย้อ
ความสามารถในระดับนีเ้ ป็ นระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความรูใ้ นระดับต้น ๆ เป็ นพืน้ ฐาน
จากการศึก ษารู ป แบบและเกณฑ์ป ระเมิ น ระดับ ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยด้านทักษะการอ่าน สรุปได้ว่าการประเมินความสามารถในการอ่าน จาเป็ นต้องอาศัย
แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็ นประเด็นหลัก รวมทัง้
ความเข้าใจในรายละเอีย ดของสิ่ ง ที่อ่ าน สามารถตอบคาถามได้ต รงประเด็ น แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสามารถในการตี ความ แปลความจากเรื่องที่อ่าน และเข้าใจความหมายแฝงโดยอาศัย
ความรู เ้ ชิงสังคมและวัฒ นธรรมที่อยู่นอกเหนือบริบท และนาความรู ไ้ ปใช้ในบริบทธุรกิจ ดังนั้น
ผู้วิจัย จึ งได้ป รับ ประยุกต์ใช้เกณฑ์ป ระเมิ น ทักษะการฟั ง ดังกล่ าวไปก าหนดเกณฑ์และตัวบ่ ง ชี ้
ความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านการทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของหลักสูตรเสริม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน และประยุกต์ใช้
รู ป แบบ และลัก ษณะโครงสร้างแบบประเมิ นทัก ษะการอ่านของส านักทดสอบทางการศึกษา
(2560) และสถาบันภาษาไทยสิรินธร (2562) ที่กล่าวไว้ขา้ งต้นมากาหนดลักษณะโครงสร้างแบบ
ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่านของหลักสูตรเสริมเสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงิ น ยู น นานจ านวน 10 ข้อ 10 คะแนนโดยใช้แ บบทดสอบแบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กค าตอบ
(Multiple Choice) มี 4 ตัวเลือก เนื่องจากแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)
เป็ นแบบทดสอบที่มี ความเที่ยงตรงสูง โดยกาหนดข้อที่ถูกต้องไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนน
เหมือนกัน การตรวจให้คะแนนสะดวกรวดเร็ว และใช้เวลาในการทาแบบทดสอบน้อย รวมทั้งยัง
สามารถถามได้ครอบคลุมเนือ้ หาหลาย ๆ ด้าน
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ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
1. ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
พืน้ ที่การทางานในบริษัท DTAC จะไม่มีขีดจากัด สามารถนั่งทางานที่ไหนก็ได้ทงั้ บริษัท
ทาให้การทางานไม่จาเจอีกต่อไป โต๊ะและเก้าอีถ้ ูกออกแบบให้รองรับกับสรีระเหมาะสมกับการใช้
งาน
DTAC มีวิธีคลายเครียดให้กบั พนักงาน โดยการสร้างสไลเดอร์ (slider) จากชัน้ 32 ลงมา
ที่ชนั้ 31 เอาล่ะถ้าเครียดก็ไปสไลด์เลย
การออกแบบของออฟฟิ ศใช่ว่าจะเก๋อย่างเดียว ยังคานึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ พรมที่
ใช้ทั้งหมดทาจากขวดนา้ พลาสติกรีไซเคิล กระจกเป็ นแบบ 2 ชั้นกันความร้อน ไม่ให้แอร์ทางาน
หนักจนเกินไปและใช้หลอดประหยัดไฟ T5 ซึ่งเป็ นหลอดไฟที่ดีท่สี ดุ ในขณะนี ้
ถ้าพนักงานอยากจะหาความรู เ้ พิ่มเติม ก็สามารถมาที่คลังความรู ้ หรือจะเรียกว่าห้อง
ไลบรารี่ (library) ก็ได้ ซึ่งที่น่จี ะมีหนังสือให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยค่ะ และ 1 ครัง้ พนักงาน
สามารถยืมได้ถึง 3 เล่มเลย
1. พืน้ ที่การทางานในบริษัท DTAC จะเป็ นอย่าไง
A. ไม่มีขอ้ จากัด
C. มีขีดจากัด

B. ไม่มีขีดจากัด
D. มีขอ้ จากัด

2. ในบริษัท DTAC สามารถนั่งทางานที่ไหนได้
A. นั่งที่ไหนก็ได้ทงั้ บริษัท
B. ไม่มีท่นี ่งั
C. นั่งในออฟฟิ ศ
D. นั่งกับพืน้
3. ในบริษัท DTAC นั่งทางานที่ไหนก็ได้ทงั้ บริษัท ทาให้การทางานเป็ นอย่างไร
A. มีความสุขตลอด
C. ไม่จาเจอีกต่อไป

B. ไม่สะดวกในการทางาน
D. ไม่อยากทางานต่อไป

4. โต๊ะและเก้าอีใ้ นบริษัท DTAC ถูกออกแบบให้รองรับกับสิ่งใด
A. สรีระเหมาะสมกับการใช้งาน
B. บรรยากาศเหมาะสมกับการใช้งาน
C. ความขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน

D. ความชอบเหมาะสมกับการใช้งาน
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5. DTAC มีวิธีคลายเครียดให้กบั พนักงานอย่างไร
A. การตัง้ โต๊ะและเก้าอีท้ ่รี องรับกับสรีระให้กบั พนักงาน
B. การสร้างสไลเดอร์จากชัน้ 32 ลงมาที่ชนั้ 31 ให้กบั พนักงาน
C. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กบั พนักงาน
D. การใช้หลอดประหยัดไฟ T5
6. พรมที่ใช้ทงั้ หมดทาจากอะไร
A. ขวดนา้ พลาสติกรีไซเคิล
C. กระดาษรีไซเคิล
7. กระจกเป็ นแบบ 2 ชัน้ กันอะไร
A. นา้
B. ความร้อน

B. พลาสติกรีไซเคิล
D. ผ้ารีไซเคิล
C. ความเย็น

D. ฝุ่น

8. หลอดไฟที่ดีท่สี ดุ ในขณะนีค้ ืออะไร
A. หลอดประหยัดไฟ T6
B. หลอดประหยัดไฟ T5
C. หลอดประหยัดไฟ T4
D. หลอดประหยัดไฟ T3
9. พนักงานอยากจะหาความรูเ้ พิ่มเติม ก็สามารถมาที่
A. ห้องทางาน B. ห้องพัก
C. ห้องประชุม D. ห้องไลบรารี่
10. พนักงานสามารถยืมหนังสือ 1 ครัง้ ได้ถึงกี่เล่ม
A. ไม่จากัด
B. 3 เล่ม
C. 2 เล่ม

D. 1 เล่ม
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2. ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
เมื่อเกิดปัญหาการใช้งานของสินค้าไอทีท่สี ่งั ซือ้ จากไอทีแคร์ยแู ล้ว คุณลูกค้าไม่ตอ้ ง
กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการรับประกัน เพียงเปิ ดเว็บไซต์ www.itcareu.co.th และใส่ serial
number ของสินค้าในเว็บลงไป ก็สามารถเช็คข้อมูลการรับประกันของสินค้าได้ หรือคุณลูกค้า
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง call center ก็ได้ เพื่อให้ลกู ค้ามีความมั่นใจและ
ความพึงพอใจในการเคลมสินค้าจะมีพนักงานคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าสินค้าเกิด
ปัญหาคุณลูกค้าสามารถนาสินค้าไปเคลมที่ไอทีแคร์ยู สาขาเรือธงที่พระราม 9 ด้วยตัวเองได้ ใน
วันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น.และวันเสาร์วนั อาทิตย์
รวมทัง้ วันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เวลา 11.00 น. ถึง 22.00 น.
เมื่อคุณลูกค้าเดินทางมาที่ไอทีแคร์ยสู าขาเรือธงที่พระราม 9 ด้วยตัวเอง คุณลูกค้าสามารถรับ
บริการง่ายๆ เพียง 3 ขัน้ ตอนค่ะ
ขัน้ ตอนแรก คุณลูกค้ากดปุ่ มรับบัตรคิวที่ตกู้ ดบัตรคิวเพื่อรอคิวรับบริการ
ขัน้ ตอนที่สอง นาสินค้าที่ซือ้ จากไอทีแคร์ยใู ห้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการ
รับประกัน
ขัน้ ตอนที่สาม เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลถูกต้องตามเงื่อนไขและการรับประกันแล้ว จะรีบ
เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้กบั ลูกค้าทันทีแทนการซ่อม ถ้าหากในสต๊อกไม่มีตวั ดังกล่าวอยู่ คุณ
ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่า จะกลับเข้ามารับสินค้าตัวใหม่ทีหลัง หรือว่าจะให้ทางไอทีแคร์ยู
จัดส่งทางไปรษณียใ์ ห้คณ
ุ ลูกค้าตามที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้เช่นเดียวกัน และเพื่อความสะดวก
ยิง่ ขึน้ ในวันที่คณ
ุ ลูกค้าเดินทางมาที่ IT Care U Flagship Store เราขอแนะนาให้คณ
ุ ลูกค้านา
ใบเสร็จ หรือใบกากับภาษี ติดตัวมาด้วย เพื่อความสมบูรณ์ในการให้บริการค่ะ
1. เมื่อเกิดปัญหาการใช้งานของสินค้าไอทีท่สี ่งั ซือ้ จากไอทีแคร์ยูแล้ว คุณลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบเรื่องการรับประกันที่เว็บไซต์อะไร
A. www.google.co.th
B. www.itcareu.co.th
C. www.itcareu.com.cn

D. www.careuit.co.th
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2. เข้าไปเว็บไซต์ www.careuit.co.th ต้องใส่ขอ้ มูลอะไร
A. รหัสส่วนตัว
C. รหัส PIN Code

B. serial number
D. รหัสเว็บไซต์

3. ไอทีแคร์ยู Flagship Store สาขาเรือธงที่พระราม 9 วันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิ ดบริการตัง้ แต่กี่โมง
A. 08.00 น. ถึง 21.00 น.
B. 09.00 น. ถึง 21.00 น.
C. 10.00 น. ถึง 21.00 น.
D. 11.00 น. ถึง 22.00 น.
4. ไอทีแคร์ยู Flagship Store สาขาเรือธงที่พระราม 9 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์จะเปิ ดให้บริการตัง้ แต่กี่โมง
A. 08.00 น. ถึง 21.00 น.

B. 09.00 น. ถึง 20.00 น.

C. 10.00 น. ถึง 21.00 น.
D. 11.00 น. ถึง 22.00 น.
5. เมื่อลูกค้าเดินทางมาที่ไอทีแคร์ยสู าขาเรือธงที่พระราม 9 สามารถรับบริการง่ายๆ เพียงกี่
ขัน้ ตอน
A. ขัน้ ตอนเดียว
B. 2 ขัน้ ตอน
6. ขัน้ ตอนแรก ลูกค้าต้องทาอะไรเพื่อรับบริการ
A. นาสินค้าที่ซือ้ จากไอทีแคร์ยใู ห้กบั เจ้าหน้าที่
C. เช็คซีเรียลนัมเบอร์

C. 3 ขัน้ ตอน

D. 4 ขัน้ ตอน

B. กดปุ่ มรับบัตรคิวที่ตกู้ ดบัตรคิว
D. นาซีเรียลนัมเบอร์ให้กบั เจ้าหน้าที่

7. หลังจากลูกค้าได้รบั บัตรคิวแล้วต้องทาอะไรเพื่อรับบริการ
A. นาสินค้าที่ซือ้ จากไอทีแคร์ยใู ห้กบั เจ้าหน้าที่
B. กดปุ่ มรับบัตรคิวที่ตกู้ ดบัตรคิว
C. เช็คซีเรียลนัมเบอร์
8. ขัน้ ตอนที่สอง เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบอะไร
A. ซีเรียลนัมเบอร์
C. บัตรคิว

D. นาซีเรียลนัมเบอร์ให้กบั เจ้าหน้าที่

B. เงื่อนไขการรับประกัน
D. ตรวจสอบคุณภาพ

9. เมื่อทาการตรวจสอบแล้ว ถูกต้องตามเงื่อนไขและการรับประกัน ทางไอทีแคร์ยจู ะทาอะไร
A. ต้องรอสินค้าตัวใหม่เข้าสต๊อก
B. รีบซ่อมสินค้าให้กบั ลูกค้าทันที
C. ให้ลกู ค้ากลับเข้ามารับสินค้าตัวใหม่ทีหลัง
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D. รีบเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้กบั ลูกค้าทันทีแทนการซ่อม
10. ในวันที่ลกู ค้าเดินทางมาที่ IT Care U Flagship Store จะขอแนะนาให้ลกู ค้านาอะไรติดตัว
ไปด้วย
A. นาสินค้าที่ซือ้ จากไอทีแคร์ยู
B. ซีเรียลนัมเบอร์
C. นาใบเสร็จ หรือใบกากับภาษีติดตัวมาด้วย
D. บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
4.4 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการเขียน
ในการติดต่อธุรกิจระหว่างไทยกับจีนนัน้ จาเป็ นต้องใช้ทกั ษะการเขียนในการสื่อสาร
เนื่องจากการเขียนเป็ นเครื่องสาคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการติดต่อธุรกิจ อีกทัง้ ยังสามารถ
ช่วยกิจการธุรกิจประสบความสาเร็จ ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน จึงควรศึกษาและตระหนักถึงความสาคัญของการ
เขียนเพื่อธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะแนวทางการเขียนจดหมายธุรกิจและเรื่องเกี่ยวข้อง เพื่อเป็ น
แนวคิด และความรูพ้ นื ้ ฐานอันแน่นแฟ้นในการสนับสนุนกับงานวิจยั ในครัง้ นี ้
4.4.1 ความหมายของการเขียน
Murray (1982: 96) กล่าวว่า การเขียนเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการกระตุน้ ให้เกิด
กระบวนการทางความคิด โดยเป็ นการนาความรู เ้ ดิมมาใช้ในการถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้
ออกมาในรูปของตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ใช้สื่อความให้ผอู้ ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน
Donn Byrne (1988: 29) ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายของการเขี ย นไว้ว่ า การ
เขียนเป็ นการนาสัญลักษณ์หรือตัวอักษรซึ่งเป็ นเครื่องหมายแทนเสียงมาเรียบเรียงเป็ นคาประโยค
และข้อความอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการเขียนแต่ละภาษา โดยข้อความดังกล่าวต้องมีเนือ้ หา
เกี่ยวเนื่องกันและนามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันตามวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการจะสื่อ ด้วยเหตุนีก้ ารเขียน
ประโยคเพียงประโยคเดียวหรือหลายประโยคที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันจึงไม่นบั เป็ นการเขียน
กาญจนา ต้นโพธิ์ (2561: 101) ได้สรุปความหมายของการเขียนว่า การเขียน
คื อ การสื่ อ สารอย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ เป็ น การน าความรู ้ ความคิ ด ความรู ้สึ ก ประสบการณ์
จิ นตนาการ และความต้องการของผู้เขียนมาเรียบเรียงเป็ นภาษาหรือตัวอักษรส่ง ไปยัง ผู้อ่าน
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่านมีความเข้าใจตรงตามที่ผูเ้ ขียนต้องการ การเขียนเป็ นทั้งศิลป์
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และศาสตร์ เพราะต้องใช้ภาษาที่งดงาม ประณีต สื่อได้ทงั้ อารมณ์ ความรู ้ ความคิด จึงต้องใช้ศิลป์
ในการเขียน และเป็ นศาสตร์เพราะการเขียนต้องใช้ความรู ้ หลักการและวิธีการ
จากแนวแนวคิดที่เกี่ยวกับความหมายของการเขียนข้างต้น สามารถสรุปได้
ว่า การเขียนเป็ นทักษะที่สาคัญในการสื่อสาร โดยใช้ตัวอักษร หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้ ประสบการณ์ ความรูส้ ึก อารมณ์ เจตคติและความต้องการจาก
ผูเ้ ขียนไปสู่ผูอ้ ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามที่ประสงค์ หรือทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผูอ้ ่านด้วย การเขียนเป็ นทั้งศิลป์ และศาสตร์ เนื่องจากการเขียนต้องอาศัยความรู ้ หลักการและ
แนวทาง รวมทัง้ ต้องใช้ถอ้ ยคา สานวนที่งดงามและประณีตในการเขียนด้วย
4.4.2 องค์ประกอบของการเขียน
การเขียนเป็ นทักษะสาคัญที่ช่วยให้มนุษย์ถ่ายทอดความรูส้ ึกนึกคิด และ
ประสบการณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ผอู้ ่ืนเข้าใจ การเขียนจึงเป็ นทักษะที่บูรณาการกับทักษะ
การฟั ง การพูด และอ่าน การเขียนได้ดีนั้นจะต้องมีความรู ท้ ่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียน
(Component of Writing) P. D. Harris (1988: 69-69). 1969: 68-69) อัจ ฉรา วงศ์โสธร (2538:
83) สุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์ (2554: 77-76)(2554: 76-77) ได้แก่ 1. เนือ้ หา (Content) คือ ความรูส้ ึก
นึก คิ ดที่ จ ะแสดงออกมาในรู ป ของคา วลี ประโยค อนุเฉท ฯลฯ ที่ จ ะสื่ อ ให้แก่ผู้อ่ื น 2. การวาง
รู ป แบบ (Form) หรื อ การจัด ระบบการเขี ย น (Organization) ได้แ ก่ การวางรู ป แบบ และการ
จัดลาดับเนือ้ หา 3. ไวยากรณ์ (Grammar) ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาตามกฎไวยากรณ์
และการเขียนโครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง 4. ลีลาภาษา (Style) ได้แก่ การเลือกโครงสร้าง
การเลือกใช้ถอ้ ยคาสานวนโวหารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียน เพื่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของผูเ้ ขียนเพื่อ
สื่อความตามต้องการ รวมทัง้ ได้สะท้อนถึงอารมณ์และอรรถรสทางภาษาของผูเ้ ขียน และ 5. กลไก
การเขียน (Mechanics) ได้แก่ การใช้สญ
ั ลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ และวิธีการเขียน ทางภาษาได้
อย่างถูกต้อง เช่น ตัวสะกด คาย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน เป็ นต้น
Raimes (1983) กล่าวว่า การที่จ ะเขียนได้คล่องแคล่ว ชัดเจน และสื่อ
ความคิดให้ผูอ้ ่านเข้าใจได้ดีนั้น ผูเ้ ขียนต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจในองค์ประกอบ ดังนี1้ . เนือ้ หา
(Content) 2. ก ระบ วน ก ารข อ งผู้ เ ขี ย น (The Writers’ Process) 3. ผู้ อ่ าน (Audience) 4.
จุด ประสงค์ (Purpose) 5. การเลื อกใช้ถ้อยค า (Word Choice) และ 6. การจัด ระบบการเขีย น
(Organization) 7. ก ล ไก ใน ก า รเขี ย น (Mechanics) 8. ไว ย า ก รณ์ (Grammar) แ ล ะ 9.
ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคาในประโยค (Syntax)
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จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนดังกล่าวข้างต้น สรุป
ได้ว่า องค์ประกอบส าคัญ ที่ทาให้การเขียนนั้นได้ดี และสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง
ประกอบด้วย 1.เนือ้ หาสาระ 2.การจัดระบบการเขียน 3.การใช้ภาษาตามกฎไวยากรณ์ การสะกด
คา การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง 4.มี ความรู ค้ วามสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคา และ
สานวนต่าง ๆ ของภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 5.การเลือกใช้ถอ้ ยคา
สานวนโวหารต่าง ๆ ในการเขียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอรรถรสทางภาษา และให้ผูอ้ ่านเข้าใจตรง
ตามเจตนารมณ์และของผูเ้ ขียน
4.4.3 ความสามารถในการเขียน
White (1980: 226-232) ได้ ก ล่ า วว่ า ความ สาม ารถในการเขี ย น คื อ
ความสามารถในการเรียงล าดั บ ประโยคให้เชื่ อมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์ และ
สมเหตุสมผล รวมถึงความสามารถในการเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียนและสื่อความให้
ผูอ้ ่านเข้าใจได้อย่างที่ตอ้ งการโดยไม่คลุมเครือ
Zamel (1987: 66-67) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการเขียน คือ การที่
ผูเ้ ขียนสามารถแสดงความคิดของตนให้ผอู้ ่านทราบ โดยผ่านการเขียนข้อความ ในขณะการเขียน
ผูเ้ ขียนจะได้เรียบเรียงถ้อยคาภาษาตามความคิดของตนตามลาดับความ
อรสุ ม า ถาวรสุ ข อนั น ต์ (2559: 25) ความสามารถในการเขี ย น คื อ
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความรู ้ ความคิดและประสบการณ์
ต่าง ๆ มีการเรียงถ้อยคาประโยค ลาดับเรื่องราว ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและโวหารต่าง ๆซึ่งแสดง
ออกมาโดยใช้ตวั อักษรสื่อความหมายและสรุป เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเขียนของนักการศึกษาหลายท่าน
จะกล่า วได้ว่า ความสามารถในการเขี ย น หมายถึ ง การที่ ผู้เขี ย นสามารถถ่ ายทอดความคิ ด
ประสบการณ์ อารมณ์ โดยผ่านการเรียงลาดับประโยคให้เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักภาษา
เพื่ อสื่ อความหมายได้ตรงตามวัตถุป ระสงค์ของผู้เขียน และสื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างที่
ต้องการ ระหว่างการติดต่อธุรกิจระหว่างไทยกับจีนนัน้ แนวทางที่จะพัฒนาความสามารถในการ
เขียนอีกทางคือ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ
4.4.4 การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนทางธุรกิจเป็ นการถ่ายทอดประประสบการณ์ ความรู ส้ ึกคิด ความ
ต้องการ ความรูแ้ ละประสบการณ์ออกมาเป็ นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีตวั อักษรเป็ นหลัก อาจมีภาพ
เส้น เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้ เพื่อสื่อความหมายให้ผอู้ ่ืนเข้าใจได้ตามที่
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ผูเ้ ขียนต้องการ เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับาชีพการค้า หรือ
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การเขียนทางธุรกิจ หมายถึง การเขียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินการ
ทางธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การซือ้ การจ้าง การแสดงไมตรีจิต การติตาม
หนี ้ เป็ นต้น (เรไร ไพรวรรณ์, 2551: 25)
ดังนั้น ได้เห็นว่า การเขียนทางธุรกิจ มีบทบาทสาคัญที่เป็ นเครื่องมือในการ
สื่ อ สารที่ เ ป็ นหลัก ฐานผู ก พั น ในการด าเนิ น งานธุ ร กิ จ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ ความคิ ด และ
ประสบการณ์ในการดาเนินงานธุรกิจให้เรียบร้อย ทาให้สองฝ่ ายมีความเข้าใจตรงกัน และเกิด
ประโยชน์ซ่ึงกันและกัน นอกจากนั้น การเขียนทางธุรกิจ ยังมี ส่วนช่ วยสร้างความสัม พันธ์อันดี
ระหว่างผูเ้ ขียนและผูร้ บั ซึ่งอาจจะเป็ นผูด้ าเนินงานธุรกิจด้วยกัน หรือเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจกับลูกค้า
ช่วยสร้างความสาเร็จของงาน ช่วยเพิ่มยอดขายและบริการ และช่วยสร้างการยอมรับ ศรัทธา และ
ความเชื่อถือต่อกัน (เรไร ไพรวรรณ์, 2551: 23-24; สถิตาภรณ์ ศรีหิรญ
ั , 2557: 27-29) การเขียน
ทางธุรกิจที่นิยมใช้กนั อีกประเภทหนึ่งคือการเขียนจดหมายธุรกิจ ซึ่งเป็ นจดหมายที่เขียนขึน้ เพื่อใช้
ติดต่อกันระหว่างผู้ประกอบการธุ รกิจกับลูกค้า จดหมายทางธุรกิจมี ขอ้ ดีคือ จดหมายจะบอก
รายละเอียดได้สมบูรณ์ ทาให้รวบรวมเนือ้ ความได้ครบถ้วน ใช้เป็ นหลักฐานเมื่อต้องการตรวจสอบ
รายละเอียด และประหยัดเป็ นต้น (สุภา ปานเจริญ, 2543: 263)
การพิจารณาประโยชน์ในการนาการเขียนจดหมายไปใช้ในการติดต่อสื่อ สาร
ทางธุ รกิจ นั้น สามารถจ าแนกการเขียนจดหมายเป็ น 2 ลัก ษณะ ได้แก่ ประเภทที่ จาแนกตาม
วัตถุประสงค์ และประเภทที่จาแนกตามเนือ้ หา (เรไร ไพรวรรณ์, 2551; โอภส์ แก้วจาปา, 2553;
สถิตาภรณ์ ศรีหิรญ
ั , 2557; สุภา ปานเจริญ, 2543) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ประเภทที่จาแนกตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
1.2 เพื่อแจ้งเงื่อนไขให้ปฏิบตั ิ
1.3 เพื่อโน้มน้าวใจ
2. ประเภทที่จาแนกตามเนือ้ หา ประเภทนีม้ ีการจาแนกอย่างหลากหลาย
จากการสัง เคราะห์ต ารา หนั ง สื อ และเอกสารที่ เกี่ ย วกั บ การเขี ย นภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ของ
สุภ า ปานเจริญ (2543); เอกฉัท จารุ เมธี ช น (2549); เรไร ไพรวรรณ์ (2551); โอภส์ แก้วจาปา
(2553) แล้ว สามารถแบ่งจดหมายธุรกิจออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี ้
2.1 จดหมายเสนอขายสินค้าหรือบริการ
2.2 จดหมายสอบถาม
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2.3 จดหมายสั่งซือ้ สินค้า และตอบรับการสั่งซือ้ สินค้า
2.4 จดหมายต่อว่าเรื่องสินค้าและปรับความเข้าใจ
2.5 จดหมายตามหนีห้ รือจดหมายทวงหนี ้
2.6 จดหมายสมัครงาน
2.7 จดหมายแสดงไมตรีจิตในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
2.7.1 จดหมายเชิญให้แสดงปาฐกถา อภิปราย
2.7.2 จดหมายปฏิเสธการเชิญ
2.7.3 จดหมายแสดงความยินดี
2.7.4 จดหมายแสดงความขอบคุณ
2.7.5 จดหมายแสดงความเสียใจ
4.4.5 การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการเขียน
4.4.5.1 รู ปแบบการประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยด้านทักษะ
การเขียน
M. Finocchiaro, & Sako, S (1983: 135-139) เสน อรู ป แบ บ วิ ธี การ
ทดสอบความสามารถด้านการเขียนไว้หลายประการ เช่น
1. การเขียนตามคาบอก
2. การเขียนคาถามเกี่ ย วกับ ตัวผู้เรียนเองหรือเกี่ ย วกับ เนือ้ หาที่ ได้
เรียน
3. การแต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้
4. การเขียนย่อหน้าหรือเรื่องเล่าใหม่จากมุมมองของผูเ้ รียนเอง หรือ
เขียนให้เป็ นเวลาในอดีตหรืออนาคต
5. การเขียนสิ่งที่ผเู้ รียนจะพูดหรือจะทาในสถานการณ์ท่ีกาหนดให้
6. การเขียนเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์
7. การเขียนคาถามจากเรื่องที่ได้อ่าน
8. การทาข้อสอบโคลช (Cloze test)
9. การเขียนเรียงความจากหัวข้อที่กาหนดให้
สานักทดสอบทางการศึกษา (2560)ได้อธิบายถึงโครงสร้า งข้อสอบวัด
ระดั บ ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยด้า นการเขี ย นว่ า แบบทดสอบทั ก ษะการเขี ย น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อวัดความสามารถด้านทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของผูเ้ ข้าสอบ โดยแบ่งเป็ น 2
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ข้อ คือ ข้อที่ 1 การเขียนอธิบายข้อมูล (General Writing) เป็ นการเขียนอธิบายข้อมูลจากแผนผัง
แผนภูมิ และตาราง ผูเ้ ข้าสอบไม่จาเป็ นต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้มา ทักษะการ
เขียนในส่วนนีเ้ ป็ นการเขียนประโยคง่าย ๆ เพื่ออธิบายว่าอะไรบ้างที่มีอยู่ในแผนผังหรือตารางที่ให้
มาและข้อที่ 2 การเขียนแสดงความคิดเห็น (Academic Writing) เป็ นการเขียนที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการ
เขียนที่สูงขึน้ ไป โดยทั่วไปแล้ว เป็ นการเขียนอธิบายหรือบรรยายเกี่ยวกับข้อความ บทความ หรือ
ภาพที่กาหนดให้โดยผูเ้ ข้าสอบต้องมีการแสดงเหตุผล โต้แย้ง หรือแสดงความเห็นในเชิงวิชาการ
โดยใช้รูปแบบการเขียนความเรียงที่ถูกต้อ ง ได้แก่ ส่วนความนา ส่วนเนือ้ เรื่อง และส่วนสรุ ป โดย
กาหนดให้เขียนข้อละ 1 เรื่อง รวม 2 เรื่อง ใช้เวลา 50 นาที
สถาบั น ภาษาไทยสิ ริ น ธร (2562) ได้ อ ธิ บ ายลั ก ษณ ะการทดสอบ
สมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสาหรับผูพ้ ูดภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศว่า ลักษณะแบบทดสอบ
สมรรถภาพการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการเขียนเป็ น การเขียนตามหัวข้อที่กาหนดให้จานวน 1 ข้อ
และเนือ้ หาให้เขียนแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่กาหนดโดยใช้เวลาในการสอบประมาณ 60
นาที ความสามารถที่ตอ้ งการทดสอบ คือ การเขียนตรงตามคาสั่ง ความสามารถในการใช้ภาษา
ตามลักษณะงานเขียนที่กาหนด การใช้ภ าษา ได้แก่ การสะกดคา การเว้นวรรคการใช้คาและ
ประโยค รูจ้ กั ใช้ภาษาที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รูจ้ กั ประเภทบทเขียนและโครงสร้างของบท
เขียน สามารถเรียงลาดับความคิดและเชื่อมโยงความคิด สามารถใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับ
ผูร้ บั สาร สามารถใช้สานวนไทยที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ในวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้สงั เคราะห์ และประยุกต์ใช้รูปแบบ และวิธีการสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้ภ าษาไทยด้านการเขียนของส านักทดสอบทางการศึกษา กับ
การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสาหรับผูพ้ ูดภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศของสถาบัน
ภาษาไทยสิรนิ ธรในการกาหนดรูปแบบลักษณะแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจด้านทักษะการเขียน สาหรับนักศึกษาจีน ซึ่งมี ลกั ษณะแบบทดสอบเป็ นการเขียนตามหัวข้อที่
กาหนดให้จานวน 1 ข้อ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาตามลักษณะงาน
เขียนที่กาหนด
4.4.5.1 เกณฑ์ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการเขียน
Kroll (1998: 219-240) กล่ า วว่ า เกณฑ์ ป ระเมิ น งานเขี ย นดี ท่ี สุ ด จะ
ขึน้ อยู่กบั บริบทของชนิดของงานเขียนนัน้ ๆ และได้แบ่งมาตราส่วนการประเมินออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1. มาตราส่วนคะแนนภาพรวม (Holistic Scale) วิธีการนีต้ อ้ งการให้
ผูต้ รวจทุกคนให้ระดับคะแนนในระดับเดียวกันเมื่ออ่านผลงานเขียนเสร็จแล้ว การตัดสินของผูต้ รวจ
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จะอ่านงานอย่างรวดเร็ว และตัดสินด้วยความรูส้ ึกทั่วไป ซึ่งขึน้ อยู่กับคาแนะนาในการให้คะแนน
โดยปกติแล้วช่วงของการให้คะแนนจะไม่กว้าง บางชนิดจะมี 4 ช่วงแต่ไม่เกิน 6 ช่วง ด้านระดับ
คะแนนสูงสุด หมายถึง มีความสามารถในการเขียนดี ระดับคะแนนต่าสุด หมายถึง ทักษะนัน้ ๆ
ควรได้รบั การพัฒนา ปัญหาของวิธีนคี ้ ือ ขาดข้อมูลงานเขียนที่มีคณ
ุ ภาพในแต่ละชิน้ งาน
2. มาตราส่วนคะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scale) ผูต้ รวจจะต้อง
แยกองค์ประกอบของงานเขียน และลงความเห็นของงานชิน้ ที่ดี หรือความสาคัญจากเกณฑ์การให้
คะแนนที่ใช้ประกอบกับหน่วยกาหนดคะแนนการเขียนแต่ละด้าน
จากแนวคิดการวัดและประเมินการเขียนของ Kroll สรุปได้ว่า เกณฑ์การ
ตรวจการเขียน จาแนกได้เป็ น 2 ประเภทหลักคือ เกณฑ์การตรวจการเขียนแบบภาพรวมกับเกณฑ์
การตรวจการเขียนแบบวิเคราะห์ จุดดีของเกณฑ์การตรวจการเขียนแบบภาพรวมคือ ไม่ได้แยก
องค์ประกอบเกณฑ์ประเมินอย่างละเอียด ผูต้ รวจสามารถตรวจงานเขียนได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้
ประสบการณ์และความรูส้ ึกของผูต้ รวจเป็ นเครื่องตัดสิน และจุดดีของเกณฑ์การตรวจการเขียน
แบบวิ เ คราะห์ คื อ การประเมิ น มี เกณฑ์ โ ดยแยกคะแนนเป็ นไปตามภาคส่ ว นต่ า ง ๆ จาก
องค์ประกอบของการเขียน การกาหนดระดับคะแนนอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับ
ระดับความสามารถของผูเ้ รียน ในการตรวจให้คะแนนเพื่อประเมินงานเขียนนัน้ จะเห็นได้ว่าไม่มี
เกณฑ์การประเมิ นใดดีท่ีสุด ในการประเมินการเขียนผูส้ อนต้องเลือกเกณฑ์การประเมิ นในการ
ตรวจให้คะแนนที่เหมาะสมกับวิธีการสอนของตนมากที่สดุ
อัจฉรา วงศ์โสธร (2538: 64-69) การประเมินการเขียนนัน้ ต้องพิจารณา
4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความถูกต้องด้านการใช้ภาษา ได้แก่ คาศัพท์ โครงสร้าง
2. ความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา ได้แก่ ศัพท์ สานวน หน้าที่ภาษา
ตามวัตถุประสงค์ และประเภทของการเขีย น มี ความชัด เจน กระชับ ได้ใจความ มี จุด เน้นของ
ความคิดและการนาเสนอที่ชดั เจน
3. การใช้เทคนิคการนาเสนอข้อมูล ทัง้ ที่เป็ นนามธรรมและรูปธรรมที่
เหมาะสม เช่ น การเล่า การบรรยาย การยกตัวอย่าง การเปรียบเที ยบความเหมื อนและความ
แตกต่าง การจัด ประเภท การให้คานิ ยาม การวิเคราะห์ การจูงใจ การแสดงความคิ ดเห็น เชิ ง
วิพากษ์วิจารณ์
4. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความสัม พันธ์ระหว่างความคิด และ
ความสมดุลของการนาเสนอ การนาเสนอเข้าสู่เรื่องได้อย่างน่าสนใจ การดาเนินเรื่องอย่างสัมพันธ์
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กัน มีการสนับสนุนความคิด การนาเสนอหลักฐานด้วยรายละเอียดที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นไปตามลาดับ การสรุปหรือขมวดท้ายเรื่องให้เห็นประเด็น หรือการตีความพาดพิงให้ประเด็นที่
สรุป มีความหมายและความเกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือแนวทางปฏิบตั ิท่สี าคัญ
Rebecca M. Valette (1977: 62-77) กล่าวว่า ในการประเมินงานเขียน
เพื่อการสื่อสารนั้น ผูส้ อนควรคานึง ว่า งานเขียนที่ผูเ้ รียนเขียนนั้นเจ้าของภาษาอ่านแล้วเข้าใจ
หรือไม่ ถ้าเจ้าของภาษาอ่านแล้วเข้าใจ ถือว่าผูเ้ รียนประสบความสาเร็จในการสื่อสาร ถ้าเจ้าของ
ภาษาอ่านเข้าใจด้วยความยากลาบาก ก็แสดงว่าความพยายามสื่อสารของผูเ้ รียนสาเร็จเพียง
บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงได้แนะนาเกณฑ์การตรวจ งานเขียนแบบมีการแนะแนวทาง (Guided
composition) ที่ให้การแนะนาที่ม องเห็นได้ (Visual cues) การแนะนาโดยการพูด (Oral cues)
และการแนะนาโดยการเขียน (Written cues) ดังนี ้ กาหนดเกณฑ์การประเมินการเขียน คะแนน
เต็ม 5 คะแนน การให้คะแนนตามการแนะแนวทาง(Guided composition) ดังนี ้
1. ส าหรับ ข้อ ความที่ เขี ย นได้เหมาะสมกั บ รู ป ภาพหรื อ เนื ้อ หาที่
กาหนดให้ 2 คะแนน
2. การใช้ไวยากรณ์และคาศัพ ท์ได้ถูกต้อง แม้จะสะกดคาศัพ ท์ผิด
บ้างให้ 3 คะแนน หากสามารถอ่านเข้าใจได้ แต่ใช้ไวยากรณ์และคาศัพ ท์ผิดบ้างให้ 2 คะแนน
เจ้าของภาษาเองอ่านแล้วเข้าใจได้ยากให้ 1 คะแนน
ในกรณี ท่ีแบบทดสอบให้การแนะนาโดยการเขียน (Written cues) เติม
ข้อมูล ในแบบฟอร์ม ต่าง ๆ การให้คะแนนอาจให้ 1 คะแนนในแต่ ละช่ องว่างที่ เขียนคาตอบได้
ถูกต้อง
นอกจากนี ้ M. Harris, ; & McCann, Paul (1994: 12-13) เสนอแนะการ
ตรวจงานเขี ยนเพื่ อการสื่ อสาร ซึ่ง อาศัย ความรู ส้ ึกของผู้ต รวจ (Impression method) ก าหนด
เกณฑ์การประเมินการเขียนเป็ น 5 ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระดับที่ 1 สามารถสื่อสารได้สอดคล้อ งกับ หัวเรื่อง หรือแนวทางที่
กาหนดให้อย่างครบถ้วน และน่าสนใจ เกือบจะไม่บกพร่องทางไวยากรณ์ คาศัพท์ การสะกดคา
หรือเครื่องหมายวรรคตอน ให้ 9 – 10 คะแนน
ระดั บ ที่ 2 สามารถสื่ อ สารข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นได้ มี ข้อ บกพร่ อ งทาง
ไวยากรณ์ คาศัพท์ การสะกดคา หรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กน้อยให้ 7-8 คะแนน
ระดับ ที่ 3 สามารถสื่ อ สารข้อ มูล ที่ จ าเป็ น ได้เกื อ บทั้ง หมด และมี
ข้อบกพร่องพอสมควร แต่ยงั สามารถเข้าใจได้ให้ 5 – 6 คะแนน
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ระดับที่ 4 มีขอ้ มูลจานวนมากที่ไม่ได้รบั การสื่อสาร และมีขอ้ บกพร่อง
ที่ยากต่อการเข้าใจ ให้ 3 – 4 คะแนน
ระดับที่ 5 ข้อมูลที่เขียนสื่อสารได้นอ้ ยมากให้ 1 – 2 คะแนน
กระทรวงศึกษาธิ ก ารของไทยได้กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผลวัด ระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศ ปี พุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยด้า นทัก ษะการเขี ย นออกเป็ น 6 ระดับ โดยมี รายละเอี ย ด
ดัง ต่ อ ไปนี ้ (ส านัก ทดสอบทางการศึ ก ษา, 2560) ระดับ ที่ 1 เที ยบเท่ าระดับ เริ่ม ต้น ระดับ ที่ 2
เทียบเท่าระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับที่ 3 เทียบเท่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับที่ 4
เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับที่ 5 เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับที่
6 เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา (เจ้าของภาษา)
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์ (สถาบันภาษาไทยสิรินธร, 2562)
ได้ ก าหนดเกณฑ์ แ บบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภ าษาไทย ส าหรับ ผู้พู ด ภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งระดับสมรรถภาพการใช้ภ าษาไทยด้านทักษะการเขียนออกเป็ น 5
ระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับกลาง และระดับฝึ กเขียน
การเขียนจัดเป็ นทักษะชนิดหนึ่งในการสื่อสารเพื่อแสดงความรู ้ ความคิด ความรูส้ ึก ความต้องการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูท้ ่ีอ่าน การใช้เกณฑ์ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ด้านทักษะการเขียน ควรคานึงถึงหลายด้านในการเขียน คือด้านเนือ้ หา ด้านการเรียบเรียงตาม
หลักภาษาด้านการใช้คาศัพท์ ด้านการใช้ภาษาเชิงวัฒนธรรม ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้สงั เคราะห์
และประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนของ M. Harris, ; & McCann, Paul (1994: 1213); Rebecca M. Valette (1977: 62-77); อัจ ฉรา วงศ์โสธร (2538: 64-69); ส านักทดสอบทาง
การศึกษา (2560); สถาบันภาษาไทยสิรินธร (2562) ในกาหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน
ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน
ให้นกั ศึกษาเขียน “แนะนาสถานทีท่ างาน” แล้วนาเสนอหน้าชัน้ เรียน โดยกาหนดเนือ้ หาดังนี ้
1. ชื่อสถานที่ทางาน และที่ตงั้ ของสถานที่ทางาน
2. สถานที่ทางานประกอบด้วยอาคารอะไรบ้าง (หากมีหลายอาคาร)
3. สถานที่ทางานประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง
4. สถานที่ทางานมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
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5. สิ่งอานวยความสะดวกให้กบั พนักงาน หรือผูท้ ่มี าติดต่อมีอะไรบ้าง
ให้นกั ศึกษาเขียนเรียงความ “การให้บริการ...........” แล้วนาเสนอหน้าชัน้ เรียน โดยกาหนดเนือ้ หา
ดังนี ้
1. นักศึกษากาหนดหัวข้อ “การให้บริการ...........”
2. แนะนาการให้บริการโดยสังเขป
3. สิ่งอานวยความสะดวกที่จะให้กบั ลูกค้า
4. แนะนาขัน้ ตอนในการให้บริการ และบริการเสริม

5. ความสามารถทางการสื่อสาร
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาจีนมี ความรู ้
และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยทั้ง ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นเพื่ อ
ติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจเป็ น สาคัญ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถทางการ
สื่อสารของนักภาษาศาสตร์หลายท่าน ดังนี ้
5.1 ความหมายของความสามารถทางการสื่อสาร
Chomsky (1965: 47-58) ได้กล่าวว่า ความสามารถทางการสื่อสารเป็ นความรู ้
ความสามารถด้านการใช้ภ าษาศาสตร์ (Linguistic Competence) เพื่อการสื่อสารระหว่างผูพ้ ูด
และผูฟ้ ั งอยู่ในกลุ่มที่ใช้ภาษาเดียวกัน ซึ่งทัง้ สองฝ่ ายต่างมีความเข้าใจความหมายของภาษาที่ใช้
ของตนเองเป็ นอย่างดี และสมบูรณ์แบบ
Hymes (1972: 269-293) ได้ก ล่ า วถึ ง ความสามารถทางการสื่ อ สารว่ า เป็ น
ความสามารถในการใช้ภาษา หรือตีความภาษาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับกระบวนการใน
การปฏิสมั พันธ์ท่เี กี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็ นลักษณะในแง่ของความสามารถการ
ใช้ภ าษาศาสตร์เชิ ง สังคม (Sociolinguistic Competence) กล่าวคือ มี ความสามารถในการใช้
ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบการปฏิบตั ิของสภาพแวดล้อมทางสังคม
P. D. Strevens (1980: 113-114) ได้กล่าวว่า ความสามารถทางการสื่อสารคือ
ความสามารถที่จะรับรู ้ และใช้โครงสร้าง หรือรูปแบบภาษาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการรับรู ้ และ
การใช้ความหมายที่เกิดจากการอ้างอิง (Referential Meaning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Geoffrey Broughton (1980: 30-35) ได้กล่าวถึง ความสามารถในการใช้ภาษา
ว่า เป็ นความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูภ้ าษา ซึ่งประยุกต์ใช้หลักภาษา หรือไวยากรณ์ คาศัพท์
การพู ด ออกเสี ย งค าในการสื่ อ สาร และรับ ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ
Moller (1980: 58-71) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางการสื่อสาร
แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1. ความรู ้ ความสามารถในการนาระบบต่าง ๆ ของภาษาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ ซึ่งประกอบด้วย กฎเกณฑ์ดา้ นไวยากรณ์ (Syntactic) ระบบของการออกเสียง
(Phonology) และความหมายของคา (Semantic)
2. ความสามารถน าทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
William Littlewood (1981: 6) ได้ก ล่า วถึ ง ความสามารถทางการสื่ อ สารไว้ว่ า
เป็ นความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และหน้าที่ของการใช้
ภาษานัน้ ๆ ความสามารถในการใช้ภาษาสามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. มีความรู ้ ความสามารถในการใช้ภาษาศาสตร์ (Linguistic Competence)
2. มี ค วามรู ้ ความสามารถในการแยกความแตกต่ างระหว่างรู ป แบบของ
ภาษา (Forms) กับหน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร (Functions)
3. มีความรู ้ ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมายของภาษา
(Strategies)
4. มี ความรู ้ ความสามารถในการใช้ความหมายของภาษาในสังคมต่าง ๆ
(Social -Meaning)
Savignon (1983: 35-36)ได้สรุปความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนี ้
1. ความสามารถการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารประกอบด้ ว ยความรู ้
ความสามารถการใช้ภาษาของผูพ้ ูด และผูเ้ ขียนที่มีอยู่ และสามารถนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
2. ความสามารถการใช้ภ าษา เป็ นความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ การสื่ อ
ความหมายในการเจรจาระหว่างบุคคล หรือ 2 บุคคลขัน้ ไป
3. ความสามารถการใช้ภาษาจะประสบความสาเร็จได้ ขึน้ อยู่กบั ความเข้าใจ
ในสถานการณ์ตามสภาพแวดล้อม และประสบการณ์ท่คี ล้ายคลึงกับที่เคยมีมาก่อน
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4. ความสามารถในการใช้ภ าษาเป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี
ความสัมพันธ์กนั ที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัว ต้องขึน้ อยู่กบั ผูท้ ่เี ข้ามามีสว่ นร่วมในการปฏิสมั พันธ์กนั
Bachman (1990: 1-12) ได้ก ล่ า วถึ ง ความสามารถในการใช้ภ าษาว่ า เป็ น
ความสามารถในการนาระบบภาษาไปใช้ได้จริง ซึ่งเป็ นความสามารถที่นาความรูด้ า้ นระบบเสียง
(Phonology) ระบบหน่วยคา (Morphology) และระบบโครงสร้าง (Syntax) ไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งต้อ งคานึง ถึงสถานการณ์ทางสัง คม เนื่องจากสถานการณ์ท างสังคมเป็ น ตัวกาหนด
รูปแบบ และหน้าที่ต่าง ๆ ทางภาษาที่นาไปใช้
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความหมายของความสามารถทางการสื่อสารที่กล่าว
ข้า งต้ น จะสรุ ป ได้ ว่ า ความสามารถทางการสื่ อ สาร หมายถึ ง มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจด้า น
ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์เชิงสังคม และสามารถนาระบบภาษา ทัง้ ระบบเสียง (Phonology)
ระบบหน่วยคา (Morphology) และระบบโครงสร้าง (Syntax) ไปใช้ติดต่อสื่อสารในสังคมอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ
ทัง้ นี ้ จึงสามารถให้ความหมายของความสามารถการใช้ ภาษาไทยเชิงธุรกิจว่า
การนาความรูด้ า้ นลักษณะภาษาไทยเชิงธุรกิจ เชื่อมโยงกับความรูภ้ าษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์
เชิงสังคม โดยมีภ าษาไทยเป็ นเครื่องมือ ในการสื่ อสารในสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ด้านคือ ความสามารถ
ด้านการใช้หลักภาษาไทย โดยพิจารณาความสามารถการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟั ง การพูด
การอ่าน และการเขียน สามารถนาคา วลี ถ้อยคา สานวนใช้ในการสื่อสารตามสถานการณ์ธุรกิจ
ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการสร้างประโยคที่สมบูรณ์ และความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมโดย
พิจารณาจากจากสถานการณ์ธุรกิจจริงและบริบทในการสื่อสาร โดยพิจารณาจากความรู ้ ความ
เข้าใจด้านลักษณะการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และวั ฒนธรรมการ
ใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 องค์ประกอบของความสามารถทางการสื่อสาร
Eddie Williams (1994: 18 -19) ให้ความเห็นว่า ความสามารถในการใช้ภาษา
ประกอบด้วย ความรู ้ 4 ประการ คือ 1. กฎเกณฑ์ทางด้านกลไกของภาษา (Mechanical Rules)
กฎเกณฑ์นี ้ท าให้ส ามารถตัด สิ น ได้ว่ าค าพูด นั้น ๆ ถูก หรือ ผิ ด ไวยากรณ์ 2. กฎเกณฑ์ในด้า น
ความหมาย (Meaningful Rules) กฎเกณฑ์นีจ้ ะเชื่อมโยงคาพูดกับสถานการณ์ต่าง ๆ ฉะนัน้ การ
เลือกใช้ศัพท์จึงเป็ นสิ่งสาคัญ มิฉะนัน้ จะทาให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจผิดได้ 3. ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Personal Relationship Rules) ผูพ้ ดู สามารถใช้คาพูดและส่ง
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สารด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ เกณฑ์วัดความเหมาะสมดูจากการยอมรับของคนในสังคมว่า
เป็ น ภาษาที่ เป็ น แบบทางการ หรือเป็ นแบบกันเอง ซึ่ง จะเกี่ ย วข้องกับ การเลือกใช้คาศั พ ท์และ
โครงสร้างด้วย และ 4. การยอมรับลักษณะที่ไม่ใช่ภาษา (Non - linguistic Conventions) คือ การ
ที่ผูพ้ ูดมีการเคลื่อนไหว และวางตนเหมาะสมหรือไม่ เช่น ท่าทาง การเคลื่อนสายตา การแสดงสี
หน้า เป็ นต้น
M. Canale (1983: 6-14) M. Canale, & Swain, M (1980: 7-18) ไ ด้ แ บ่ ง
องค์ประกอบของความสามารถการใช้ภาษาไว้ ดังนี ้
1. ความสามารถในการใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ภ าษาอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก
ภาษาศาสตร์ หรือ ตามหลักไวยากรณ์ (Linguistic or Grammatical Competence) หมายถึง การ
ใช้ทักษะทัง้ 4 คือ การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีองค์ประกอบทางภาษา (Language
Elements หรือ Components) ซึ่ง ได้แ ก่ ระบบเสี ย ง ค าศัพ ท์ และไวยากรณ์ เป็ น แกนในการสื่ อ
ความหมาย กฎเกณฑ์ท างไวยากรณ์ข องภาษา เริ่ม ตั้ง แต่ ห น่ วยเสีย ง หน่ วยค าที่ เล็ กที่ สุด ที่ มี
ความหมายและหน่วยทางวากยสัมพันธ์ท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ประโยค ตลอดจนกระทั่งความหมาย
ของคาในประโยค เป็ นต้น
2. ค ว า ม ส า ม า รถ ท า ง ด้ า น ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม (Sociolinguistic
Competence) คื อ ความสามารถในการใช้ภ าษาอย่ า งถู ก ต้อ งตามระเบี ย บปฏิ บัติ ข องสัง คม
กล่าวคือ มีความรูเ้ กี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมอันประกอบไปด้วยวัฒนธรรม สถานภาพทาง
สังคมและบทบาทในสังคมของบุคคล โดยสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
ต่าง ๆ ในการใช้ภาษาให้เหมาะสมนีจ้ าเป็ นต้องรูถ้ ึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของผูใ้ ช้ภาษา
นัน้ ๆ ด้วย
3. ความสามารถทางด้ า นวาทกรรม (Discourse Competence) คื อ มี
ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ระเบียบวิธีของความสัมพันธ์ระหว่างประโยค โดยใช้ความรู ท้ างไวยากรณ์
และความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายทางภาษาให้เข้ากันได้อย่างถูกต้อง
4. ความสามารถทางด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatic Competence or
Strategic Competence) คือ มี ความรู เ้ กี่ ยวกับ การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ตลอดจนการใช้
กิริยาท่าทาง สีหน้า และนา้ เสียงประกอบในการสื่อความหมาย การใช้กลวิธีนีเ้ ป็ นการแสดงออก
ทัง้ ในทางคาพูด (Verbal) และไม่ใช่ คาพูด (Non-Verbal) เช่น ความพยายามที่จะอธิบายโดยใช้
กิรยิ าท่าทางประกอบ เป็ นต้น
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Bachman and Palmer (1996:67-70) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไว้ดงั นี ้1. ความรูท้ างภาษา (Language Knowledge) ประกอบด้วย
2 ส่ ว นคื อ ความรู ้เ กี่ ย วกั บ โครงสร้า งทางภาษา (Organizational Knowledge) และ ความรู ้
เกี่ ยวกับ วัจ นปฏิ บัติศาสตร์ (Pragmatic Knowledge) 1.1 ความรู เ้ กี่ ยวกับ โครงสร้างทางภาษา
(Organizational Knowledge) เกี่ ยวข้องกับการควบคุม โครงสร้างของภาษาเพื่อใช้ในการสร้าง
คาพูดหรือประโยคในการพูด หรือการเขียน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี ้ ความรู ท้ างไวยากรณ์
(Grammatical Knowledge) และ ความรู ด้ า้ นข้อความ (Textual Knowledge) 1.1.1 ความรู ท้ าง
ไวยากรณ์ (Grammatical Knowledge) เกี่ยวข้องกับการสร้างคาพูดหรือประโยคที่ถูกต้องตาม
หลั ก การ ประกอบด้ ว ยความรู ้ 3 ด้ า นคื อ ความรู ้ด้ า นค าศั พ ท์ (Vocabulary) ความรู ้ด้ า น
วากยสัม พัน ธ์ (Syntax) และ ความรู ด้ ้านโครงสร้า งระบบเสี ย งพู ด (Phonology/Graphology)
1.1.2 ความรูด้ า้ นข้อความ (Textual Knowledge) เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อความซึ่งเป็ นหน่วยของ
ภาษาพูดหรือเขียน ที่ประกอบด้วยคาพูดหรือประโยคตัง้ แต่ 2 ประโยคขึน้ ไปประกอบด้วยความรู ้ 2
ด้านดังนี ้ คือ ความรู ด้ ้านความสอดคล้อง (Cohesion) และ ความรู ด้ ้านโครงสร้างการสนทนา
(Rhetorical and conversational organization) 1.2 ค ว า ม รู ้ เ กี่ ย ว กั บ วั จ น ป ฏิ บั ติ ศ า ส ต ร์
(Pragmatic Knowledge) คือการสร้างและตีความข้อความใด ๆ โดยการเชื่อมโยงคาพูด ประโยค
และข้อความเข้ากับบริบท เพื่อให้เป็ นไปตามความตัง้ ใจของผูส้ ื่อสาร ประกอบด้วย ความรูใ้ นการ
ใช้งานทางภาษา (Functional Knowledge) และ ความรูด้ า้ นภาษาศาสตร์สงั คม (Sociolinguistic
Knowledge) 1.2.1 ความรู ใ้ นการใช้งานทางภาษา (Functional Knowledge) เกี่ ยวข้องกับการ
ตี ค วามความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค าพู ด ประโยค และข้อ ความ กั บ ความตั้ ง ใจของผู้ พู ด ซึ่ ง
ประกอบด้วยความรู ้ ต่ าง ๆ ดัง นี ้ 1.2.1.1ความรู ใ้ นการใช้ภ าษาในการแปลกเปลี่ ย นความคิ ด
ความรู ้ และความรูส้ ึก (Ideational functions) เพื่อใช้ในการแสดงออกและตีความในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น สามารถแยกแยะ อธิบาย บรรยาย ความรูส้ ึก เสียใจและความโกรธ 1.2.1.2 ความรูใ้ น
การใช้ภาษาเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการ (Manipulative functions) เช่น การใช้ภาษาในการ
ขอร้อ ง แนะน า สั่ง การ และตัก เตื อ น รวมถึ ง การใช้ภ าษาเพื่ อ ควบคุ ม คนอื่ น เช่ น การสร้า ง
กฎระเบี ย บ และกฎหมาย และยั ง รวมถึ ง การใช้ภ าษาเพื่ อ สร้า งรัก ษา และเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การกล่าวต้อนรับ การอาลา การชมเชย การดูถูก และการขอโทษ
เป็ นต้น 1.2.1.3 ความรู ใ้ นการใช้ภ าษาในการขยายขอบเขตความรู ้ (Heuristic functions) เช่ น
การใช้ภ าษาในการสอนหรือ การเรีย นรู ้ ใช้ในการแก้ปั ญ หา และใช้ในการเก็ บ ข้อ มูล เป็ น ต้น
1.2.1.4 ความรูใ้ นการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ (Imaginative functions) เช่น ใช้ภาษาในการเล่า
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เรื่องตลก หรือการเขียนบทกลอน เป็ นต้น 1.2.2 ความรูด้ า้ นภาษาศาสตร์สงั คม (Sociolinguistic
Knowledge) เป็ น การสร้างและตี ค วามภาษาที่ เหมาะสมกับ การใช้งานและสถานการณ์ เช่ น
ความรูใ้ นการสนทนาเพื่อก่อให้เกิดการใช้ภาษาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย ความรูเ้ กี่ยวกับภาษา
ท้องถิ่นและความหลากหลายของภาษา (Dialects and Language varieties) ความรูเ้ กี่ยวกับการ
แสดงออก (Registers) และความรู ้ เกี่ ย วกั บ ความเป็ นธรรมชาติ แ ละส านวน (Natural and
Idiomatic expression) 2. ความสามารถในการใช้ก ลวิ ธี ใ นการสื่ อ ความหมาย (Strategic
Competence) คือ กลุ่มของส่วนประกอบด้านอภิปริชาน (Metacognitive) และกลยุทธ์ทางการ
สื่ อ สาร ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกั บ องค์ป ระกอบต่ อ ไปนี ้ 2.1 การวางเป้ า หมาย (goal setting) เช่ น การ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับภาระงานที่ ต้อ งปฏิบัติ จะท าหรือไม่ ทา 2.2 การประเมิ น (assessment) เช่ น
ประเมินภาระงาน ประเมินความรูท้ ่ีตวั เองมี ประเมินการตอบสนองต่อภาระงาน เป็ นต้น และ 2.3
การวางแผน (planning) เช่น การเลือกความรูท้ างภาษาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบตั ิภาระงานให้
เสร็จสมบูรณ์ เป็ นต้น
Fulcher (2003:20-21) ให้ ค วาม เห็ น ว่ า ค วาม ส าม ารถใน ก ารใช้ ภ าษ า
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1. ความสามารถทางภาษา (Language competence) ประกอบด้วย
1.1 ระบบและรู ปแบบการออกเสียง (Phonology) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การพูดออกเสียง
(Pronunciation) การเน้น ค า (Stress) และ การออกเสี ยงสูง ต่ า (Intonation) 1.2 ความถูก ต้อ ง
(Accuracy) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ วากยสัมพันธ์ (Syntax) คาศัพท์ (Vocabulary) และความ
สอดคล้อง (Cohension) และ 1.3 ความคล่องแคล่ว (Fluency) ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ความ
ลั ง เล (Hesitation) ก ารก ล่ า วซ ้ า (Repetition) เป ลี่ ย น ค าให ม่ ใน ก ารพู ด (Re-selecting
inappropriate words) และเปลี่ ยนโครงสร้างประโยคในการพูด (Re-structuring sentence) 2.
ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic capacity) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน
คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย (Achievement strategies) และกลยุ ท ธ์ การหลี ก เลี่ ย ง
(Avoidance strategies) 3. ความรูด้ า้ นข้อความ (Textual knowledge) ประกอบด้วย โครงสร้าง
ของการพู ด (The structure of talk) 4. ความ รู ้ ท างด้ า น วั จ น ป ฏิ บั ติ ศ าส ตร์ (Pragmatic
knowledge) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ความเหมาะสม (Appropriacy) การนาไปใช้ (Implicature)
และการแสดงออก (Expressing being) และ 5. ความรูด้ า้ นภาษาศาสตร์สงั คม (Sociolinguistic
knowledge) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือสถานการณ์ (Situational) หัวข้อ (Topical) และวัฒนธรรม
(Cultural)
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นอกจากนั้น พจนานุกรมศัพท์ภ าษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับ
ราชบั ณ ฑิ ต ย ส ถ าน (2557: 74) ได้ ก ล่ าวถึ งเรื่ อ งส ามั ต ถิ ย ะสื่ อ ส าร (Communicative
competence)ว่า ในชีวิตจริง เจ้าของภาษาต้องมีความรูค้ รบ 4 ประการ จึงจะสื่อสารในสังคมได้
ความรู ้ 4 ประการประกอบด้วย 1. รู ว้ ่ารู ป ภาษาแบบใดถูกไวยากรณ์ 2. รู ว้ ่ารู ป ภาษาแบบใด
ยอมรับได้แม้ไม่ถูกไวยากรณ์ หรือยอมรับไม่ได้แม้ถูกไวยากรณ์ 3. รู ว้ ่ารูปภาษาแบบใดเหมาะสม
ตามบริบทสังคม รูก้ ฎการพูด (rules speaking) ซึ่งทาให้สามารถใช้รูปแบบของภาษาในเหตุการณ์
สื่อสาร (communicative event) ต่าง ๆ และในรูปแบบของวัจนกรรม (speech act) ต่าง ๆ 4. รูว้ ่า
รูปภาษาแบบใดมีผูใ้ ช้มาแล้ว เช่น รู ว้ ่าคากล่าวใดเป็ นของบุคคลสาคัญใด และนามากล่าวซา้ ใน
บางโอกาส
จากความคิดเห็นของนักภาษาศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสามารถ
ทางการสื่ อสารดังกล่าวข้างต้น ได้เห็นว่า นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่ มี ความเห็น และแนวทาง
ใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างขององค์ประกอบย่อย และส่วนองค์ประกอบ ในงานวิจัยครัง้ นี ้
ผูว้ ิจัย จะมุ่งศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจในด้านความรู ท้ าง
ภาษา คือหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์เชิงสังคม นุ่งเน้นความรูใ้ นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และ
วัฒนธรรมของไทย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนให้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะองค์ประกอบดังกล่าวสามารถครอบคลุมความสามารถทางการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
ได้
5.3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการสื่อสาร
Johnson (1981: 31-33) ได้ก ล่ า วถึ ง การจัด กิ จ กรรมการสอนภาษาเพื่ อ การ
สื่อสารไวัตอ้ งคานึงถึงหลัก 5 ประการ ดังนี ้
1. การจัดการเรียนรู ภ้ าษาเพื่อการสื่อสารต้องมี จุดประสงค์ท่ีแน่นอน สิ่งที่
สอนต้องเป็ นสิ่งที่เรียนได้ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. การให้ค วามส าคัญ กับ ความสามารถโดยรวมในการสื่ อ ความหมายที่
เข้าใจกันมากกว่า สนใจในรายละเอียดปลีกย่อยในการสอนภาษาเป็ นส่วน ๆ
3. กระบวนการเพื่อการสื่อความหมาย มีความสาคัญเท่ากับรูปแบบในการ
สื่อความหมาย โดยการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ใช้กิจกรรมจาลองกระบวนการสื่อสาร เช่น การเติม
ช่องว่างของข้อมูล (Information Gap) การเลือก (Choice) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)

109
4. การเรียนจากการปฏิบตั ิจริง ผูส้ อนต้องให้ผูเ้ รียนได้ปฏิบตั ิการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง หลังจากผูเ้ รียนได้เรียนรูภ้ าษาไปแล้ว
5. ต้องระวังในการแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่ จาเป็ นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ผูเ้ รียนทุกครัง้ หรือข้อผิดพลาดที่ไม่ส าคัญ ต่อการสื่อความหมายก็ไม่ ควรแก้ไข เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการใช้ภาษาในการสื่อสารให้กบั ผูเ้ รียน
ทัง้ นี ้ Keith Johnson (1982: 163-174) ยังได้กล่าวถึงหลักการในจัดกิจกรรมฝึ ก
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารควรยึดหลักการ 5 ประการดังนี ้
1. หลัก การในการถ่ า ยโอนข้อ มู ล (The Information Transfer Principle )
เป็ นการให้ความสาคัญกับความสามารถในการเข้าใจการถ่ายโอนข้อมูล เนือ้ หา โดยการใช้วิธีการ
ปฏิบัติหรือทดลองเพื่อฝึ กให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลเนือ้ หา อาทิ ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในการอ่านข้อมูลเนือ้ หาจะถือว่าเป็ น “การสื่อสาร” โดยที่ระหว่างการอ่านข้อมูล ผูส้ อน
ไม่ควรแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการใช้โครงสร้างไวยากรณ์หรือความหมายของคาศัพท์ แต่ควร
ดึงข้อมูลบางส่วนให้ผูเ้ รียนอ่านแล้วเข้าใจเพื่อการถ่ายโอนไปยังอีกรู ปแบบข้อความ วิธีการฝึ ก
สามารถให้ผเู้ รียนได้นาเรื่องที่ได้อ่านหรือฟั งมาเขียนและเล่า สรุปเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ
2. หลักการในการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (The Information Gap Principle)
เป็ นการสร้างช่องว่างของข้อความ เพื่อให้ผเู้ รียนต้องนาความรูม้ าพิจารณาใช้ขอ้ มูลใดหรือคาศัพท์
ใดที่หายไปเติมเต็มในช่องว่างให้เนือ้ หาข้อความสมบูรณ์และได้ความหมาย กิจกรรมนีม้ ีประโยชน์
ต่อการพัฒนาการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
3. หลักการในการเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ (The Jigsaw Principle) เป็ นการให้
ผูเ้ รียนแต่ละคนทากิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่สามารถนากิจกรรมของแต่ละคนมารวมต่อกันเป็ น
ภาระงานที่สมบูรณ์ได้
4. หลั ก การในการพึ่ ง พาอาศั ย งาน (The Task Dependency Principle)
หลักการนีเ้ น้นทางานร่วมกันและต่อเนื่องกัน การสื่อสารมีความสัมพันธ์กบั ทักษะการผลิตผลงาน
ซึ่งจะช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อการใช้ภ าษาของผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนแต่ละคนได้ทาในสิ่งที่
ตัวเองได้รบั มอบหมายให้ดีท่สี ดุ เพื่อคนถัดไปจะได้ทางานต่อไปได้
5. หลั ก การในการแก้ ไ ขเนื ้อ หา (The Correction for Content Principle)
เป็ นการประเมินผลของการสื่อสาร เพื่อทาให้ทราบว่ากิจกรรมที่ผเู้ รียนทาอยู่นนั้ การสื่อสารถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ ถ้ายังไม่สมบูรณ์ตอ้ งแก้ไขเนือ้ หา และไวยากรณ์ให้ถกู ต้องสมบูรณ์
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William Littlewood (1981: 42-47) ได้เสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาเพื่อ
การสื่อสารไว้เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. กิจ กรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษา (Functional Communication
Activities) เป็ นกิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษาที่ม่งุ ให้ผูเ้ รียนใช้ภาษา
เป็ นสื่ อการทากิจ กรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้ ผูเ้ รียนจะต้องพยายามใช้ภ าษาเท่าที่
สามารถใช้ได้เพื่อการสื่อสารความหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าใจกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ความสาเร็จของผูเ้ รียนจึงขึน้ อยู่กับความสามารถในการใช้ภ าษาในการสื่อสารตามหน้าที่ของ
ภาษาในสถานการณ์นั้น ๆ การจัดกิจกรรมประเภทนีผ้ ูเ้ รียนไม่จาเป็ นต้องตามหลักไวยากรณ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอไป การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของ
ผู้เรียนโดยประเมิ นจากผู้เรียนว่าสามารถใช้ภ าษาได้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ด้านการสื่อสารที่
กาหนดไว้ห รือ ไม่ กิ จ กรรมการสื่ อ สารตามหน้า ที่ ของภาษานี ้ อาจจัด ได้ห ลายรู ป แบบภายใต้
หลักการเดียวกันคือ ผูส้ อนกาหนดสถานการณ์ให้ผเู้ รียนเกิดความจาเป็ นที่จะต้องใช้ภาษาเพื่อหา
ข้อมูลที่ยงั ขาดอยู่ หรือเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนัน้ กิจกรรมนีจ้ ะให้ความสาคัญกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (sharing) ดังนี ้
1.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จากัดในวงจากัด (Sharing Information with
Restricted Cooperation) กิ จ กรรมนี ้อ าจจั ด อยู่ เป็ นงานคู่ (Pair Work) หรื อ งานกลุ่ ม (Group
work) ก็ได้ ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มจะได้ขอ้ มูลเพียงส่วนหนึ่ง และต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีกบั เพื่อนเพื่อ
หาข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยการถาม ตอบ จึงจะได้ขอ้ มูลที่ครบถัวน โดยตอบเฉพาะคาถามที่ตน
กาหนดไว้เท่านัน้
1.2 การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ในวงกว้ า ง (Sharing Information with
Unrestricted Cooperation) กิจกรรมนีผ้ เู้ รียนจะมีอิสระในการใช้ภาษามากกว่า คือแทนที่จะใช้วิธี
ถาม ตอบตามที่ กาหนด ผู้เรียนสามารถใช้วิธี ใดในการพูดก็ได้เพื่ อให้ได้ข้อมูลมาตามที่คิ ดว่า
เหมาะสม
1.3 การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล และหาข้อ สรุ ป จากข้อ มู ล (Sharing and
Processing Information) กิ จ กรรมนี ้ผู้เรียนแต่ล ะคน หรือแต่ล ะกลุ่ม จะได้รับ ข้อมูลคนละส่วน
แตกต่างกันไป ในขัน้ ตอนแรกผูเ้ รียนต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อน จนกระทั่งได้ภาพรวมของข้อมูล
ทัง้ หมด จากนั้นนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือหาข้อสรุปอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่
กาหนดเอาไว้
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1.4 การแลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ความรู ้ (Sharing Information) กิ จ กรรมนี ้
ผูเ้ รียนจะได้รบั ข้อมูลหรือความรูท้ ่ีเหมือนกัน ผูส้ อนให้ผเู้ รียนอภิปรายร่วมกันในข้อมูลที่ได้รบั หรือ
การประมวลผลข้อมูลนัน้ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึง่ โดยผูส้ อนอาจนาปัญหาจากชีวิตประจาวันมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับความสนใจของผูเ้ รียน
2. กิ จ กรรมการใช้ ภ าษาเพื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นสั ง คม (Social Interaction
Activities) กิจ กรรมนีจ้ ะกาหนดสถานการณ์และบทบาทของผู้เรียนไว้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เลือกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารตามบทบาททางสังคม และเหมาะสมกับสถานการณ์ ความสาเร็จของ
การทากิจกรรมนีไ้ ด้จากความสามารถในการสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ และความสามารถในการ
เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และบทบาทที่ได้รบั กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อ
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมสามารถจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้
ภาษาสื่อสารเหมือนเกิดขึน้ ในสถานการณ์จริง
การจัดกิจกรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษา และกิจกรรมการใช้ภาษา
เพื่ อ ปฏิ สัม พั น ธ์ในสัง คมดัง กล่ า วนี ้ ต้อ งให้ค วามส าคัญ กับ หลัก การส าคัญ 4 ประการ ได้แ ก่
1. ภาษาที่ ใช้และการสื่ อความหมาย (Language and Meaning) 2. ภาษาที่ ใช้และบริบ ททาง
ภาษา (Language and Context) 3. ภาษาที่ ใ ช้ แ ละขอบข่ า ยทางภาษา (language and
Register) และ 4. การเรียนรูภ้ าษาในบริบท (Language Learning in Context)
นอกจากนั้น Richards (2003: 24-25) ให้ข้อ เสนอแนะว่ า การจัด การเรี ย นรู ้
ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ผูเ้ รียนเกิดความสามารถในการสื่อสารได้นั้น ผูส้ อนต้องเน้นเนือ้ หาเป็ น
ฐาน (Content-Based Instruction) โดยคั ด เลื อ กเรื่ อ งราวและเนื ้อ หาให้ ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของผูเ้ รียนที่เรียนภาษาเป้าหมายหรือภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะทาง
ภาษาและความสามารถด้านเนือ้ หาไปพร้อม ๆ กัน
ดัง นั้น การคัด เลื อกเนื ้อ หาที่ น ามาให้ผู้เรีย นได้เรีย นจึ ง เป็ น สิ่ งส าคัญ อย่างยิ่ ง
เพราะเนือ้ หาที่คดั เลือกมาจะต้องเอือ้ ต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรูภ้ าษาทัง้ 4 ทักษะคือ การ
ฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว ยังต้องมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประเมิน
ข้อมูล ที่เกี่ ยวข้องกับ เรื่องนั้น ๆ ตลอดจนท าให้ผู้เรีย นเกิดการเรียนรู ภ้ าษาในลักษณะองค์รวม
(Whole Language Learning) ในวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยจึง คัดเลือกเนือ้ หาของภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดย
ศึกษาความต้องการและจาเป็ นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
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ทั้ ง นี ้ M. B. B. Finocchiaro, Christopher. (1983: 24-29) ได้ ก ล่ าว ถึ ง ก า ร
จัด การเรีย นรู ภ้ าษาต่ างประเทศโดยเน้น กระบวนการสื่อ สารตามหลักการหน้าที่ ของภาษา มี
ลักษณะสาคัญดังนี ้
1. ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ภาษาที่ น าไปใช้เพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ใ ด
(Situation) เนื่องจากสถานการณ์จะเป็ นตัวกาหนดบริบทของการสื่อสารและเลือกลักษณะของ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. ต้องพิจารณาถึงภาษาที่นาไปใช้เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงนัน้ ว่า
ต้องใช้รูปแบบของภาษาในการสื่อสารอย่างไร รวมถึงการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร หรือช่องทางการ
สื่อสาร
3. ต้องพิจารณาถึงเป้าหมายของการสื่อสาร เนื่องจากว่าเป้าหมายของการ
สื่อสารจะเป็ นตัวกาหนดการเลือกลักษณะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การใช้ถ้อยคา การใช้
นา้ เสียง การถ่ายทอดอารมณ์และความรูส้ กึ เป็ นต้น
นอกจกานัน้ Brown (2001: 43-44) ได้กล่าวถึงหลักการกระบวนการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารไว้ดงั นี ้
1. มี วัต ถุ ป ระสงค์ห ลั ก เพื่ อ ให้ผู้เรี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร ซึ่ ง
ประกอบด้วยความสามารถในด้านโครงสร้างภาษา ความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยคา สานวน
ภาษาในการสนทนาตามหน้าที่ ท างภาษา ความสามารถในการใช้ภ าษาเพื่ อ เข้าสู่สัง คมและ
วัฒนธรรม รวมทัง้ ความสามารถในการใช้ยทุ ธวิธีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เทคนิค และกิจกรรมที่ใช้เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมใน
การใช้ภาษาอย่างแท้จริง เพื่อสื่อความหมายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทางภาษาในแต่ละสถานการณ์
ซึ่งมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนสื่อสารได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
3. ให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) มากกว่า
ความแม่ น ย าในการใช้ภ าษา (Accuracy) เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นได้ใ ช้ ภ าษาในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ความหมาย
4. ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภ าษาในการสื่อสารได้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน มี ภ าระงาน (Task) หรือกิจกรรมเป็ นสื่อกระตุ้นเพื่อให้ผูเ้ รียนมี การสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
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5. เน้นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ภ้ าษา ตามรู ปแบบการเรียนรู ข้ อง
ตนเองจากกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจทางภาษา อีกทัง้ มีการพัฒนายุทธวิธีในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตัวเองได้อย่างเหมาะสม
6. บทบาทของผู้ส อนภาษา คื อ เป็ นผู้อ านวยความสะดวก และผู้แ นะ
แนวทาง แต่ไม่ใช่เป็ นการบอกกล่าวทัง้ หมดแก่ผเู้ รียน ผูเ้ รียนจะถูกกระตุน้ ให้ใช้ภาษาในการสื่อสาร
กับผูอ้ ่นื ในสถานการณ์ท่ใี กล้เคียงความเป็ นจริง
ผูว้ ิจัยจะพัฒ นากระบวนการจัดกิจกรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษา และ
ธรรมชาติของภาษา เพื่อนาไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้ตรงตามบริบทธุรกิจให้กบั นักศึกษา
จีน เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และเสริมสร้างทักษะให้กบั นักศึกษาจีน เพื่อให้นกั ศึกษาจีน เกิดความมั่นใจ
ในการใช้ภาษา และสามารถนาภาษาที่ได้เรียนรูน้ นั้ ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ได้
5.5 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เทคนิ ค วิธี ก ารจัด การเรีย นรู ้จ ะเป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ ท าให้
หลักสูตรที่พัฒ นาขึน้ นั้นมี ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย การเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนจะต้อง
สอดคล้อ งกั บ องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของการการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ใ นหลัก สูต ร และต้อ ง
ดาเนินการเป็ นขัน้ ตอนอย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ เพิ่มพูนทักษะ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร เทคนิคในการจัดการเรียนรู ้
ประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
น้อ ย ศิ ริโชติ (2524: 75-76) ได้แ ยกเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนออกเป็ น ประเภท
ใหญ่ ๆ ได้ดงั นี ้
1. ประเภทการบรรยายและอภิ ป รายโดยผู้ท รงคุ ณ วุฒิ วิ ธี ก ารสอน
ประเภทนีไ้ ด้แก่
1.1 การบรรยายหรือปาฐกถา (Lecture or speech) เป็ น เทคนิ ค ที่
นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการสอนในสถานศึกษา เพราะเป็ นวิธีท่ีท าได้ง่ายรวดเร็ว การใช้
วิธีการบรรยายนีใ้ ช้ผบู้ รรยายเพียงคนเดียว วิธีการแบบนีส้ ามารถให้ความรูแ้ ก่คนจานวนมาก ๆ ได้
จึงเหมาะในการให้ความรู พ้ ืน้ ฐาน การให้ขอ้ มูลอย่างกว้าง ๆ ผูบ้ รรยายหรือวิทยากรจะเป็ นผูท้ ่ีมี
ความรอบรู ้ และมีประสบการณ์ในหัวข้อที่จะบรรยายนัน้ เป็ นอย่างดี
1.2 การบรรยายเป็ นชุ ด (Symposium) เป็ นการบ รรยายโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือวิทยากรเป็ นชุด ตัง้ แต่ 2-6 คน ซึ่งจะบรรยายหรือแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่
กาหนดให้โดยจะบรรยายปั ญหาหนึ่ง ๆหลายด้าน วิทยากรแต่ละคน จะบรรยายกันคนละด้าน ไม่
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ก้าวก่ายและไม่ ซา้ กันโดยวิทยากรจะเสนอความคิดเห็นสั้น ๆ และตรงจุดหมาย ใช้เวลาคนละ
ประมาณ 10-15 นาที
1.3 การอภิ ป รายเป็ น คณะ (Panel Discussion) เป็ น การสอนที่ ใช้
การอภิ ป รายเป็ น คณะ เป็ น การอภิ ป รายโดย กลุ่ม ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3-10 คน ในหัว ข้อ ที่
กาหนดให้โดยผูอ้ ภิปรายแต่ละคนจะให้ความรู ้ ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นของตนแก่ผูฟ้ ั ง การ
อภิปรายเป็ นคณะนีม้ ีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้รบั ความรู ้ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่อง
เดียวกัน เพื่อให้มีความรูป้ ระสบการณ์กว้างขวางยิ่งขึน้
2. ประเภทให้ผเู้ ข้าศึกษามีบทบาทร่วม เช่น
2.1 การสัมมนา (Seminar) เป็ นการเรียนการสอนที่ใช้กบั กลุ่มบุคคล
ที่มาร่วมกันเพื่อการศึกษา ค้นคว้าเรื่องราว เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใต้การนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจจะ
เป็ นเวลาช่วงสัน้ หรือหลายเวลาต่อเนื่องกันก็ได้
2.2 การอภิ ป รายกลุ่ม (Group Discussion) เป็ น การอภิ ป รายกั น
ระหว่างสมาชิก 6 - 20 คนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่สนใจร่วมกัน ลักษณะการอภิปรายแบบนีเ้ ป็ นการ
ประชุมนอกแบบไม่เป็ นพิธีการ เพื่อช่วยกันหาทางตกลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสมาชิกทุกคนมีสว่ น
เกี่ยวข้อง และผลสรุปนีถ้ ือว่าเป็ นมติของกลุ่ม
2.3 การประชุม (Conference) เป็ นการประชุมอย่างเป็ นพิธีการ ซึ่ง
ประกอบด้วยผูร้ ่วมประชุม จานวนประมาณไม่เกิน 20 คน เพื่อแก้ปัญ หาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูป้ ระสบการณ์และความคิดเห็น ในเรื่องที่ทกุ คนมีความสนใจร่วมกัน
2.4 การประชุมชินดิเคต (Syndicate Method) เป็ นวิธีการทางานใน
รูปของคณะกรรมการ โดยแบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อปฏิบตั ิงาน หรือพิจารณา
ปัญหาตามที่ได้รบั มอบหมาย ข้อสาคัญของการประชุมแบบนีค้ ือ สมาชิกของกลุ่มมักจะมาจากผูท้ ่ี
มี ป ระสบการณ์ท่ี แตกต่ างกัน หรือมี ค วามรู ห้ ลาย ๆ สาขา และให้สมาชิ ก ได้ร่วมกัน อภิ ป ราย
แก้ปั ญ หาแลกเปลี่ ย นความรู ้ และประสบการณ์ ซ่ึ ง กั น และกัน เพื่ อ จะได้น าเอาความรู ้ และ
ประสบการณ์ท่ีต่างกันนัน้ มาใช้ใช้เป็ นประโยชน์ในการศึกษาปั ญหาที่ได้รบั มอบหมาย เทคนิคนี ้
เหมาะสาหรับที่จะใช้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์สูงพอสมควร
2.5 การระดมความคิด (Brainstorming) เป็ นเทคนิค ที่ก ระตุ้น ให้ผู้
เข้าศึกษาทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เทคนิคนีเ้ ปิ ดโอกาสให้สมาชิ กแสดงความ
คิดเห็ นอย่างเสรีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่ คานึงถึงความคิดนั้นจะเป็ นอย่างไรถูกต้องหรือไม่
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ความคิดทุกอย่างจะได้รบั การยอมรับจากกลุ่มทัง้ สิน้ สุดท้ายจึงค่อยสรุปผล เทคนิคนีส้ มาชิกทุก
คนมีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่
2.6 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นเทคนิคการสอนวิธี
หนึ่งโดยจัดให้ผเู้ ข้าอบรมแสดงบทบาทในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเหมือนในชีวิตจริง
2.7 การประชุ ม ถกเถี ย ง (Buzz session) เป็ นเทคนิ ค การสอนที่
สามารถดึงผูเ้ รียนทัง้ หมดให้มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2.8 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เป็ นเทคนิคการสอนวิธีหนึ่ง
เพื่อให้ผูเ้ รียนได้พิจารณาตัดสินใจแก้ปัญ หาต่าง ๆ โดยเรื่องที่จะมอบหมายให้ศึกษานั้น ต้องมี
รายละเอี ยดมากพอที่จ ะทาให้ผู้เรียนมองเห็ น จุดส าคัญ ของปั ญ หาและข้อ มูล ต่ าง ๆ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาได้ อาจใช้ภายหลังการเรียนการสอนได้
2.9 การให้เ วลาซั ก ถาม (Question Period) เทคนิ ค นี ้มั ก ใช้ภ าย
หลังจากการบรรยายหรือการอภิปราย โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้ถามคาถามโดยตรงแก่ผบู้ รรยาย
หรือผู้อ ภิ ป ราย ทั้ง นี ้เพื่ อ ให้ผู้เรีย นได้มี ส่วนร่ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ อธิ บ ายจุด ส าคัญ บางประการ
เพิ่มเติม และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนถามนอกเหนือจากที่ผบู้ รรยายได้พดู ไปแล้วด้วย
2.10 การสั ม ภาษณ์ (Interview) เป็ นเทคนิ ค ที่ ดี วิ ธี ห นึ่ ง ในการ
รวบรวมข้อมูลจากวิทยากร หรือผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ความรู ด้ า้ นต่าง ๆ ในหัวข้อนั้น ครบถ้วน
เมื่อจบการสัมภาษณ์แล้วอาจเปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ ั งมีส่วนซักถามด้วยก็ได้ การสัมภาษณ์นีจ้ ะมีผูใ้ ห้
สัมภาษณ์หรือผูส้ มั ภาษณ์ 1 คนก็ได้
2.11 ละครสั้น (Skit) เป็ นวิธีการแสดงละครสั้น โดยใช้ผูแ้ สดงเพียง
2-3 คน โดยได้ซักซ้อมและแสดงบทบาทที่เตรียมไว้แล้ว การแสดงแบบนีเ้ ป็ นการแสดงให้เห็ น
ปัญหาหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.12 การสาธิต (Demons traction) เป็ นการแสดงให้ผูเ้ ข้าอบรมได้
เห็นของจริงโดยอาจให้เห็นกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิงาน หรือการทดลองต่าง ๆเป็ น
ต้น
2.13 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็ นวิธีการที่บุคคลที่มี
ปั ญ หาและความสนใจตรงกัน มาพบกับผูช้ านาญการหรือผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อที่จะหาความรู แ้ ละ
หนทางที่จะแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ โดยการศึกษาเป็ นกลุม่
2.14 ทัศนศึกษา (Field Trip) เป็ นการนาผูเ้ รียนไปยังสถานที่อ่นื นอก
สถานที่จดั การเรียนการสอน เพื่อศึกษาสภาพการณ์จริงด้วยตนเอง
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3. ประเภทพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งผูเ้ รียนสามารถปรับให้เข้ากับระดับ
ความสามารถในการเรียนรู ้ และความสะดวกของตนได้ เช่น
3.1 การสอนแบบสาเร็จรู ป (Programmed Instruction) เป็ นวิธีการ
สอนโดยตนเองโดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่ทดสอบและจัดลาดับไว้เป็ นอย่างดี เพื่อนาไปสู่ความรูห้ รือ
ทักษะตามวัตถุประสงค์ของการสอน และเมื่อจบแต่ละตอน จะมีการประเมินผลเพื่อให้ผูเ้ รียนได้
แก้ไขสิ่งที่ยงั ไม่เข้าใจให้ถกู ต้องก่อนที่จะก้าวไปสูข่ นั้ ตอนต่อไป
3.2 การเสนอแนะ (Coaching) เป็ นการเสนอแนะโดยหัวหน้างาน
หรือผูบ้ ริหารซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า จะเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องแก่ผเู้ รียน
4. ประเภทใช้สื่อในการเรียนการสอน เป็ นส่วนประกอบสาคัญ
4.1 การใช้สไลด์ประกอบเสียง (Slide/tape Presentation)
4.2 การใช้ภาพยนตร์ประกอบ (Instructional)
จากแนวคิดที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเรียนการสอนข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า
เทคนิควิธีการเรียนการสอนมีหลากหลายประเภท เทคนิควิธีการสอนนับเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
การจัดการเรียนรูข้ องหลักสูตรประสบความสาเร็จ เทคนิควิธีการสอนสามารถแบ่งออกเป็ น 2 แบบ
คือ เทคนิควิธีการสอนที่เน้นผูส้ อน หรือวิทยากรเป็ นสาคัญ กับเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ การตัดสินใจเลือกเทคนิควิธีการสอนควรต้องคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญคือ จุดมุ่งหมาย
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร เนือ้ หาและขอบเขตของการเรียนรู ้ คุณสมบัติและคุณลักษณะของ
ผูเ้ รียน สถานที่จดั การเรียนการสอน อุปกรณ์และวัสดุท่ีอานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน
เวลาที่กาหนดของการเรียนการสอน และความชานาญในการเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนของผูส้ อน
หรือวิทยากร แต่แม้จะใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ หลายเทคนิคของการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแล้ว
ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผูเ้ รียนจะมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และสนใจติดตามกับเรื่องที่
ผูส้ อน หรือวิทยากรนาเสนอได้ตลอดเวลาในขณะการเรียนการสอน เนื่องจากผูเ้ รียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างด้านความรู พ้ ืน้ ฐาน ประสบการณ์ ความถนัด และความสนใจ ดังนั้น ความเบื่อ
หน่าย ความขัดแย้ง และความไม่แน่นอนอื่น ๆ จึงอาจจะเกิดขึน้ ในบรรยากาศของกลุม่ ผูเ้ รียน ทัง้ นี ้
ทวีป อภิสิทธิ (2552: 54-63) จึงได้เสนอแนวคิดเทคนิควิธีเสริม 4 เทคนิค เพื่อช่วยให้บรรยากาศใน
เรียนการสอนไม่เบื่อหน่าย และเป็ นที่น่าพึงพอใจของผูเ้ รียนตามสมควร
1. เทคนิคการตั้งประเด็นคาถามปลายเปิ ดเพื่อการอภิปราย ผูส้ อนหรือ
วิทยากรตัง้ ประเด็นหรือคาถามเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้มีส่วนร่วมอภิปราย และกระตุน้ ผูเ้ รียน
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ทุกคนพูดแสดงความคิดเห็นออกมาให้ได้โดยอาศัยความรู ้ และประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งประเด็นคาถามจะต้องเป็ นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้ เรียนทุกคน
และเป็ นประเด็นคาถามที่ไม่ง่ายหรือยากจนเกินพืน้ ฐานความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียน
2. เทคนิคแก้ความเบื่อหน่าย วิทยากรต้องมีเทคนิควิธีการจูงใจให้ผู้เรียน
ตื่นตัว เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศของความง่วง ความเบื่อหน่ายในเรียนให้ลดน้อยลงหรือหมดไป
เทคนิควิธีท่นี ิยมใช้กนั คือ การเล่าเรื่องขาขันคั่นรายการเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ การจัดให้ผูเ้ รียนร้อง
เพลงที่ มี จัง หวะ เนื ้อร้อ งท่ วงทานองที่ เร้าใจ และสนุก สนาน หรือเพลงที่ มี เนื ้อหาเกี่ ย วข้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ้ การจัดทากิจกรรมที่ตอ้ งเคลื่อนไหวอิรยิ าบถ การตัง้ ประเด็นคาถามให้ผทู้ ่กี าลัง
เบื่อหรือง่วง ออกมาพูด หรือออกมาเป็ นผูแ้ สดง การให้ผูเ้ รียนได้พกั ย่อยหรือจัดการธุระส่วนตัวโดย
ใช้เวลาสัน้ ๆ
3. เทคนิคการยุติขอ้ โต้แย้งในกรณีท่แี บ่งกลุม่ อภิปราย เมื่อมีการแบ่งกลุ่ม
เพื่อการอภิปรายประเด็นหรือทากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การมองต่างมุมกันอาจเกิด
บรรยากาศการโต้แย้ง โต้เถียงกัน ผูส้ อนจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขหาทางยุติขอ้ ขัดแย้งที่กาลังจะบาน
ปลายด้วยการให้คาแนะนาแก่ประธานหรือสมาชิกในกลุม่ โดยมีสนั ติวิธีดงั นี ้
3.1 การใช้วิธีประนีประนอมโดยเลือกเอาความคิดที่ดีมีเหตุผลของแต่
ละฝ่ ายที่โต้แย้งมาหลอมรวมกัน
3.2 การหยุดพักการอภิปรายชั่วคราวโดยให้ผู้เรียนออกไปดื่มนา้ ทา
ธุระส่วนตัว หรือเปลี่ยนอิริยาบถโดยใช้เวลาสัน้ ๆ ระหว่างช่วงเวลาพักสัน้ ๆ นัน้ จะเป็ นโอกาสให้
คู่กรณีการขัดแย้งกันพูดคุยทาความเข้าใจกันนอกกลุม่ เป็ นส่วนตัวได้
3.3 การให้คาแนะนาประธานกลุ่มให้เลื่อนหรือเปลี่ยนไปอภิปรายใน
ประเด็นอื่น ๆต่อไปก่อน เพราะบางครัง้ ความขัดแย้งที่เกิดขึน้ อาจจะเกิดจากแต่ละฝ่ ายยังขาด
ข้อมูลด้านวิชาการหรือข้อมูลด้านอื่นที่เพียงพอ
3.4 การให้ประธานกลุ่มทาหน้าที่ตัดหรือขัดจังหวะการอภิปรายของ
ผูเ้ รียนที่พดู ออกนอกเรื่อง โดยเปลี่ยนให้ผเู้ ข้ารับการอบรมคนอื่นที่ยงั ไม่มีโอกาสได้พดู หรือนั่งเงียบ
ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งบางครัง้ ความคิดเห็นนอาจจะทาให้ขอ้ โต้แย้งหมดไป
3.5 การแบ่งกลุ่มย่อยให้เล็กลงไปอีกเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เมื่อในกลุ่มย่อยผูเ้ รียนทุกคนจะมีโอกาสพูดแสดง
ความคิดเห็นมากขึน้ และได้ขอ้ ยุติท่ีชดั เจนแล้วให้นากลับเข้าไปเสนอความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุม่ ใหญ่ต่อไป วิธีนจี ้ ะทาให้ขอ้ โต้แย้งลดน้อยลง
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4. เท ค นิ ค ก ารป ระ เมิ น ผ ล ผู้ เรี ย น น อ ก จ าก ก ารใช้ เ ท ค นิ ค วิ ธี
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนแล้ว ผูส้ อนต้องมีการประเมินผลการเรียนรู ้ เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมี
ความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนดหรือไม่ การวัดและ
ประเมินผลดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องทาเป็ นข้อสอบหรือแบบสอบถามเสมอไป แต่สามารถใช้หลาย ๆ
เทคนิควิธีประสมกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา โอกาส และกลุ่มเป้าหมาย เทคนิควิธีท่ีนิยมใช้ใน
การประเมินผลผูเ้ รียนคือ
4.1 การวัดและประเมินผลโดยการสังเกต
4.2 การวัดและประเมินผลจากภาพ
4.3 การวัดและประเมินผลจากการแสดงออก
4.4 การวัดและประเมินผลจากการแต่งกลอนหรือเพลง
4.5 การวัดและประเมินผลโดยใช้คาถามสัน้ ๆ
4.6 การใช้แบบสอบถาม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน คือ การบรรยาย การใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่
21 และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด การเรียนรู ต้ ามหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
การอภิปรายกลุ่มย่อย การระดมความคิด การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้ภาพยนตร์ประกอบและ
สื่อเทคโนโลยี และแบบฝึ กหัดรายบุคคล โดยกาหนดให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรูต้ ามจุดประสงค์การเรียนรู ้ และเนือ้ หาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรูข้ องหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
6. หลักสูตรวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (Yunnan University of Finance and
Economics ) หรือ “YUFE” เป็ น สถาบัน อุด มศึ ก ษาชั้น น าประจ ามณฑลยูน นาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีช่ือเสียงทางด้านการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์การเงินมาเป็ นเวลานานถึง
68 ปี โดยมี พัฒ นาการในการจัด การศึก ษาและการพัฒ นาหลัก สูตรรายวิช าเป็ น ระยะ ๆ ซึ่ง มี
รายละเอียดการจัดการศึกษาดังนี ้
6.1 ความเป็ นมาของการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สถาปนาขึน้ เมื่ อปี พ.ศ.2494
ทางทิศเหนือของนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจุบนั มี 2 วิทยาเขต มี
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พืน้ ที่กว่า 625 ไร่ ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา 19 หน่วยงาน โดยแบ่งหน่วยงานการจัด
การศึกษาออกเป็ นคณะและวิทยาลัย ดังนี ้
1. คณะการคลังและรัฐประศาสนศาสตร์
2. คณะเศรษฐศาสตร์
3. คณะการเงิน
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะการบัญชี
6. คณะวิทยาการทางสารสนเทศ
7. คณะคณิตศาสตร์และสถิติ
8. คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
9. คณะนิติศาสตร์
10.คณะสื่อสารมวลชน
11.คณะโลจิสติกส์
12.คณะการออกแบบอุตสาหกรรม
13. วิทยาลัยบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
14. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว
15. คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
16. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
17. คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
18. มาร์กซ์วิทยาลัย
19. ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาการพลศึกษา
หน่วยงานดังกล่าว มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 61 หลักสูตร ระดับ
ปริญ ญาโท 69 หลักสูตร และระดับปริญ ญาเอก 4 หลักสูตร มี จานวนนักศึกษาภาคปกติทั้ง สิน้
26,945 คน โดยมีวิสยั ทัศน์คือ พัฒนามหาวิทยาลัยจากชัน้ นาระดับชาติ ที่บูรณาการบริหารจัดการ
และเศรษฐศาสตร์การเงินมุ่งสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยชัน้ นาระดับโลก
โดยมีพนั ธกิจในการจัดการศึกษาดังนี ้
1. การจัดการศึกษาเพื่ อให้องค์ความรู ้ และทักษะที่มี ความหลากหลาย มี
ความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและเป็ นที่ยอมรับทัง้ ในและต่างประเทศ
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2. การสร้างงานวิจยั เชิงนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อความเป็ นเลิศทาง
วิชาการและเกิดประโยชน์แก่สงั คมโลกและภูมิภาคส่วนรวม
3. เป็ นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์
การเงินแก่สงั คมโลกที่ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค
4. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
โดยมีสมรรถนะหลัก ดังนี ้
1. เป็ น มหาวิทยาลัย ชั้นน าทางด้านการบริห ารจัดการ และเศรษฐศาสตร์
การเงิน ทาให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. จัด การเรีย นการสอนแบบบู รณาการระหว่ า งวิช า ท าให้นัก ศึก ษาได้มี
โอกาสเรียนร่วมกัน และทาให้เกิดโอกาสสร้างนวัตกรรม
3. ทาวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ปัญ หาส าคัญ ทางด้านการบริหารจัดการ และ
เศรษฐศาสตร์การเงิน ของสังคมโลก
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สาธารณะ มี ค วามรู ้
ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู เ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมี
เหตุผล
2. เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จัย ที่ ส ร้างองค์ค วามรู ้ใหม่ และนวัต กรรมที่ ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒ นาประเทศชาติ และสากล รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็ น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
3. เพื่ อ เสริม สร้า งความเข้ม แข็ ง และยกระดั บ คุ ณ ภาพทางวิ ช าการและ
งานวิจยั ร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ
6.2 การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้พัฒ นา
หลักสูตรตามจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้เปิ ดหลักสูตรสาขาวิชาเอกการบัญชีบริหารควบคู่กบั วิชา
โทภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู ค้ วามสามารถในสาขาวิชาเอก และมี
ทักษะการฟั ง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาไทยในระดับดี เพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
ต่ อ มามหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นานให้ค วามส าคัญ กับ การเรี ย นการสอน
ภาษาไทยมากขึน้ ให้นกั ศึกษาชาวจีนที่ศึกษาสาขาวิชาเอกต่าง ๆ นอกจากต้องเรียนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศบังคับแล้ว ยังต้องเลือกเรียนภาษาในอาเซียนอีกหนึ่งภาษา เช่น ภาษาไทย
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เป็ นต้น ตามหลักสูตรที่กาหนดของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ระยะเวลาใน
การเรียนวิช าเลื อกภาษาไทย 1-2 ภาคเรียน สัป ดาห์ละ 2-4 คาบ จานวน 2-4 หน่วยกิต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทย มีทักษะการ
ฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยขั้นพืน้ ฐาน ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนนั้น
ผูส้ อนจะคัดเลือกเนือ้ หาที่เหมาะสมจากหนังสือตาราเรียนภาษาไทยขัน้ พืน้ ฐานจากอินเตอร์เน็ต
และสื่ อ อื่ น ๆ มาจัด เรียบเรีย งเป็ น เอกสารประกอบการสอน นอกจากนี ้ยังมี ใบความรู แ้ ละใบ
กิ จ กรรมต่ าง ๆ หรือ ผู้ส อนอาจก าหนดหนัง สื อ ต าราเรีย น และเลื อ กเนื ้อ หาที่ เหมาะสมมาให้
นักศึกษาจีนศึกษาเพิ่มเติม ต่อมาในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
ได้เปิ ด หลัก สูต รวิช าเอกภาษาไทยระดับ ปริญ ญาตรีในรู ป แบบหลัก สูต ร 3+1 ซึ่งเป็ น ลัก ษณะ
โครงการแลกเปลี่ ย น ประกอบด้วย ศึ ก ษาที่ ม หาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยูน นาน
ระยะเวลา 3 ปี และแลกเปลี่ยนศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี ในช่วงปี
การศึกษาที่ 3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทยนีเ้ ปิ ดรับสมัครปี ละ 2 ห้อง ห้อง
ละ 30 คน จานวน 60 คน โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพื่อให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการใช้ภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั้งการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
และการแปลสองภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนสามารถใช้ภ าษาไทยประกอบอาชี พ ใน
ประเทศไทยและประเทศจี น อีก ทั้ง สามารถใช้ภ าษาไทยเป็ น เครื่องมื อ ในการศึกษาหลัก สูต ร
ระดับสูงที่เปิ ดสอนเป็ นภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ นอกจากนัน้ ทางมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานยังเล็งเห็นความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีน จึงส่งเสริมให้เปิ ดหลักสูตรวิชาภาษาไทยแทนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิ ดโอกาสให้กับ
นัก ศึ ก ษาจี น ชั้น ปี ที่ 1 ทุ ก คน สามารถเลื อ กวิ ช าภาษาไทยแทนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (College
English) ได้ตงั้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ปี ท่ี 1 จนถึงภาคเรียนที่ 2 ชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 4 ภาคเรียน โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้นั ก ศึ ก ษามี ทัก ษะการใช้ภ าษาไทยได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้
ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อสารทั้ง การฟั ง การพูด การอ่ าน และการเขี ยนในชี วิต ประจ าวัน รวมถึ ง
สามารถใช้ภาษาไทยเป็ นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อที่ประเทศไทยในอนาคต
6.3 จานวนนักศึกษาจีนทีเ่ รียนวิชาเอกภาษาไทย
ในปี การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานจานวน 12
คณะและ 1 วิทยาลัย ได้เปิ ดสอนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้กบั นักศึกษาจีนระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 ถึงชัน้ ปี ท่ี 4 จานวนทัง้ สิน้ 583 คน และเปิ ดสอนหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย
แขนงวิชาเศรษฐกิจการค้า ตัง้ แต่ในคณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจานวน 133 คน หลักสูตร
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วิชาเอกบริหารการบัญชีค่กู บั วิชาโทภาษาไทยที่เปิ ดสอนในคณะการบัญชี และหลักสูตรวิชาเลือก
เรียนภาษาไทยที่เปิ ดสอนในอีก 10 คณะและ 1 วิทยาลัย มีรายละเอียดจาแนก ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวนนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีท่เี รียนภาษาไทยในคณะต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
จานวนนักศึกษาจีนที่
เรียนภาษาไทย
1. คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
133
2. คณะการบัญชี
120
3. คณะการคลังและรัฐประศาสนศาสตร์
30
4. คณะเศรษฐศาสตร์
30
5. คณะการเงิน
30
6. คณะบริหารธุรกิจ
30
7. คณะวิทยาการทางสารสนเทศ
30
8. คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
30
9. คณะนิติศาสตร์
30
10. คณะสื่อสารมวลชน
30
11. คณะโลจิสติกส์
30
12. วิทยาลัยบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
30
13. คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
30
รวม
583
คณะ/วิทยาลัย

ลักษณะหลักสูตร
วิชาภาษาไทย
วิชาเอก
วิชาโท
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก

ที่ ม า: ข้อ มู ล จ านวนนัก ศึ ก ษาที่ เรีย นวิ ช าภาษาไทย ณ วัน ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2563
สานักงานวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
6.4 หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย
6.4.1 คุณลักษณะและมาตรฐานของหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย
ปี พ.ศ.2555 มหาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิน ยูน นานได้ค านึ ง ถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ในสมัยศตวรรษที่ 21 เพื่อสนองตอบ
นโยบายของประเทศจีนและความต้องการของสังคม จึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรภาษาไทยตามแนวทาง
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและ
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วรรณกรรมต่างประเทศ และบูรณาการระหว่างวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยกับวิชาเศรษฐกิจ
การค้า ซึ่งเป็ นวิชาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน เป็ นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย แขนงวิชาเศรษฐกิจการค้า โดยกาหนดคุณลักษณะและ
มาตรฐานของบัณ ฑิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขานี ้ว่า บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอก
ภาษาไทยนี ้ จะเป็ นผูท้ ่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพ มีภูมิปัญญาใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถนาความรูข้ องวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การวิเทศสัมพันธ์
ของไทย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญ หาเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการวิเทศสัม พันธ์
และสามารถนาความรู ้ ทักษะไปพัฒ นาความสัมพันธ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองระหว่างไทย-จีนในยุคสมัยศตวรรษที่ 21 (云南财经大学教务处, 2016:
334-339)
สาหรับรูปแบบการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย แขนง
วิช าเศรษฐกิจ การค้า ตลอดหลักสูตร 4 ปี ได้ดาเนินการสอนในรู ปแบบหลักสูตร 3 + 1 ปี ซึ่ง
นักศึกษาจีนชัน้ ปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 เรียนวิชาพืน้ ฐานที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชัน้ ปี ท่ี 3 นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนเรียนที่ประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี
หลังจากนัน้ นักศึกษาจีนจะกลับเรียนที่ประเทศจีนในชัน้ ปี ท่ี 4 เมื่อนักศึกษาจีนเรียนครบกระบวน
วิชาและครบตามจานวนหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจีนจะต้องเสนอบทความทางวิชาการ 1 เรื่องเพื่อ
ขอสาเร็จการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีรายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ที่นักศึกษาจีนต้อง
เลือกเรียน โดยมีราบละเอียด ดังตาราง 3

125

626090
626078
626079
606145
626146
626147
626093
626094
626319
626318
626149
626150
626127
620017
626152
626091
626081
626101
626080

ระบบเสียงในภาษาไทย
ภาษาไทยการพูด 1
ภาษาไทยการพูด 2
ภาษาไทยการพูด 3
ภาษาไทยโสตทัศน์ฟัง-พูด 1
ภาษาไทยโสตทัศน์ฟัง-พูด 2
ภาษาไทยการอ่าน 1
ภาษาไทยการอ่าน 2
ภาษาไทยการเขียน 1
ภาษาไทยระดับพืน้ ฐาน
ภาษาไทยระดับกลาง 1
ภาษาไทยระดับกลาง 2
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3
ภาษาไทยระดับสูง
วิถีชีวิตไทย
สานวน สุภาษิต คาพังเพย
วรรณกรรมภาษาไทย

192
64
64
64
64
64
64
64
64
128
96
64
64
64
64
64
32
32
32

6
2
2
2
2
2
2
2
2
8
6
4
4
4
4
4
2
2
2

16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์

ชื่อวิชา

ชั่วโมงเรียนในแต่ละภาค
(ต่อสัปดาห์)

หน่วยกิต

รหัสวิชา

จานวนชั่วโมงเรียน

ตาราง 3 รายวิชาภาษาไทยที่นกั ศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทยต้องเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8
12
4
4
4
4
4
4
4
4
8
6
4
4
4
4
4
2
2
2
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16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์
16 สัปดาห์

ชื่อวิชา

ชั่วโมงเรียนในแต่ละภาค
(ต่อสัปดาห์)

หน่วยกิต

รหัสวิชา

จานวนชั่วโมงเรียน

ตาราง 3 รายวิชาภาษาไทยที่นกั ศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทยต้องเรียน (ต่อ)

1
626321
626370
626369
626076
626151
626367
626079

การเขียนงานวิชาการ
กฎหมายของไทย
ไทยศึกษา
เทคนิคในการจัดเอกสาร
ภาษาไทย
สุนทรพจน์ภาษาไทย
เศรษฐกิจและสังคมไทย
การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย

2 3 4 5 6 7 8
2
2
2

32
32
32

2
2
2

32

2

2

32
32
32

2
2
2

2
2
2

6.4.2 การจัดการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
จากตาราง 3 สามารถเห็นได้ว่าหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาไทยได้กาหนด
รายวิ ช าภาษาไทยพื ้น ฐานต่ า ง ๆ ตามโครงสร้า งหลัก สู ต รกลุ่ ม วิ ช าภาษาและวรรณกรรม
ต่างประเทศแล้ว ยังได้กาหนดรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจจานวน 3 วิชา เป็ นวิชาเอกบังคับ ได้แก่
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 จานวน 4 หน่วยกิต เป็ นรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดับต้น
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปี ท่ี 2 ภาษาไทยเชิ งธุรกิจ 2 จานวน 4 หน่วยกิต เป็ น
รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดับกลาง จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ปี ท่ี
3 และภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 จานวน 4 หน่วยกิต เป็ นรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
ระดับ สูง จัด การเรีย นการสอนในภาคเรีย นที่ 2 ชั้น ปี ท่ี 3 ซึ่งรายวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ 2 กับ
รายวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ 3 จะให้สถาบัน อุด มศึก ษาในประเทศไทยเป็ น ผู้กาหนดประมวล
รายวิชา(Course Syllabus) และเนือ้ หา สาหรับการเรียนการสอน
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จากการสัม ภาษณ์ผู้ส อนวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ และนักศึก ษาจี น สาขา
วิชาเอกภาษาไทยทัง้ นักศึกษาที่กาลังศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุ รกิจ ที่ผ่านมานั้นยังไม่ เป็ น ที่น่าพึงพอใจ ทั้ง นี ้
เนื่องจากปั ญ หาดังต่อไปนี ้(Dong, 2561; Ruan, 2561; Shen, 2561; Su, 2561; Yao, 2561; Zi,
2561)
1. ไม่ มี ก ารวิ เคราะห์ส ภาพปั ญ หาและความต้อ งการจ าเป็ น (Need
Analysis) ผู้บ ริห ารการศึก ษาและผู้เชี่ ยวชาญเป็ น ผู้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่ ได้มี ก าร
วิเคราะห์รายละเอียดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจว่า จะจัดเนือ้ หาความรูใ้ น
แต่ละระดับอย่างไร จะพัฒนาทักษะการสื่อสารของแต่ละระดับอย่างไร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะใช้รูป แบบใด จะประเมิ น ผลการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิ จ อย่ างไร ไม่ ได้คานึ ง ถึง เรื่อ ง
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ น (Need Analysis) ของการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจให้ละเอียด เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงให้เป็ นหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. ขาดสื่อการเรียนการสอน ทัง้ ประเทศจีนและประเทศไทยยังขาดแคลน
สื่อการเรียนการสอนที่มี ประสิ ทธิ ภ าพตรงกับความต้องการในการนาไปใช้ โดยเฉพาะเอกสาร
ตาราเรียน และหนังสือประกอบการสอนภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางสาหรับนักศึกษาจีน
ถึงแม้ว่าจะมีตาราหนังสือเชิงพาณิชย์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทยธุรกิจที่จาหน่ายในท้องตลาดของ
ประเทศไทย แต่เนือ้ หายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมระหว่างไทยและจีนในยุค
ปัจจุบนั อีกทัง้ เนือ้ หาที่จดั ให้นกั ศึกษาจีนเรียนนัน้ ไม่สอดคล้องกับการนาไปใช้สื่อสารในสภาพจริง
3. ไม่ มี เทคนิคการสอน รู ปแบบการสอนตายตัว ผู้สอนส่วนใหญ่ ยังใช้
วิธีการบรรยายเป็ นหลัก ผูเ้ รียนจึงมีโอกาสฝึ กทักษะการสื่อสารน้อย กิจกรรมการเรียนการสอนไม่
ยืดหยุ่น ไม่มีการส่งเสริมการคิดระหว่างการสื่อสารของผูเ้ รียน
4. รายวิ ช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ 2 และ 3 ที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ย าลัย ใน
ประเทศไทย ยังไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ นี ้ เนื่องจากผูส้ อนชาวไทยหรือสถาบันจะเป็ นผูก้ าหนด
เนือ้ หา และขอบเขตการสอนของตนเอง ทาให้นักศึกษาจีนต้องแบ่งกลุ่มเรียนไปยัง 3 สถาบันใน
ประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างมาก
5. นักศึกษาขาดความมั่นใจในการเรียน รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2
และ 3 นัน้ เป็ นภาษาไทยเชิงธุรกิจระดับกลางถึงระดับสูงสาหรับนักศึกษาจีน โดยมากจะเป็ นการ
อ่านหนังสือพิม พ์ธุรกิจ และการเขียนจดหมายธุรกิจ การอธิบายความหมายของคาศัพท์โดยใช้
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ภาษาอังกฤษของผูส้ อน ทาให้นักศึกษาจีนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษขาดความมั่นใจ และ
หมดกาลังใจในการเรียนภาษาไทย ทาให้ได้ผลการเรียนที่ไม่พงึ ประสงค์
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ ประเทศไทยและประเทศจีนต่างก็ให้ความสาคัญกับ
เรื่องการสร้างความสัมพันธ์กันให้ใกล้ชิดและพึ่งพาอาศัยกันมากยิ่งขึน้ โดยเห็นจากแนวโน้มตาม
ทิศทางการพัฒนาของไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของจีน การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการติดต่อสื่อสารจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นของสังคมปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันกันสูงใน
ด้านการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจการค้าขาย รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการทาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณ ฑิตทางด้านการ
บริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์การค้ามาเป็ นเวลานานถึง 68 ปี หลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาไทย
แขนงวิชาเศรษฐกิจการค้าที่พัฒนาขึน้ ถือว่าเป็ นหลักสูตรเพื่อสนองตอบความต้องการการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในยุคสมัยศตวรรษที่ 21 นักศึกษาจีนที่เรียนจบหลักสูตรนีจ้ ะเป็ น
บุคคลสาคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างประไทยกับประเทศจีน แต่เมื่อเตรียมตัวเข้าสู่การหางาน
ทานั้นจะต้องแข่งขันกับนักศึกษาจี นในสาขาวิช าภาษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็ น
จานวนมาก ผูบ้ ริหารหน่วยงานขององค์กร หรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีกิจการระหว่างไทย
และจีนนัน้ จึงมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาจีนที่จบวิชาเอกภาษาไทยได้มากขึน้ ส่งผลให้สภาพการ
หางานทาของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมีการแข่งขันสูงยิ่งขึน้
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีน วิชาเอกภาษาไทย จึง
ถือได้ว่าเป็ นเรื่องสาคัญ เพราะถ้านักศึกษาจีนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็ น ผูไ้ ด้เปรียบจากคู่แข่งที่จะทาให้ผูบ้ ริหารหน่วยงานขององค์กร และเจ้าของ
สถานประกอบการที่มี กิจ การระหว่างไทยและจี น เห็น ศักยภาพ และสมรรถะของนักศึกษาจี น
รวมทัง้ ให้ผใู้ ช้บณ
ั ฑิตภาษาไทยได้ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานการสอนภาษาไทยของสถาบัน
อีกด้วย
7. ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ นัน้
มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาจีน
สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้อง
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กับความต้องการของนักศึกษาจีน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ข้ อง หลักสูตรจะมุ่งเน้น
พัฒ นาความรู ้ และทักษะภาษา ทั้ง การฟั ง การพูด การอ่ าน และการเขียนภาษาไทย รวมทั้ง
เสริมสร้างความรูด้ า้ นวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษาจีน ทัง้ นี ้ ความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
จะเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้นักศึกษาจีนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยเชิ งธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นแรงขับเคลื่อนและกาลังสาคัญ ที่จะส่งผลต่อหลักสูตรที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
นัน้ เกิดประสิทธิผล ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และวิธีการ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนี ้
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Tiffin (1968: 349) ได้ให้ความหมายความของพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ น
แรงจูงใจของมนุษย์ท่ีตั้งอยู่บนความต้องการพืน้ ฐาน (Basic Need) มีความเกี่ ยวข้องกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และจูงใจ (Incentive) โดยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ตอ้ งการ
Wallerstein (1971: 384) ได้ให้ค วามหมายของความพึง พอใจไว้ว่า ความพึ ง
พอใจ หมายถึง ความรู ส้ ึก ที่เกิดขึน้ เมื่ อได้รบั ผลส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจเป็ น
กระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มี
จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านัน้
Good (1973: 320) ได้นิยามความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง สภาพ
คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติท่บี คุ คลมีต่อสิ่งที่ทาอยู่
จากที่ ก ล่าวข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจ คื อ ความรู ส้ ึก ที่ เกิ ด จากความ
คาดหวังของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิต ถ้าความคาดหวังและความต้องการได้รบั การตอบสนองเกินกว่าที่
คาดหวังไว้จะเกิดความพึงพอใจ มีความรู ส้ ึกชอบและสบายทั้งกายและจิตใจส่งผลให้มีทัศนคติ
ด้านบวกต่อประสบการณ์นั้น ๆ และเกิดแรงจูงใจดาเนินการต่อประสบการณ์นนั้ ๆ ต่อไป แต่ถ้า
ความต้องการต่ ากว่าที่ค าดหวัง ไว้จ ะเกิ ดความไม่ พึง พอใจ และส่งผลให้มี ทัศนคติด้านลบต่ อ
ประสบการณ์นนั้ ๆ ทัง้ นีค้ วามรูส้ กึ และทัศนคติของแต่ละบุคคลนัน้ อาจจะมีความแตกต่างกันและ
ปรับ เปลี่ ยนไปตามสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจจึ ง ขึน้ อยู่กับสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ งของแต่ละบุคคลที่
คาดหวังไว้ว่า จะได้รบั การตอบสนองความต้องการมากน้อยเพียงใด
7.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2519: 26) ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจเป็ นท่าทีท่ วั ๆ ไปที่เป็ นผลมาจากท่าทีท่ีมีต่อ 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม ปั จจัยที่
เกี่ยวกับบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่
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Campbell (1976: 117-124) ได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกับความพึ งพอใจว่า ความพึง
พอใจเป็ น ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ ความส าเร็จ ของแต่ล ะบุคคล เปรียบเทียบกับความคิ ดเห็นต่ อ
สภาพการณ์ท่ีตอ้ งการจะให้เป็ นหรือคาดหวังไว้ ผลที่ได้จะเป็ นความพึงพอใจหรือไม่จะเป็ นการ
ตัดสินของแต่ละบุคคล
Savigon (1997: 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นแรงขับภายในของแต่ละบุคคล
ที่ ท าให้ผู้เ รี ย นเกิ ด ความพยายามและก าลัง ใจในการเรี ย นรู ้ภ าษาต่ า งประเทศ ผู้เรี ย นที่ มี
ความสามารถทางภาษาสูงจะมีแนวโน้มที่มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ รวมถึง
เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการเรียนภาษาต่างประเทศ อีกทัง้ ผูเ้ รียนจะมีความมุ่งมั่นในการ
เรียนภาษาต่างประเทศด้วย
สรุ ป ว่ า ความพึ ง พอใจเป็ นทั ศ นคติ ท่ี เป็ นนามธรรม เกิ ด ขึ น้ ภายในจิ ต ใจที่
เกี่ยวข้องกับความรูส้ ึก และอารมณ์ของแต่ละบุคคล ที่ได้รบั การตอบสนองความต้องการในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่คาดหวังไว้ เมื่อมีความคาดหวังสูงและได้รบั การตอบสนองไปทางด้านบวกมาก ก็จะเกิด
ความพึงพอใจเป็ นความยินดีและความสุขมาก แต่ถา้ ได้รบั การตอบสนองไปทางด้านลบ หรือมี
ความผิดหวังกับความต้องการที่คาดหวังไว้จะเกิดความไม่พงึ พอใจ
7.3 ความสาคัญของความพึงพอใจ
Maslow (1970: 69-80) กล่าวว่า การที่ ม นุษ ย์จ ะพัฒ นาให้ต นเองได้บ รรลุถึ ง
ศักยภาพของตนได้นนั้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสนองตอบความต้องการในระดับต้นเสียก่อน ตราบ
ใดที่ความต้องการในระดับต้นได้รบั การตอบสนองหรือสมความปรารถนา การบรรลุศกั ยภาพของ
ตนก็ย่อมจะเกิดขึน้ ตามนัน้ จากนัน้ สมบูรณ์ พรรณาภพ (2518: 416) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการ
เรียนรูว้ ่า การที่บุคคลจะเรียนรู ้ หรือมีการพัฒนาและความเจริญงอกงามนัน้ บุคคลจะต้องอยู่ใน
สภาวะพึงพอใจ สุขใจ เป็ นเบือ้ งต้น นั่นคือ บุคคลจะต้องได้รบั การจูงใจทั้งในลักษณะนามธรรม
และรูปธรรม
ดังนั้น กล่าวได้ว่า ความต้องการกับความพึงพอใจมีความสัมพันธ์และมีความ
เชื่อมโยงกัน อีกทัง้ ยังเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อสนองตอบความต้องการของผูเ้ รียน อีกทัง้
ยังปลุกความปรารถนาให้กบั ผูเ้ รียนระหว่างการเรียน เมื่อผูเ้ รียนมีความปรารถนาเกิดขึน้ แล้ว ก็จะ
มีแรงขับและการกระทาที่จะถูกปลุกเร้าให้เกิดความพึงพอใจขึน้ ทาให้การเรียนรู บ้ รรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนด้วย ดังนัน้ ความพึงพอใจจึงมี
ความสาคัญต่อประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย

131
เชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึก ษาจี น อี ก ทั้ง ความพึ ง พอใจนี ้จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม ให้นัก ศึ ก ษาจี น ประสบ
ผลส าเร็จ ในการเรียนภาษาไทยเพื่ อวัตถุป ระสงค์เฉพาะทาง ตลอดจนท าให้นัก ศึกษาจี น เกิ ด
ทัศนคติท่ดี ีต่อการเรียนรูภ้ าษาไทยเชิงธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
7.4 การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจเป็ นการประเมินทัศนคติของบุคคลที่มีความรู ส้ ึกต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ความรูส้ ึกจะแบ่งเป็ นสองแบบคือ ความรูส้ ึกทางด้านบวก กับ
ความรู ส้ ึก ทางด้านลบ ดังนั้น ความรู ส้ ึก จึ งเป็ น สิ่ ง ที่ ไม่ ส ามารถสัง เกตและวัด ได้โดยตรง ต้อ ง
สันนิษฐานจากพฤติกรรมของบุคคลที่ได้แสดงถึงระดับความชอบต่อกิจกรรมนัน้ ๆ ทัง้ นีม้ ีนกั การ
ศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการประเมินความพึงพอใจดังนี ้
Vroom (1994: 100) ได้กล่าวว่า วิธีการประเมินความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม การจะเลือกใช้วิธีใดนั้นขึน้ อยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่จะวัด
เช่ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ ส ามารถอ่ า นและเข้า ใจสื่ อ ภาษาได้ การใช้แ บบสอบถามนอกจากจะ
ประหยัดเวลาแล้วผูต้ อบแบบสอบถามยัง มีอิสระที่จะตอบ ส่วนกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอ่าน
สื่อภาษาได้ จาเป็ นต้องใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แต่ตอ้ งแก้ปัญหาเรื่องความเป็ นอิสระของผูต้ อบใน
ด้านข้อคาถามนัน้ บุคคลจะถูกถามถึงระดับความพึงพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งนัน้ ๆ ในแง่มมุ ต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ตอ้ งการศึกษา
Cowell (1986: 221) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมจะดี
ขึน้ หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะองค์ประกอบของกิจกรรมกับความรู ส้ ึกของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนัน้ การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอาจ
ทาได้หลายวิธีดงั นี ้ 1. การใช้แบบสอบถาม 2. การสัมภาษณ์ และ 3. การสังเกต
สรุ ป ได้ว่า การประเมิ น ความพึง พอใจนั้น สามารถที่ จ ะทาการประเมิ น ได้
หลายวิธี การประเมินความพึงพอใจที่นิยมใช้กนั คือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม การประเมิน
โดยใช้แบบสัม ภาษณ์ การประเมิ นโดยใช้การทารายงาน เป็ นต้น ไม่ ว่าจะเลือกใช้วิธีใดในการ
ประเมิ น ก็ตามจะต้องขึน้ อยู่กับ ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ของการ
ประเมิน ดังนัน้ เพื่อให้ผลการประเมินเป็ นที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ผูว้ ิจยั จึงนามาตราการ
ประเมินของ Likert มาใช้ โดยใช้แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรู ้
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้หลักสูตรที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
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8. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
8.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง (2559: 110-116) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมครู
เพื่อส่งเสริม สมรรถนะการจัดการเรียนรู ท้ างด้านดนตรีในศตวรรษที่ 21 มีความมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา และศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรฝึ กอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู ท้ างด้านดนตรีในศตวรรษที่ 21 การพัฒ นาหลักสูตรฝึ ก อบรมประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการของครู ดนตรี ขัน้ ที่ 2 พัฒ นาโครงร่าง
หลัก สูต รฝึ ก อบรม ขั้น ที่ 3 ศึก ษาประสิ ท ธิ ผลของหลัก สูต รฝึ ก อบรม ขั้น ที่ 4 การประเมิ น และ
ปรับ ปรุ ง หลัก สู ต ร โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ นครู ผู้ส อนวิ ช าดนตรี ศึ ก ษาในโรงเรี ย น เขตพื ้น ที่
กรุ งเทพมหานครจานวน 15 คน เข้ารับการฝึ กอบรม ระยะเวลาของการฝึ กอบรมรวมทั้งสิน้ 18
ชั่วโมง หรือ 3 วัน โดยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนการใช้หลักสูตรฝึ กอบรม
และหลังการใช้หลักสูตรฝึ กอบรม จากนั้นดาเนินการติดตามผล ณ โรงเรียนที่ตงั้ ของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม โดยติดตามผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคน คนละ 2 ครัง้ ผลการทดลองพบว่า หลักสูตร
ฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเกณฑ์
เฉิน (2559: 210-210) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒ นาความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภ าษาไทยของนักศึกษาจี น เอกภาษาไทย ระดับ
ปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพความต้องการในการกล่าว
สุนทรพจน์ภ าษาไทยของนักศึก ษาจี น ตลอดจนพัฒ นาและศึกษาประสิทธิ ภ าพของหลักสูต ร
ฝึ กอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยของนักศึกษาจีน
เอกภาษาไทยระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาธารณรัฐ ประชาชนจี น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
ขั้น ตอนที่ 3 ทดลองใช้ห ลัก สูต ร ขั้น ตอนที่ 4 ประเมิ น ผลหลัก สูต ร โดยมี ก ลุ่ม เป้ า หมายเป็ น
นักศึกษาจีนเอกภาษาไทย คณะภาษาและวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยชนชาติ
กว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 25 คนเข้ารับการฝึ กอบรม โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
หนึ่งกลุ่มทดลองวัดสองครัง้ (One Group Pretest- Posttest Design) มีการทดสอบก่อนและหลัง
การใช้หลักสูตรฝึ กอบรม ผลการทดลองพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดา้ นความรูเ้ กี่ยวกับการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยของนักศึกษาจีน เอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ก่อนและหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ p=.01
หลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์
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กริช ภัท รภาคิ น (2558: 210-210) ได้วิจัยเรื่องการพัฒ นาหลัก สูตรฝึ ก อบรม เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปั ญหาทักษะภาษาอังกฤษในการ
เข้าสู่ป ระชาคมอาเซี ย นของนัก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี 2) พัฒ นา
หลักสูตรฝึ กอบรม และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึ กอบรม การดาเนินการศึกษาวิจยั เป็ น
แบบวิจยั และพัฒนา แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาทักษะภาษาอังกฤษ 2) สร้างหลักสูตร
ฝึ กอบรม 3) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึ กอบรม โดยการวัดผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อ
หลัก สู ต รฝึ ก อบรมของผู้ท่ี เข้า รับ การอบรม ผลการวิ จัย สรุ ป ได้ว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีปัญ หาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวม และเป็ นรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนีอ้ หาของบทเรียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน และการประเมินผล เนือ้ หาของหลักสูตรประกอบด้วย 10 บทเรียน แต่ละบทเรียน
ประกอบด้วย ส่วนฝึ กทักษะการฟั งและการพูด ส่วนฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน และ ส่วน
ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเข้ารับ
การฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรมโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
หลักสูตรฝึ กอบรมมีประสิทธิผลเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ทั ศ นี ย์ ธราพร (2556: 183-197) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม ทักษะการ
สื่อสาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการจาเป็ นของหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรม พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอั งกฤษเพื่ อการโรงแรม
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษในงานการโรงแรมก่ อ นและหลัง การ
ฝึ กอบรมด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและขนาดอิทธิพลความต่างของผลคะแนน
และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ตาราง
วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการ เอกสารและสื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อการโรงแรม
แบบทดสอบความสามารถในการการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ t-test และ
ค่าอิทธิพลความต่างของผลคะแนน (effect size) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
โรงแรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้ ก่อนและหลังเรียน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การหาค่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
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ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีค วามต้องการให้หลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมมี
เนือ้ หาสาระการใช้ภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลที่เหมาะกับการนาไปใช้ใน
สถานการณ์ จ ริง ประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารและสื่ อ ประกอบการสอนของหลัก สูต รฝึ ก อบรม
ภ าษ าอั ง กฤษ เพื่ อการโรงแรมมี ค่ า เท่ า กั บ 83.13/ 78.48 ซึ่ ง ถื อ ว่ า สู ง กว่ า เกณ ฑ์ 75/75
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึน้ หลังผ่านการ
ฝึ กอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีค่าอิทธิพลผลต่างของคะแนนเท่ากับ 5.22
และกลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับดีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม
สุนีตา โฆษิ ตชัยวัฒ น์ (2555: 193-200) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรม
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรูด้ า้ นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
และทัก ษะสัง คม ส าหรับ นัก ศึก ษาสาขาวิช าภาษาอัง กฤษ คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ เพื่อศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมที่มีเนือ้ หาสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒ นาและหาประสิทธิ ภ าพของ
หลักสูตรฝึ กอบรมค่ายภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพ ธ์ (E2) ตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อประเมิ นประสิทธิผลของหลักสูตรฝึ กอบรมโดยศึกษา
ประเด็นทัง้ เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังฝึ กอบรม และศึกษา
ขนาดของผลเปรีย บเที ย บความรู ด้ ้า นกิ จ กรรมค่ ายภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาก่ อ นและหลัง
ฝึ กอบรม และศึกษาขนาดของผลเปรียบเทียบความตระหนักรูด้ า้ นทักษะสังคมของนักศึกษาก่อน
และหลังฝึ กอบรม และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรม เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือ หลักสูตรฝึ กอบรมค่ายภาษาอังกฤษ แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษทัง้
ทางตรงและทางอ้อม แบบทดสอบความรู ด้ ้านกิจ กรรมค่ายภาษาอังกฤษ แบบประเมิ นความ
ตระหนักรูด้ า้ นทักษะสังคม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ส ถิ ติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าขนาดของผล (Effect Size) และ
ค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ได้แก่ หน้าที่ภ าษาที่จ าเป็ นส าหรับ ครู ผู้สอนภาษาอัง กฤษระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม
สาหรับค่ายภาษาอังกฤษและทักษะสังคมที่จาเป็ นสาหรับครูผูส้ อนภาษาอังกฤษ ตลอดจนพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างประเมินตนเองด้านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความรูค้ วามเข้าใจด้าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น หลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพ โดยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ 81.12/80.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ผล
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การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึ กอบรมหลังจากนาหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้พบว่า ทักษะการ
พูด ภาษาอัง กฤษของนักศึกษาหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่ อนฝึ กอบรมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05 และมี ผ ลขนาดใหญ่ ม าก ความรู ด้ ้านกิจ กรรมค่ ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลัง
ฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และมี ผลขนาดใหญ่ ม าก
ความตระหนักรูด้ า้ นทักษะสังคมของนักศึกษาหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ่ และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึ กอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
DANG (2554: 175-191) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ สาหรับนักศึกษาจีน สังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี ที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา
ภาษาไทยประยุ ก ต์ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาจี น สัง กัด สถาบัน อุด มศึก ษา มณฑลกว่ า งซี ที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม กระบวนการวิจัยดาเนิ นการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน 2) การสร้างหลักสูตร 3) การประเมินหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมินเอกสาร
หลัก สูต ร การวิ เคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ก ารวิ เคราะห์เนื ้อ หา ความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิช าภาษาไทยประยุกต์
สาหรับ นัก ศึกษาจี น สัง กัด สถาบัน อุด มศึกษามณฑลกว่างซี ที่ ศึก ษาในมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต ประกอบด้วย 17 รายวิชา หลักสูตร
เน้นการพัฒ นาทักษะการใช้ภาษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และการ
แปล โดยให้ความสาคัญ ในด้านทักษะการเขียนและการแปลเป็ นพิเศษ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาจีน
ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาไทย ผลการประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
ณั ฐวิ ภ า วิ ริ ย า (2553: 147-170) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ กอบรม
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบือ้ งต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
โดยมี วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่ อศึกษาสภาพปั ญ หาและความจาเป็ น ด้านภาษาศาสตร์
ประยุกต์เบื อ้ งต้น เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพของครู ส อนภาษาอังกฤษในระดับ ประถมศึกษา 2) เพื่ อ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์เบือ้ งต้นที่สอดคล้องกับความจาเป็ น และ 3) เพื่อ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ ทัง้ ก่อนและหลังการนาหลัก สูตรไปใช้ ผลการวิจยั คือ 1)
สภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น พบว่ า ครู ส อนภาษาอัง กฤษประสบปั ญ หาด้า นภาษาศาสตร์
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ประยุกต์เบือ้ งต้น 4 ด้าน ได้แก่ ระบบเสียง ระบบคา โครงสร้างทางไวยากรณ์ และหน้าที่ทางภาษา
โดยมีการกาหนดมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษและขอบเขตเนือ้ หาหลักสูตร เพื่อเป็ นเป้าหมายใน
การพัฒนาครู สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู แ้ ละทักษะด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์เบือ้ งต้นเป็ นไป
ตามที่ พึง ประสงค์ ตลอดจนพบว่า ครู ส อนภาษาอังกฤษมี ค วามต้องการฝึ ก อบรมเพื่ อพัฒ นา
คุณภาพด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์เบือ้ งต้นของตนเอง 2) การพัฒนาหลักสูตร ได้นาเอาเอกสาร
ประกอบหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการออกแบบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้และ
การประเมินหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความจาเป็ น 3) การประเมินหลักสูตรแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนนาหลักสูตรไปใช้พบว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 83.50/87.00 สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68 ระยะหลังจากการนาหลักสูตร
ไปใช้พ บว่า การประเมิ น กระบวนการดาเนิ นการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ สูง คิด เป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนด้านผลผลิตของหลักสูตรพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรูแ้ ละทักษะด้าน
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบือ้ งต้นหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และมีค่าขนาดของผลสูงมาก เท่ากับ 4.18 โดยก่อนการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
34.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.46 หลังการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.70 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการตระหนักรู ด้ า้ นภาษาศาสตร์ประยุกต์
เบือ้ งต้น หลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 6.19 โดยก่อนการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.21 หลังการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ 2.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ตลอดจน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภายหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพั ฒ นาหลัก สู ต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า ง
ความสามารถข้างต้นพบว่า ผูว้ ิจยั ส่วนใหญ่ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยขัน้ ตอนของการวิจยั
และพัฒ นา (Research and Development -R&D) ซึ่งมี รูป แบบการวิจัยเป็ นแบบการวิจัยแบบ
ทดลอง (Experimental Research) และด าเนิ น การแบบแผนการวิ จั ย เป็ นแบบ One group
pretest – posttest design การประเมินผลจะมีแบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการ
ทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ต่อหลักสูตรที่พัฒ นาขึน้ ส่วนกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถนั้น
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
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ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน เป็ นการศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหา โดย
พิจารณาจากปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียน และนาผลการสารวจความต้องการจาเป็ น และ
ผลการวิเคราะห์ไปกาหนดขอบเขตของหลักสูตรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการตาม
วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร เป็ นการจัดทาโครงร่างหลักสูตรมตามโครงสร้าง
ที่กาหนดไว้ และการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ เนือ้ หา เทคนิค
วิธีการสอน สื่อประกอบการสอน วิธีการประเมินผลหลักสูตร
ขั้น ตอนที่ 3 การน าหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปทดลองใช้ เป็ นการน าหลัก สู ต รที่
พัฒนาขึน้ ไปใช้ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นการตรวจสอบพิจารณาว่า
หลักสูตรประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
หลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ พร้อมที่จะนาไปใช้ในการสอนต่อไป
นอกจากนี ้ จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่า
หลังการทดลองใช้หลักสูตรแล้ว ผู้วิจัยส่วนใหญ่ ได้ดาเนินการศึกษาความคิดเห็น เจตคติ หรือ
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลจากความคิดเห็น เจตคติ และความพึงพอใจ
ของผูเ้ รียนไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
สาหรับงานวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการการพัฒ นาหลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน โดยมีขนั้ ตอนของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development -R&D) และ
ด า เนิ น ก า ร แ บ บ แ ผ น ก า ร วิ จั ย แ บ บ One group pretest – posttest design ส่ ว น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนัน้ ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐาน ระยะที่ 2 พัฒนาหลักสูตร ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ระยะที่ 4 การประเมิน แก้ไข
และปรับปรุ งหลักสูตร ทั้งนี ้ ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการศึกษาความความพึงพอใจของนักศึกษาจี นต่อ
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจี น เพื่อนาข้อมูลที่วิเคราะห์
จากความความพึงพอใจของนักศึกษาจีนไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
8.2 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาปั ญหาและความต้ อ งการในการเรี ย น
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เป็ นปลื ้ม เชยชม (2559: 64-74) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความต้อ งการในการ
ฝึ กอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
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นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ศึกษาความต้องการในการฝึ กอบรมการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิธีดาเนินการมี 3 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร
และงานวิจยั ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาข้อมลูพืน้ ฐานจากผูเ้ กี่ยวข้อง ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินความ
ต้องการในการฝึ กอบรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบ
สัมภาษณ์และแบบประเมินความต้องการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา แล้วนาเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห์กบั การใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจยั ในขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสารและ
งานวิจยั พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการ สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควรมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้ หา
สาระ วิธีจดั การเรียนรู ้ สื่อและแหล่งการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ ผลการวิจยั ขัน้ ตอนที่
2 การศึ ก ษาข้อ มู ล พื ้น ฐานจากผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ ง พบว่ า เนื ้อ หาสาระของหลัก สูต รฝึ ก อบรมควร
ประกอบด้วยความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับภาษาไทย และความรู เ้ กี่ยวกับการสอนภาษา ส่วนรู ปแบบ
และวิธีการฝึ กอบรม ควรเชิญ ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละด้านมาฝึ กอบรม จัดรูปแบบการฝึ กอบรม โดยใช้
วิธี ก ารฝึ ก อบรมที่ ห ลากหลาย ระยะเวลาในการฝึ ก อบรม ควรเน้น การฝึ กอบรมระยะสั้น และ
ผลการวิจยั ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินความต้องการในการฝึ กอบรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า นิสิตสาขาภาษาไทย ร้อยละ 75 ต้องการฝึ กอบรม และมีความต้องการอบรมด้าน
เนือ้ หาเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เกมและกิจกรรม
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอนทักษะภาษา การสอนวัฒนธรรม การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู ้
เพื่อการสอนภาษา ภาษาและวัฒนธรรมไทย ความหมายในภาษาไทย ภาษาวรรณศิลป์ จิตวิทยา
การเรี ย นรู ้ภ าษา การวางแผนการสอนภาษา การสร้า งหลัก สูต รภาษา การสื่ อ สารระหว่ า ง
วัฒนธรรม เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย การวัดและประเมินผลการสอนภาษา และโครงสร้าง
ประโยคในภาษาไทย ส่วนความต้องการด้านรู ป แบบการจัดอบรมพบว่า ต้องการรู ป แบบการ
ฝึ กอบรมที่เน้นการทากิจกรรมมากที่สดุ และรองลงมาคือ การบรรยาย
Zhang (2557: 57-75) ได้วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาปั ญ หา ความจ าเป็ น และความ
ต้องการในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของครูอาสาสมัครชาวจีนในโรงเรียนไทย โดยใช้แนวคิด
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นและวิธีการเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล จากครู อ าสาสมัค รชาวจี น ครู ช าวไทย และนัก เรียนชาวไทยพบว่า ครู
อาสาสมัครชาวจีนมีปัญหา ความจาเป็ น และความต้องการในการใช้ภาษาไทย 4 ทักษะ (ฟั ง พูด
อ่าน เขียน) โดยมีปัญหาการใช้ประโยคยาวและซับซ้อน ความจาเป็ นในการใช้คาศัพท์และประโยค
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สั้น ๆ เพื่ อสื่ อสารกับ ครู แ ละนัก เรีย นชาวไทย การบริห ารห้อ งเรีย น กิ จ กรรมภาษาจี น รวมถึ ง
ต้องการใช้ภาษาไทยเพื่ออธิบายวัฒนธรรมจีน ครูอาสาสมัครชาวจีนมีปัญหาและความจาเป็ นใน
การเข้าใจลักษณะการเรียนการสอนของไทยและการใช้ภ าษาไทยแสดงมารยาท และต้องการ
เรียนรู ว้ ัฒ นธรรมไทยในหลายด้าน การใช้ภาษาและวัฒ นธรรมไทยมี ประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนภาษาจีนและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในโรงเรียนไทย นอกจากนี ้ ครูอาสาสมัครชาวจีน
ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีลกั ษณะที่หลากหลายทั้งในด้านครู ผูส้ อนและ
วิธีการเรียนการสอน
คัน ธรส วิ ท ยาภิ รมย์ (2016: 260-271) ได้วิ จัย เรื่อ ง การวิ เคราะห์ค วามต้อ งการ
จาเป็ นภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒ นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ การสารวจ
ความต้องการจาเป็ นจากผูเ้ รียน ผูส้ อน ศิษย์เก่า และผูป้ ระกอบอาชีพที่ใช้ภาษาจีนธุรกิจในการ
ทางาน เพื่ อศึกษาปั ญ หาความต้องการ และความจาเป็ นบริบทการเรียนการสอนและสถานที่
ทางาน โดยใช้ทั้งการศึกษาเชิงปริม าณและคุณ ภาพ ผลการศึกษาทาให้ทราบว่า ความรู ค้ วาม
เข้า ใจวัฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การสื่ อ สารข้า มวัฒ นธรรม ประเด็ น ในการศึ ก ษามี ค วาม
สอดคล้องกับคาว่า “กวานซี” ในภาษาจีน โดยมุ่งประเด็นไปในเรื่องความสัมพันธ์เชิงธุรกิจจีน ผล
การศึกษาพบว่า แม้ผเู้ รียนจะเรียนภาษาจีนและเคยไปประเทศจีน แต่ประสบการณ์เหล่านัน้ ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด นอกจากนัน้ ผูเ้ รียนมักถ่ายโอนความรู ใ้ นวัฒ นธรรมแม่มาสู่
วัฒนธรรมอื่นจึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ผลการศึกษาเสนอแนะว่า หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจควร
เสริม ประเด็นการสื่อสารข้ามวัฒ นธรรม และกิจ กรรมปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดความตระหนกทาง
วัฒนธรรม และช่วยลดปัญหาการเกิดช่องว่างในสถานที่ทางานจริง
กนกกาญจน์ (2554: 51-60) ได้วิ จัย เรื่ อ ง เจตคติ แ ละความต้อ งการของผู้เรี ย น
ภาษาไทยชาวญี่ ปุ่ น เครื่อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อ แบบสอบถามเจตคติ และความต้อ งการ ซึ่ง
แบ่ ง เป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้อ มูล ส่วนบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ระยะเวลาในการเรียนภาษาไทย ตอนที่ 2
แบบสอบถามเจตคติ ข องผู้เรีย นภาษาไทยชาวญี่ ปุ่ น ได้แ ก่ ด้า นความส าคัญ ของการเรีย น
ภาษาไทย ด้านวิธีการสอน ด้านเนือ้ หาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านทรัพยากรเพื่อการ
เรียนการสอน ตอนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการในการเรียนภาษาไทย ซึ่งมีความมุ่งหมายที่
ศึกษา ได้แก่ ด้านความส าคัญ ของการเรีย นภาษาไทย ด้านวิธี ก ารสอน ด้านเนือ้ หาวิช า ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมี เจตคติอยูในระดับที่ดีในด้านเนือ้ หาวิชามาก
ที่สดุ รองลงมาคือ ด้านวิธีสอน ด้านความสาคัญของการเรียนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนตามลาดับ ความต้องการในการเรียนภาษาไทยแบ่ง
ออกเป็ น 6 ประเภทคือ ผูเ้ รียนต้องการเรียนภาษาไทย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชอบวิธีการสอนแบบ
เผชิ ญ สถานการณ์ จ ริง มากที่ สุด ต้อ งการเรีย นสนทนาภาษาไทยมากที่ สุด ชอบท ากิ จ กรรม
ภาษาไทยแบบเป็ นกลุ่มแต่ไม่ตอ้ งการให้แบ่งกลุ่มตามอายุของผูเ้ รียน ต้องการสื่อการสอนที่เป็ น
รู ป ภาพมากที่สุด ต้องการให้ผู้ส อนนาบัตรภาพและคาศัพ ท์ภ าษาไทยที่เกี่ ยวข้องกับ การเรียน
ขณะนัน้ มาตกแต่งห้องเรียนมากที่สุด ต้องการแบบเรียนที่มีเนือ้ หาเข้าใจง่ายมากที่สุด ชอบเรียน
กับครูเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีคณ
ุ สมบัติคือมีความรูท้ งั้ ภาษาไทยและภาษาญี่ปนุ่ และต้องการ
ให้อธิบายบทเรียนเป็ นภาษาไทยและภาษาญี่ปนุ่ ควบคู่กนั
โสพิดา สุขช่วย (2555: 53-61) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการและแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาไทยของครู ช าวต่ างประเทศในจัง หวัด ภูเก็ ต เครื่องมื อ ที่ ใช้ในการวิ จัย คื อแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 5 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พืน้ ฐานภาษาไทยของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ความต้องการในการเรียนภาษาไทย ได้แก่ ความต้องการในด้าน
ผูเ้ รียน ความต้องการในด้านผูส้ อน ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย ได้แก่ แรงจูงใจของ
ผูเ้ รียน ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการ
และแรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาไทย วิ เคราะห์ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิ จั ย พบว่ า ความต้อ งการในการเรี ย นส่ ว นมากมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันในทักษะทัง้ 4 ด้านคือ การฟั ง พูด อ่าน เขียนในระดับ
ต้น แบบมีชนั้ เรียนระยะเวลา 60 - 240 ชั่วโมง โดยมีครูผสู้ อนเป็ นคนไทยที่มีประสบการณ์การสอน
และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้านหลักสูตรควรมีเนือ้ หาที่เป็ นประโยชน์กบั การปฏิบตั ิงาน มี
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย การทัศนศึกษา และควรทดสอบวัดระดับก่อนเรียน แรงจูงใจใน
การเรีย นภาษาไทยในระดับ มากที่ สุด คื อ แรงจูง ใจด้านสัง คม และแรงจูง ใจมุ่งพัฒ นาตนเอง
นอกจากนี ้ยัง พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจที่ ส าคั ญ ตามล าดับ คื อ ความจ าเป็ น ในการใช้
ภาษาไทย โอกาสฝึ กฝนภาษาไทยกับเจ้าของภาษา ภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย และค่าเล่าเรียน
อัจ ฉริย า เพ็ ช รอิ น ทร์ (2555: 57-66) ได้ศึ ก ษาเรื่อ ง การศึ ก ษาความต้อ งการการ
เรี ย นรู ้ทั ก ษะการฟั งและการพู ด ภาษาไทยของครู ช าวต่ า งชาติ ใ นโรงเรี ย นนานาชาติ เขต
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
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ส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ จุดประสงค์ในการเรียนภาษาไทย นิสยั และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ตอนที่ 2 ความต้องการในการเรียนรูไ้ ด้แก่ ด้านเนือ้ หาวิชา ด้านรูปแบบกิจกรรมและประสบการณ์
เรียนรู ้ ด้านคุณสมบัติครูผูส้ อน ด้านการจัดการเวลาและชั้นเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเซิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ตารางแจกแจงร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อ มูล เชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistic) ด้วยสถิ ติ วิเคราะห์ค่ าที (Independent Sample t-test) สถิ ติ วิเคราะห์ค่ า
เอฟ (F-test) ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการการเรียนรูท้ กั ษะ การฟั งและการพูดภาษาไทยของครู
ชาวต่างชาติในด้านเนือ้ หาและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับมาก ด้านคุณสมบัติผสู้ อนอยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดการชั้นเรียนอยู่ ในระดับปานกลาง ความแตกต่างส่วนบุคคลกับ
ความต้องการการเรียนรูก้ ารฟั ง และการพูดภาษาไทยของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติ มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ชิ ศากัญ ญ์ เล่าชู (2554: 114-129) ได้วิจัยเรื่อ ง ความคิดเห็น ของนัก ศึกษาจี นต่ อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น เพศ ชัน้ ปี ท่ีคึกษา ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่จดั การเรียนการสอนด้วยภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิ ต มี 6 ด้า น ได้แก่ ด้า นหลัก สูต ร ด้า นอาจารย์ ด้านการจัด กิ จ กรรมการเรียนการสอน ด้า น
นั ก ศึ ก ษา ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ด้ า นปั จจั ย เกื ้อ หนุ น การเรี ย นการสอน ตอนที่ 3
แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิ ต วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนแสดงความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีความคิดเห็น
ในระดับปานกลางทุกด้าน นักศึกษาจีนเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรโดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านนักศึกษาแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกือ้ หนุนการเรียน
การสอนไม่พบความแตกต่าง นักศึกษาจีนชั้นปี ท่ี 3 และ 4 มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่ต่างกัน
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทุกด้านไม่พบความต่าง นักศึกษาจีนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทุกด้านไม่พบความ
ต่าง
จากการศึกษางานวิจัย เกี่ ย วกับ การศึก ษาปั ญ หาและความต้อ งการในการเรีย น
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศพบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปั ญหาและความต้องการมี
3 แบบคือ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) แบบประเมินความรู ้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่ ข้อมูล
ที่ ใ ช้ใ นแบบสั ม ภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมิ น ความรู ้ จะเป็ นข้อ มู ล ทั่ ว ไปของ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไข เจตคติของกลุ่มเป้าหมาย ความคิดเห็นของ
กลุ่ม เป้าหมาย ความต้อ งการของกลุ่ม เป้ าหมาย และตัวแปรที่ เกี่ ยวกับ แรงจูง ใจในการเรีย น
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ลักษณะการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น การใช้เครื่องมือ
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ยังพบว่า
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาหลักสูตรเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูว้ ิจยั จะดาเนินการ 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน กลุ่มบัณฑิตชาวจีน
และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ขัน้ ที่ 2 การสร้างแบบสอบถามความต้องการใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ขัน้ ที่ 3
การประเมิ น คุณ ภาพแบบสอบถามความต้อ งในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ของนัก ศึ ก ษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ตามภาพประกอบ 10 ดังนี ้
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ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูท้ ่เี กี่ยวข้อง จานวน 3 กลุม่
- กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน
- กลุ่มบัณฑิตชาวจีน
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญสอนวิชาภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ
การสร้างแบบสอบถามความต้องการใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน
การประเมินคุณภาพแบบสอบถาม
ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ความต้องการในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน

การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

ภาพประกอบ 10 กรอบแนวคิดการศึกษาความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development -R&D) โดยรู ปแบบการวิจัยเป็ นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research)
ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเป็ นแบบ One group pretest – posttest design (Tuckman, 1999: 151)
โดยแบ่งขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี ้
ขั้นตอนดาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน (R1)
ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร (D1)
ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร (R2)
ระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร (D2)
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การพัฒ นาหลักสูตรตามขั้นตอนดังกล่าวสามารถแสดงแผนภาพการดาเนินงานได้ดัง
ภาพประกอบ 11 ต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน (R1)
วิธีการ
1. การสร้างแบบสัมภาษณ์ผใู้ ช้บัณฑิตชาวจีน บัณฑิตชาวจีน และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีน
2. การสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการจาเป็ นการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
3. การประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์ผใู้ ช้บัณฑิตชาวจีน แบบสัมภาษณ์
บัณฑิตชาวจีน และแบบสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ ทัง้ 3 ฉบับ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
4. การประเมินคุณภาพแบบสอบถามความต้องการการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เป้ าหมาย
ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเพื่อกาหนดขอบเขตหัวข้อเนือ้ หาของหลักสูตรการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน

ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (D1)
วิธีการ
1. การสร้างโครงร่างหลักสูตร
2. การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
เป้ าหมาย
1. หลักสูตรพัฒนาขึน้ ได้ผ่านกระกวนการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ได้หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพพร้อมนาไปใช้กบั กลุ่ม
ทดลอง

ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของหลักสูตร (R2)
วิธีการ
1. ประเมินจากผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังใช้
หลักสูตร โดยใช้แผนการทดลอง แบบ One group pretest –
posttest design
2. ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการ
ใช้หลักสูตร
เป้ าหมาย
ได้หลักสูตรเสริมเสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจที่มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหหนดไว้

ระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร (D2)
นาผลการประเมินการใช้หลักสูตร และความคิดเห็นของกลุ่ม
ทดลองมาพิจารณา และนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรใน
รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ที่สดุ
เป้ าหมาย
ได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิผลพร้อม
นาไปใช้

ภาพประกอบ 11 ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
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รายละเอียดของการวิจัยแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ส ภาพปั ญหาและความต้ อ งการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน (R1)
การศึกษาในระยะนี ้ มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน สาขาวิขาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน โดยใช้การศึกษาและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน
กลุม่ บัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย และกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ 3
กลุม่ พร้อมทาการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน เพื่อนา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าสั ง เคราะห์ แ ละก าหนดเป็ นองค์ป ระกอบของหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน ซึ่งมีแนวทางในการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น 2 ขัน้ ดังนี ้
ขั้ น ที่ 1 ผู้วิ จั ย ได้ด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อมุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้
ภาษาไทยเชิ งธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจี น ผูว้ ิจัยได้เลือกกลุ่ม เป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive
Selection) โดยก าหนดกลุ่ม เป้ าหมายออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แ ก่ 1) กลุ่ม ผู้ใช้บัณ ฑิ ต ชาวจี น จาก
หน่วยงานรัฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน และบริษั ทเอกชนในประเทศจี น จานวน 3 คน 2) กลุ่ม
บัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูน
นาน และทางานในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และบริษัทเอกชนในประเทศจีน จานวน 5 คน 3)
กลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจในมหาวิทยาลัยประเทศไทย จานวน 3 คน ซึ่งเป็ น
อาจารย์ช าวไทยสอนรายวิ ช าภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ให้กั บ นั ก ศึ ก ษาจี น สาขาวิ ช าภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้า ง
(Structured Interview) ได้แก่ แบบสัม ภาษณ์ผูใ้ ช้บัณฑิตชาวจีน แบบสัมภาษณ์บัณฑิตชาวจีน
สาขาวิชาภาษาไทย และแบบสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ เครื่องมื อ
ดัง กล่าวได้จ ากการทบทวนวรรณกรรม พร้อ มผ่ า นคณะกรรมการจริย ธรรมส าหรับ พิ จ ารณา
โครงการวิ จัย ที่ ท าในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒ หมายเลขรับ รอง SWUEC/X/G135/2562 และผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั อย่างเป็ นขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน แบบสัมภาษณ์บัณฑิตชาว
จีนสาขาวิชาภาษาไทย และแบบสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจจานวน 3
ฉบับ โดยมีประเด็นและเนือ้ หาที่ตอ้ งการทราบข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพปั ญหาและความ
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ต้องการจาเป็ นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ด้านบริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และด้านกิจกรรม
การเรี ย นรู ้เ พื่ อ เสริ ม สร้า งความสามารถการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ จากนั้ น น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุม ปริญ ญานิพ นธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของ
เนือ้ หา แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
2. ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้ อ หา (Content Validity) โดย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ในขั้ น ตอนนี ้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งแบบ Index of
Congruence (IOC) ของแบบสัม ภาษณ์ เป็ น รายข้อ โดยพิ จ ารณาเลื อ กข้อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC
มากกว่า 0.5 (บุ ญ ชม ศรีส ะอาด, 2556) พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งตั้ง แต่ 0.80 – 1.00 แล้ว
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระดับคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินได้มี 3 ระดับ ดังนี้
มีความเห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนนเป็น +1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนนเป็น 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนนเป็น -1
3. เก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 3 กลุ่ม แล้ว
สรุ ปประเด็นเกี่ ยวกับสภาพปั ญ หาและความต้องการจาเป็ นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
ผลการศึกษาในขัน้ นีป้ รากฎว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า บริบท
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจหลัก ๆ จะเป็ นการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับคนไทยใน 7 บริบท
คือ
1) บริบทสถานที่ทางาน
2) บริบทการบริการ
3) บริบทงานสัมมนาธุรกิจ
4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ
5) บริบทการค้า
6) บริบทการลงทุน
7) บริบทการแสดงไมตรีจิต
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ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเชิงปริม าณ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ ศึกษาความ
ต้องการจาเป็ นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในขัน้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี ้
1. กาหนดประชากรและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาขั้น ตอนนี ้คื อ นั ก ศึ ก ษาจี น สาขาวิ ช าเอก
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ที่กาลังเรียนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ในชัน้ ปี ท่ี 1 ถึงชัน้ ปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ สิน้ 133 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทย ที่กาลังศึกษาชัน้ ปี
ที่ 2 ถึงปี ท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
จานวน 103 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 จานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามสาขาวิชาเอกภาษาไทย
กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาไทย
กลุม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2016
กลุม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2017
กลุม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2018
รวม

ระดับชั้นเรียน
ชัน้ ปี ท่ี 4
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 2

ประชากร
(คน)
34
35
34
103

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
34
35
34
103

2. สร้างแบบสอบถามความต้องการการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน
มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยูน นาน ในการสร้างแบบสอบถามปั ญ หาและความ
ต้องการการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานนั้น ผูว้ ิจัยได้
กาหนดขัน้ ตอนการสร้างดังต่อไปนี ้
2.1 ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้า งแบบสอบถามความต้ อ งการการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Five-Point
Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55)
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2.2 ประเภทและลัก ษณะของเครื่อ งมื อ เป็ น แบบสอบถามความต้อ งการ
จ าเป็ นการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ แบ่ งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยมี ลัก ษณะ
คาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5
ระดับตามมาตราส่วนของลิเคิรท์ (Likert Scale) (Likert, 1932: 1-55) จานวนข้อคาถามทัง้ 40 ข้อ
แบ่งเป็ นความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ด้านทักษะการฟั ง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่าน และทักษะการเขียนทัง้ 5 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้
ผูต้ อบแสดงความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.3 สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตาม
วิธีการของลิ เคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับความต้องการ
มากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับความต้องการ
มาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับความต้องการ
ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับความต้องการ
น้อย
คะแนน 1 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับความต้องการ
ที่นอ้ ยสุด
คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับ
ความต้องการมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับ
ความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับ
ความต้องการปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับ
ความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีระดับ
ความต้องการน้อยที่สดุ
3. การประเมินคุณภาพของแบบสอบถามความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ ของนักศึกษาจี น มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์และการเงิน ยูนนานจากผู้ท รงคุณ วุฒิ การ
ประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี ้
3.1 นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อขอ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3.2 น าแบบสอบถามที่ ส ร้างขึ น้ พร้อมแบบประเมิ น ความสอดคล้อง และ
ถูกต้องเหมาะสม ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) โดยให้ผู้เชี่ ย วชาญแสดงข้อ คิ ด เห็ น ว่ า สอดคล้อ งและถู ก ต้อ งเหมาะสมหรือ ไม่ การ
พิจารณาแบบประเมินใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ทาโดยการนา
คาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนมาแปลงเป็ นคะแนน
ระดับคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินได้มี 3 ระดับ ดังนี ้
มีความเห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น +1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนนเป็ น 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น -1
จากนั้ น จึ ง น าคะแนนที่ ไ ด้ทั้ ง หมดมาแทนค่ า ในสู ต รเพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง และถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ทั้งนี ้ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้
ต้องเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ขึน้ ไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าว มีความสอดคล้อง และ
ถูกต้องเหมาะสมสามารถนาไปใช้ได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
3.3 น าแบบสอบถามที่ ส ร้า งขึ น้ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ศึ ก ษาจี น สาขา
วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกับศึกษาจีนสาขาวิชาเอกภาษาไทย
ของมหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยูน นาน จ านวน 30 คน เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) (Cronbach, 1984: 169) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.957
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และค่าความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามรายด้าน พบว่า ด้านการฟั งเท่ากับ 0.859 ด้านการพูด
เท่ากับ 0.856 ด้านการอ่านเท่ากับ 0.908 และด้านการเขียนเท่ากับ 0.851
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นใช้ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และ
วิเคราะห์ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ความต้อ งการจาเป็ น การใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร (D1)
การด าเนิ น การในระยะนี ้เป็ น การประมวลข้อ มูล จากด าเนิ น การในระยะที่ 1 มา
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เ พื่ อ ก าหนดแนวทางในการสร้า ง หลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนานฉบับร่างให้สอดคล้องกับข้อมูลมูลเบือ้ งต้นได้จากระยะที่ 1 การดาเนินการการสร้าง
หลักสูตรฉบับร่างแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ได้แก่
1. การสร้างโครงร่างหลักสูตร
2. การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขัน้ ที่ 1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร
จากแนวคิดนักพัฒ นาหลักสูตรที่กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ผูว้ ิจัยได้
ประยุ ก ต์ใช้แ นวคิ ด ของ R.W Tyler (1949); Taba (1962); J. G. A. Saylor, William M (1981);
Hutchinson (1987); Hunkins (1993) สงัด อุทรนันท์ (2532); วิชยั วงษ์ใหญ่ (2535) กิตติชยั สุธา
สิโนบล (2561) มากาหนดแนวทางในการสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึก ษาจี น มหาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนในครัง้ นี ้ โดยดาเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การศึกษา
สภาพปั ญหาและความต้องการ 2) การสร้างหลักสูตร 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร 4)
การประเมิ น ผลและปรับ ปรุ ง หลักสูตร และกาหนด 7 องค์ป ระกอบของหลักสูตรคือ 1) สภาพ
ปั ญ หาและความจ าเป็ น 2) หลักการของหลักสูต ร 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูต ร 4) โครงสร้าง
เนือ้ หาของหลักสูตร 5) แนวการจัดกิจกรรม 6) สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ 7) แนวการวัดและ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

152
1. สภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น โดยพิ จ ารณาจากสภาพปั ญ หาและ
ความต้อ งการในการใช้ภ าษาเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึก ษาจี น มหาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละ
การเงินยูนนานในยุคศตวรรษที่ 21
2. หลั ก การของหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาจากสภาพปั ญ หาและความ
ต้องการในการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนมากาหนดเป็ นหลักการของหลักสูตร และเป็ น
แนวทางในกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ข องหลั ก สู ต ร ผู้วิจัยน าผลที่ได้จ ากการศึกษาวิเคราะห์
สภาพปั ญ หาและความต้องการจากระยะที่ 1 เกี่ยวกับความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีนมากาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กล่าวคือ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรไว้ว่า เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ ทักษะการฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในบริบทของธุรกิจต่างๆ และมีความเข้าใจวัฒ นธรรมเชิงธุรกิจ เข้าถึงวิถีชีวิต
ไทย รวมถึงวิธีคิดเชิงธุรกิจของคนไทย มีความสานึกถึงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการ
ติดต่อธุรกิจ ทัง้ นีเ้ พื่อให้นกั ศึกษาจีนได้เรียนรูจ้ นกระทั่งเกิดเป็ นความรู ้ ทักษะ และทัศนคติท่จี ะช่วย
ให้นัก ศึกษาจี น สามารถใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ได้อย่ างสัม ฤทธิ์ ผ ลและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ น้
กว่าเดิม
4. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ในการจัดทาหลักสูตรครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย
ได้พิจารณาเนือ้ หาสาระให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยกาหนดการจัดการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร จานวน 2 ชั่วโมง
ขัน้ ที่ 2 การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน จานวน 7 หน่วย ดังนี ้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 สถานที่ทางาน จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบริการ 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 งานสัมมนาธุรกิจ 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 การค้า 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 การลงทุน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 การแสดงไมตรีจิต 6 ชั่วโมง
ขัน้ ที่ 3 การทดสอบหลังการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรจานวน 2 ชั่วโมง
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รวมระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจานวน 46 ชั่วโมง
โดยเนือ้ หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1) แผนการจัดการเรียนรู ้ ประจาหน่วยการเรียนรู ้
2) สื่อ Video ที่เกี่ยวกับหัวเรื่องหน่วยการเรียนรู ้
3) เอกสารประกอบ ได้แก่ ใบคาศัพท์และวลีท่ี ใบงานการฟั ง – การพูด
ใบความรู ้ ใบงานการอ่าน – การเขียน และวิธีการใช้ภาษาไทย
4) แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจหลังการเรียน
หน่วยการเรียนรู ้
5. แนวการจั ด กิ จ กรรม ผู้วิ จั ย ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้
สอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์เนื ้อ หาสาระของหลัก สูต รแต่ ล ะหน่ ว ยการเรีย นรู ้ โดยการก าหนด
กิ จ กรรมให้นัก ศึ ก ษาจี น ได้เรีย นรู ไ้ ปตามที่ ห ลัก สูต รก าหนดไว้แ ต่ ล ะหน่ ว ย ซึ่ง มี ลัก ษณะการ
ผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลกั ษณะเชิงการเรียนรูร้ ายบุคคล การเรียนรูร้ ่วมกัน และบูรณาการ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ส้ มัยใหม่ ซึ่งมีลาดับขัน้ การจัดการเรียนรู ้ 5 ขั้น ได้แก่
การสร้างแรงจูงใจเข้าสูบ่ ทเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างพลังร่วมกันฝึ กคิดในการใช้
ภาษา การใช้ภาษาสรรสร้างงานเขียน และสรุป ประเมิน สูก่ ารประยุกต์ใช้
6. สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ผูว้ ิจยั กาหนดสื่อ / อุปกรณ์ และแหล่ง
เรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนือ้ หาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย สื่อประเภทเอกสาร
ได้แก่ สื่อ VIDEO ใบคาศัพท์และวลี ใบงานการฟั ง -การพูด ใบความรู ้ ใบงานการอ่าน – การเขียน
และใบความรูว้ ิธีการใช้ภาษาไทย และสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ CDROM วิดีทัศน์ประจ าหน่ วยการเรียนรู ้ แหล่ งเรียนรู ท้ ่ี ใช้จัดกิจ กรรมตามหลักสูตร ได้แก่บริเวณ
มหาวิทยาลัย ห้องสมุด สถานที่ทางานของบริษัท
7. แนวการวัดและประเมินผล ผูว้ ิจัยกาหนดการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี ้
7.1 ประเมินผลก่อนการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักสูตร โดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
7.2 ประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรูข้ องแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ โดย
การประเมินผลงานของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล รายกลุม่ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียนขณะ
การสอนจากผูส้ อน
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7.3 ประเมินผลหลังการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร โดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
7.4 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ี
มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ขัน้ ที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
หลังการสร้างโครงร่างหลักสูตรแล้วผูว้ ิจยั ได้นาโครงร่า งหลักสูตรให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเมิ นความเหมาะสมความสอดคล้องและความสัม พันธ์ต่างๆ ก่อนนาหลักสูตรไปใช้ โดยมี
รายละเอียดของการดาเนินการดังนี ้
1. น าโครงร่า งหลัก สูต รเสนอต่ อ คณะกรรมการควบคุม ปริญ ญานิ พ นธ์เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของเนือ้ หา แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
2. การเลือกผูเ้ ชียวชาญสาหรับการประเมินโครงร่างหลักสูตร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับการประเมินโครงร่างหลักสูตร
จานวน 5 คน ดังนี ้
2.1 อาจารย์ช าวจี น สอนภาษาไทยประจ ามหาวิท ยาลัย จ านวน 1 คน มี
ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้แก่นกั ศึกษาจีน ระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2.2 อาจารย์ช าวไทยสอนภาษาไทยประจ ามหาวิ ท ยาลัย จ านวน 2 คน
ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้แก่นกั ศึกษาจีน ระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไปไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 1 คน เป็ นผู้เชี่ ยวชาญ
ด้านหลักกสูตรและการสอน มีประสบการณ์ดา้ นวิชาการไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
2.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
3. จุดประสงค์ของการประเมิน
3.1 เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเพื่อประเมินว่า สภาพ
ปั ญ หาและความจาเป็ น หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างเนือ้ หาของ
หลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ และแนวการวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เพียงใด
3.2 เพื่อประเมินความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร
กับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกันเพียงใด
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4. เครื่องมือในการประเมินโครงร่างหลักสูตร
ในการประเมินโครงร่างหลักสูตร จะใช้เครื่องมือการประเมิน 2 ฉบับ คือ
4.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร เป็ นข้อความเพื่อให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) ตั้งแต่
ความเหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง ไม่เหมาะสม และไม่เหมาะสมที่สุด
โดยแต่ละระดับกาหนดค่าคะแนนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
คะแนน 5
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สดุ
คะแนน 4
หมายถึง
เหมาะสมมาก
คะแนน 3
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
ไม่เหมาะสม
คะแนน 1
หมายถึง
ไม่เหมาะสมที่สดุ
4.2 แบบประเมิ นความสอดคล้องขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูต ร
เป็ นข้อความเพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง 3 ระดับ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงข้อคิดเห็นว่าสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยการนาข้อคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนมาแปลงเป็ นคะแนน ดังนี ้
มีความเห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น +1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนนเป็ น 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น -1
5. การสร้างเครื่องมือ
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบประเมินโครงร่างหลักสูตรมีขนั้ ตอนการสร้างดังนี ้
5.1 ศึก ษารายละเอีย ดขององค์ป ระกอบต่ างๆ ของหลัก สูต ร ก าหนด
ประเด็นที่ตอ้ งการให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบแล้วเขียนเป็ นข้อคาถาม
5.2 นาแบบประเมิ น ที่ ส ร้างขึ น้ แล้วไปเสนอต่ อ คณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาว่าครอบคลุมประเด็นที่ควรตรวจสอบหรือไม่ทงั้ ประเด็นการประเมิน
ลักษณะของข้อคาถามและความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้
5.3 ปรับ ปรุ ง แก้ไขแบบประเมิ น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล ในการตรวจสอบโครงร่างหลัก สูต ร ผู้วิจัย เป็ น ผู้
ประสานในการนาโครงร่างหลักสูต รและแบบประเมินโครงร่างหลักสูตรไปให้ผเู้ ชียวชาญจานวน 5
คนตอบโดยอิสระและขอแนะนาเพิ่มเติมหลังจากผูเ้ ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรแล้ว
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เคราะห์ข้อ มูล ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู้เชี่ ย วชาญในการ
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องมีรายละเอียดดังนี ้
7.1 การพิจารณาความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญและแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ของคะแนนความ
เหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยคะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่าง
หลักสูตรจะนามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
ไม่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
ไม่เหมาะสมที่สดุ
7.2 การพิจารณาความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรโดยวิเคราะห์
ค่าดัชณีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ของแต่ละข้อตามจากสูตรนี ้

IOC =
เมื่อ

R
N

IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง
 R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด
ระดับคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินได้มี 3 ระดับ ดังนี ้
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มีความเห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น +1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนนเป็ น 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น -1
หลังจากที่ผวู้ ิจยั นาโครงร่างหลักสูตรไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินแล้ว ผูว้ ิจยั ได้
นาข้อมูลมาหาค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความสอดคล้องโดยยึดเกณฑ์ท่ีว่าข้อคาถามใดมีค่า
ความเหมาะสมตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไปและความสอดคล้องที่มีค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป จึงจะถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้ ถ้าข้อใดมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดต้องนามาปรับปรุ งแก้ไขโดย
พิจ ารณาจากข้อเสนอแนะและน าเสนอผู้เชี่ ยวชาญ พร้อมท าการสัม ภาษณ์เพิ่ม เติม เพื่อให้ได้
แนวทางที่เหมาะสมสาหรับการปรับปรุงข้อคาถามในประเด็นนัน้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ขั้นที่ 3 การปรับปรุ งโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ในขัน้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุงให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ และมีประสิทธิภาพก่อนนาไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิ ผลของหลักสูตร
(R2)
เมื่อได้หลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และดาเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว นาไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่างซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายในการนา
หลักสูตรไปใช้จริงโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม เพื่อ
เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี ้
1.จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
1.1 เพื่อเปรียบทียบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษา
จีนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหหลักสูตร
เสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
2. แบบแผนการทดลอง
การทดลองใช้หลักสูตรกับนักศึกษาจีนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้
หลัก สูต รในครั้ง นี ้ โดยใช้ก ารวิ จัย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ด าเนิ น การตามแบบ
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แผนการทดลอง ประเภทกลุ่ม เดียว ประเมิ นผลก่อนและหลังการทดลอง One group pretest –
posttest design (Tuckman, 1999: 151) การเปรียบเทียบผลสอบก่อนการจัดการเรียนรู ้ (pretest) กับผลสอบหลังการจัดการเรียนรู ้ (post-test) ซึ่งคะแนนจะต้องเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจาก
การทดสอบที (t-test) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ

T1 X T2
ความหมายของสัญลักษณ์
X
แทน การจัดการเรียนโดยใช้หลักสูตร
T1
แทน การประเมินผลก่อนการเรียน
T2
แทน การประเมินผลหลังการเรียน
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คื อ นัก ศึ ก ษาจี น สาขาวิช าภาษาไทย คณะภาษาและวัฒ นธรรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี การศึกษา
2562 จานวน 133 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ จ ากการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling ) คื อ
นักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน ที่กาลังศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 25 คน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร
4.1 หลักสูตรประกอบด้วย
1) สภาพปั ญ หาและความจาเป็ น หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ แนว
การวัดและประเมินผล
2) เอกสารประกอบหลั ก สู ต รทั้ ง 7 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ในแต่ ล ะหน่ ว ย
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้ สื่อ Video ที่เกี่ยวกับหัวเรื่องหน่วยการเรียนรู ้ ใบคาศัพท์และ
วลี ใบงานการฟั ง –การพูด ใบความรู ้ ใบงานการอ่าน – การเขียน และวิธีการใช้ภ าษาไทยและ
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจหลังการเรียนหน่วยการเรียนรู ้
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4.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลหลักสูตร
4.2.1 แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจีนเป็ นเครื่องมือที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบจากัดคาตอบ (FIX-Response Type)
ชนิดเลือกตอบตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีวิธีให้คะแนนเป็ นรายข้อคือตอบถูกได้ 1 คะแนนตอบผิด
ได้ 0 คะแนนโดยมีขนั้ ตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี ้
4.2.1.1 ศึก ษาวิเคราะห์ค วามรู ค้ วามสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง
ธุรกิจ เพื่อนามากาหนดเป็ นเนือ้ หาส าหรับสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
4.2.1.2 นาแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ที่
สร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ภาษาที่ใช้ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
4.2.1.3 น าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ที่
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม ปริญ ญานิพ นธ์ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คนตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ โดยใช้วิธีการประเมินหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ซึ่งระดับคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินได้มี
3 ระดับ ดังนี ้
มีความเห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น +1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนนเป็ น 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น -1
นาคะแนนจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ถ้าแต่ล ะข้อได้ม ากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ โดยผลการประเมิ น
ปรากฎว่าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถนาไปใช้ได้
4.2.1.4 น าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ
สาหรับ นักศึก ษาจี น ที่ต รวจสอบความสอดคล้องและแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว จ านวน 40 ข้อไป
ทดสอบกับนักศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาผลคะแนนมาหาค่าความยาก-ง่าย
(p) ค่าอานาจจาแนก (r) รายข้อ คัดเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่าความยาก-ง่าย ตั้งแต่ 0.2 – 0.8
และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้ ไป จานวน 30 ข้อ แล้วนาไปใช้ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สตู ร KR20 (Kuder-Richardson Formula 20) (ชูศ รี วงศ์รัตนะ, 2560: 76) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบที่
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สร้างขึน้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 ซื่อถือว่าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนสามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไปได้
4.2.1 แบบประเมิ น ความพึงพอใจของนักศึก ษาจี น ที่เข้าร่วมกิ จ กรรมการ
จัดการเรียนรู ต้ ่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
4.2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
4.2.1.2 ดาเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่
เข้าร่วมกิจ กรรมการจัด การเรีย นรู ต้ ่อ หลัก สูต รแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55)
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง นักศึกษาจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง นักศึกษาจีนมีระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง นักศึกษาจีนมีระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง นักศึกษาจีนมีระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1 หมายถึง นักศึกษาจีนมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สดุ
คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจนามาแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ ย 2.51-3.50 หมายถึ ง นัก ศึก ษาจี น มี ค วามพึ ง พอใจปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจน้อยที่สดุ
4.2.1.3 น าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาจี น ที่ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ่อหลักสูตรที่สร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
4.2.1.4 น าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาจี น ที่ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ่อหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์เสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คนตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
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จุดประสงค์ โดยใช้วิธีการประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ซึ่ง
ระดับคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินได้มี 3 ระดับ ดังนี ้
มีความเห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น +1
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนนเป็ น 0
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนนเป็ น -1
นาคะแนนจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ถ้าแต่ล ะข้อได้ม ากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ โดยผลการประเมิ น
ปรากฎว่า แบบประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาจี นที่เข้าร่วมกิจ กรรมการจัดการเรียนรู ต้ ่ อ
หลัก สูต รมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งรายข้อ อยู่ระหว่า ง 0.80 – 1.00 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ท่ี ส ามารถ
นาไปใช้ได้
5. การดาเนินการทดลอง
5.1 การดาเนินการทดลองใช้หลักสูตรในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองใช้
หลักสูตร แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร ดังนี ้
1) ผู้วิ จั ย บรรยายวัต ถุ ป ระสงค์ค วามเป็ นมาของหลัก สู ต รเสริม เพื่ อ
เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
2) ผูว้ ิจัยดาเนิน การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร โดยการใช้เวลาจานวน 2 ชั่วโมง
ขัน้ ตอนที่ 2 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตร จานวน 7 หน่วย
การเรียนรู ้ ดังนี ้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 สถานที่ทางาน จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบริการ จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 งานสัมมนาธุรกิจ จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 การค้า จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 การลงทุน จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 การแสดงไมตรีจิต จานวน 6 ชั่วโมง
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินหลังการทดลองใช้หลักสูตร ดังนี ้
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1) ผูว้ ิจัยดาเนิน การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน หลังการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร โดยการใช้เวลาจานวน 2 ชั่วโมง
2) ผู้วิจัยดาเนิน การประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาจี นที่เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ต้ ่อ หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี ้
5.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉเลี่ยของแบบทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของจีน ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู ต้ าม
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน โดยใช้สถิติทดสอบ t – test แบบ dependent
5.2.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมิ น
ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ่อ หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน
5.3 เกณฑ์การประเมินผลหลักสูตร
เกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิผลของหลักสูตรพิจารณาจาก
5.3.1 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลัง การทดลองใช้หลักสูตรโดยกาหนดว่าหลัง
การทดลองใช้หลักสูตรผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะต้องมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการทดลอง
ใช้หลักสูตรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05
5.3.2 ผลของแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาจี น ที่ เข้าร่ว ม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ต้ ่อ หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ขึน้ ไป
ระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร (D2)
การศึกษาในระยะนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรและนา
ผลการวิ เคราะห์ข้อ มู ล มาพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง ด้า นโครงสร้า งหลัก สูต รและรายละเอี ย ดที่ เป็ น
องค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
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ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมีความถูกต้องเหมาะสม
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาจีนต่อไป
ขัน้ ตอนการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
1. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ หลักสูตรเสริม
เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ส าหรับนักศึกษาจี น มหาวิท ยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน โดยถ้าผลต่างของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลัง การทดลองใช้หลักสูตรโดยกาหนด
ว่าหลังการทดลองใช้หลักสูตรผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 และผลของแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ่อ หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานภาพ
รวมอยู่ในระดับมากขึน้ ไป แสดงว่า หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มีประสิทธิผล
2. ปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ และจัดทาเป็ นหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามความมุ่งหมายของการวิจยั
ที่ดงั้ ไว้โดยประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2)
เพื่ อ พัฒ นาหลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจี น มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถนาเสนอได้ ดังนี ้
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
2. ผลการสร้างหลักสูตร
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดสัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการวิจยั ดังนี ้
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณา t-test
*
แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน
1.1 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์โดยภาพรวม
1.1.1 ด้านสภาพปั ญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิต
ชาวจีน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปั ญหาสาคัญและความต้องการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิตชาวจีนสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ยูนนาน คือ มีขอ้ จากัดด้านความรู ้ คลังคาศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และความรู ค้ าศัพท์พืน้ ฐาน
เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในปั จจุบนั
อีกทั้งประเทศจีนยังขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศการเรียนรู ภ้ าษาไทยเชิงธุรกิจ จึงทาให้
ความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจทั้งด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนของบัณฑิต
ชาวจีนขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารตามบริบทสถานการณ์ธุรกิจจริง นอกจากนีย้ ังมีอุปสรรค
ด้านความรูค้ วามเข้าใจที่มีความแตกต่างกันด้านมารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจระหว่างไทยและ
จีน รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
1.1.2 ด้านความต้องการบริบ ทการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุรกิ จ ผู้ให้สัม ภาษณ์มี ความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า บริบทการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจหลัก ๆ จะเป็ นการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานกับคนไทยใน 7 บริบท ได้แก่ 1) บริบทสถานที่ทางาน 2) บริบทการบริการ 3) บริบท
งานสัม มนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบทการค้า 6) บริบทการลงทุน และ 7)
บริบทการแสดงไมตรีจิต
1.1.3 ด้านแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ พื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความคิดเห็นสามารถสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
1.1.3.1 ด้านเนือ้ หา
1.1.3.1.1 ควรจัดเนือ้ หาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจจริงตามการจัด
กลุม่ อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1.3.1.2 ควรจั ด เนื ้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การสื่ อ สารเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจุบนั
1.1.3.1.3 ควรจัดเนือ้ หาที่ม่งุ เน้นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ทัง้ ทักษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ธุรกิจจริงระหว่างไทย-จีน
1.1.3.1.4 ควรจัดเนือ้ หาเพื่อพัฒนาความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
และประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย
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1.1.3.1.5 ควรจัดเนือ้ หาเพื่อพัฒ นาความรู ด้ ้านคลัง คาศัพ ท์ภ าษาไทยเชิ ง
ธุรกิจ
1.1.3.1.6 ควรจัดเนือ้ หาเพื่อพัฒนาความรูด้ า้ นการใช้หลักภาษาไทย
1.1.3.1.7 ควรจัดเนือ้ หากิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้นา้ เสียง และ
สาเนียงการพูดภาษาไทยอย่างเป็ นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
1.1.3.2 ด้านกิจกรรมฝึ กทักษะการฟั ง
1.1.3.2.1 ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้ถ้อยคา ผ่านการ
สังเกตลีลา และกิรยิ าอาการการพูดของคนไทยตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
1.1.3.2.2 ควรจั ด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น ฝึ กทั ก ษะการฟั งการใช้ค าทั บ ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
1.1.3.2.3 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้คาย่อทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ
1.1.3.3 ด้านกิจกรรมฝึ กทักษะการพูด
1.1.3.3.1 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้
นา้ เสียง และสาเนียงอย่างเป็ นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
1.1.3.3.2 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้
ถ้อยคา ลีลา และกิรยิ าอาการตามบริบทธุรกิจต่างๆ
1.1.3.3.3 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้
คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามบริบทธุรกิจต่างๆ
1.1.3.3.4 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้
คาย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ
1.1.3.4 ด้านกิจกรรมฝึ กทักษะการอ่าน
1.1.3.4.1 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการอ่านเอกสารเกี่ยวกับมารยาท
ทางธุรกิจและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
1.1.3.4.2 ควรจัดกิจกรรมมุ่งเน้นฝึ กทักษะการอ่านเอกสารเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมทางธุรกิจ
1.1.3.4.3 ควรจั ด เนื ้อ หากิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้น ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นค าทั บ ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ
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1.1.3.4.4 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการอ่านคาย่อทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ
1.1.3.5 ด้านกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียน
1.1.3.5.1 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นวิธีการใช้คา ศัพท์ สานวน และประโยคใน
การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
1.1.3.5.2 ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และอักษร
ย่อในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
1.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของนักศึกษาจีน พบว่านักศึกษาจีน สาขาวิช า
ภาษาไทยจานวน 103 คน ซึ่งเป็ นนักศึกษาที่กาลังศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.01 ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.98 และชัน้ ปี ท่ี 4 จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.01 โดยเป็ นเพศหญิงจานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.64 และเพศชายจานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.36 มีความเห็นว่า เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วต้องการประกอบอาชีพใน
หน่ วยงานราชการ/รัฐ วิส าหกิจ /องค์ก ารมหาชนในประเทศจี น มากที่สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 50.49
รองลงมาคือ ต้องการประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนในประเทศจีน คิดเป็ นร้อยละ 17.48 ต้องการ
ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนของจีนที่ประจาประเทศไทย คิด
เป็ นร้อยละ 16.50 ต้องการประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนของ
ไทยที่ประจาประเทศจีน คิดเป็ นร้อยละ 8.74 ต้องการประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนในประเทศ
ไทย คิดเป็ นร้อยละ 4.85 และต้องการประกอบอาชีพในองค์การอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.94
1.2.2 การศึกษาความต้องการในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิ จ ส าหรับ นักศึก ษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิ นยูนนาน ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์และประเมินระดับของความ
ต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยรวมและเป็ นรายด้าน ดังแสดงในตาราง 5 – 9 ดังต่อไปนี ้
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1) ความต้องในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยภาพรวม
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลระดับความต้องการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนโดยรวม

1

ความต้องในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ
ด้านทักษะการฟั ง

2

ด้านทักษะการพูด

103 4.28 0.81

มาก

1

3

ด้านทักษะการอ่าน

103 4.18 0.86

มาก

4

4

ด้านทักษะการเขียน

103 4.19 0.85

มาก

3

ค่าเฉลี่ยรวม 103 4.23 0.83

มาก

ที่

ระดับความ อัน
ต้องการ ดับ
103 4.25 0.89
มาก
2
N

̅
𝒙

S.D.

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมี ความต้องการโดยค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (𝑥̅ =
4.23, S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ ด้าน
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ดังนี ้ ด้านทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ (𝑥̅ = 4.28, S.D.= 0.81) ด้านทักษะ
การฟั งภาษาไทยเชิงธุรกิจ (𝑥̅ = 4.25, S.D.= 0.89) ด้านทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ (𝑥̅ =
4.19, S.D.= 0.85) และด้านทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจ (𝑥̅ = 4.18, S.D.= 0.86)
2) ความต้องในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟั ง
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีนด้านทักษะการฟั ง
ข้อ
ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ที่
ด้านทักษะการฟั ง
1 มีค วามต้อ งการให้หลักสูต รมี การฝึ กทักษะการฟั งภาษาไทยเชิ ง
ธุรกิจให้สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
บริบททางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
2 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่งเน้น ฝึ ก ทัก ษะการฟั ง บทสนทนา
ข้อความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์ธุรกิจระหว่าง
ไทย-จีน
3 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้นา้ เสียง
และสาเนียงการพูดภาษาไทยอย่างเป็ นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจ
ต่าง ๆ
4 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้ถอ้ ยคา
ผ่านการสังเกตลีลา และกิริยาอาการการพูดของคนไทยตามบริบท
ธุรกิจต่าง ๆ
5 มีความต้องการให้ห ลักสูตรมุ่งเน้น ฝึ กทักษะการฟั งการใช้คาทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
6 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้คาย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ
7 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็ นภาษาไทยในการพัฒ นาทักษะการฟั งภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
ประเทศจีน
8 มีความต้องการให้หลักสูตรมีในการพัฒนาความรูด้ า้ นคลังคาศัพท์
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งในสถานการณ์ธุรกิจจริง
9 มีค วามต้องการให้ห ลัก สูต รมี ก ารพัฒ นาความรู ด้ ้านการใช้ห ลัก
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งในสถานการณ์ธุรกิจจริง
10 มีความต้อ งการให้หลักสูตรมี การพัฒ นาความรู พ้ ื น้ ฐานเกี่ ย วกับ
ภาคอุ ต สาหกรรมและประเภทธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ในประเทศไทยเพื่ อ
พัฒนาทักษะการฟั งในสถานการณ์ธุรกิจจริง
ค่าเฉลี่ยรวม

n = 103
ระดับความ
S.D. ต้องการ
̅
𝒙
4.26

0.87

มาก

4.24

0.81

มาก

4.34

0.78

มาก

4.25

0.78

มาก

3.97

0.85

มาก

4.05

0.85

มาก

4.37

0.78

มาก

4.34

0.74

มาก

4.34

0.78

มาก

4.35

0.77

มาก

4.25

0.81

มาก
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จากตาราง 6 แสดงว่า นักศึกษาจีนมี ความต้องการในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ ด้าน
̅=4.25, S.D.=0.81) เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายข้อ
ทักษะการฟั งโดยค่าเฉลี่ ย รวมอยู่ในระดับมาก ( 𝒙
พบว่า นัก ศึก ษาจี น มี ความต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่งระบุแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่ เป็ น
ภาษาไทยในการพัฒ นาทักษะการฟั งภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน มีค่าเฉลี่ยความต้องการ
̅=4.37, S.D.=0.78) รองลงมาล าดั บ 2 คื อ มี ค วามต้อ งการพั ฒ นาความรู ้เกี่ ย วกั บ
สูง สุด (𝒙
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์
̅=4.35, S.D.=0.77) ลาดับ 3 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั ง
ธุรกิจจริง (𝒙
̅=4.34,
การใช้นา้ เสียง และสาเนียงการพูดภาษาไทยอย่างเป็ นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ ( 𝒙
S.D.=0.78) มีความต้องการพัฒนาความรูด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะ
̅=4.34, S.D.=0.74) และมีความต้องการให้หลักสูตรมีพัฒนา
การพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง (𝒙
ความรู ด้ ้านการใช้ห ลัก ภาษาไทยเพื่ อพัฒ นาทักษะการฟั ง ในสถานการณ์ธุ รกิจ จริง ( ̅𝒙=4.34,
S.D.=0.78) ทัง้ 3 ประเด็นมีความสอดคล้องกัน ลาดับ 4 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึ ก
ทักษะการฟั งภาษาไทยเชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบท
̅=4.26, S.D.=0.87) ล าดับ 5 คื อ มี ความต้องการให้
ทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-จี น ปั จ จุบัน ( 𝒙
หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้ถอ้ ยคา ผ่านการสังเกตลีลา และกิรยิ าอาการการพูดของคน
̅=4.25, S.D.=0.78) ลาดับ 6 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้น
ไทยตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ (𝒙
ฝึ กทักษะการฟั งบทสนทนา ข้อความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์ธุรกิจระหว่าง
̅=4.24, S.D.=0.81) ลาดับ 7 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั ง
ไทย-จีน (𝒙
̅=4.05, S.D.=0.85) และ
การใช้คาย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ (𝒙
ลาดับ 8 คือมีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษตาม
̅=3.97, S.D.=0.85)
บริบทธุรกิจต่าง ๆ (𝒙
3) ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีนด้านทักษะการพูด
ข้อ
ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ที่
ด้านทักษะการพูด
1 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึ กทักษะการพูดให้สอดคล้องกับ
การสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่าง
ไทย-จีนปั จจุบนั
2 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจจริงระหว่างไทย-จีน
3 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิ จโดยใช้น ้าเสี ยง และสาเนี ย งอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ต ามบริบ ท
ธุรกิจต่าง ๆ
4 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจโดยใช้ถอ้ ยคา ลีลา และกิรยิ าอาการตามบริบทธุรกิจต่างๆ
5 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจโดยใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามบริบทธุรกิจ
ต่าง ๆ
6 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจโดยใช้คาย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจ
ต่างๆ
7 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็ นภาษาไทยในการพัฒ นาทักษะการพูดภาษาไทยเชิ งธุรกิจใน
ประเทศจีน
8 มีความต้องการพัฒนาความรูด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง
9 มีความต้องการพัฒนาความรูด้ า้ นการใช้หลักภาษาไทย เพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง
10 มี ค วามต้อ งการพั ฒ นาความรู ้เกี่ ย วกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและ
ประเภทธุรกิ จต่ า งๆ ในประเทศไทย เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการพูด ใน
สถานการณ์ธุรกิจจริง
ค่าเฉลี่ยรวม

n = 103 ระดับความ
S.D. ต้องการ
̅
𝒙
4.37

0.78

มาก

4.37

0.82

มาก

4.25

0.83

มาก

4.29

0.76

มาก

4.12

0.85

มาก

4.14

0.82

มาก

4.34

0.77

มาก

4.32

0.84

มาก

4.26

0.80

มาก

4.33

0.81

มาก

4.28

0.81

มาก
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จากตาราง 7 แสดงว่า นักศึกษาจีนมี ความต้องการในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ ด้าน
̅=4.28, S.D.=0.81) เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายข้อ
ทักษะการพูดโดยค่าเฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมาก (𝒙
พบว่านักศึกษาจีนมีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึ กทักษะการพูดให้สอดคล้องกับการสื่อสาร
̅=4.37, S.D.=0.78)
เชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบัน (𝒙
และมีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจ
̅=4.37, S.D.=0.82) ทั้ง 2 ประเด็ น มี ค่ าเฉลี่ ย ความต้องการสูงสุด และมี
จริง ระหว่างไทย-จีน (𝒙
ความสอดคล้องกัน รองลงมาลาดับ 2 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศที่ เ ป็ นภาษาไทยในการพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ในประเทศจี น
̅=4.34, S.D.=0.77) ลาดับ 3 คือมีความต้องการพัฒ นาความรู เ้ กี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและ
(𝒙
̅=4.33,
ประเภทธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒ นาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง (𝒙
S.D.=0.81) ลาดับ 4 คือ มีความต้องการพัฒนาความรู ด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อ
̅=4.32, S.D.=0.84) ลาดับ 5 คือ มีความต้องการ
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง (𝒙
ให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้ถ้อยคา ลีลา และกิริยาอาการตาม
̅=4.29, S.D.=0.76) ลาดับ 6 คือ มีความต้องการพัฒ นาความรู ด้ า้ นการใช้
บริบทธุรกิจต่างๆ (𝒙
̅=4.26, S.D.=0.80) ลาดับ 7
หลักภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง (𝒙
คือ มี ความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้นา้ เสียง และ
̅=4.25, S.D.=0.83) ล าดับ 8 คื อ มี ความ
สาเนียงอย่างเป็ นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจ ต่าง ๆ (𝒙
ต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุ รกิจ โดยใช้คาย่อทั้งภาษาไทยและ
̅=4.14, S.D.=0.82) และลาดับ 9 คือ มีความต้องการให้
ภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ (𝒙
หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
̅=4.12, S.D.=0.85)
ตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ (𝒙
4) ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีนด้านทักษะการอ่าน
ข้อ
ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ที่
ด้านทักษะการอ่าน
1 มี ค วามต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมี เ นื ้อ หาของทั ก ษะการอ่ า นวิ ช า
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้อ งกั บ การสื่ อ สารเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
2 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้น การอ่ า นเอกสารและข้อ มู ล
เกี่ยวกับการค้าการลุงทุนในบริบททัง้ ไทยและจีน
3 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารเกี่ยวกับมารยาท
ทางธุรกิจและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
4 มีความต้องการให้หลักสูตรมุง่ เน้นการอ่านเอกสารเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมทางธุรกิจ
5 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในวงการธุรกิจ
6 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านคาย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ
7 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็ นภาษาไทยในการพัฒ นาทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
ประเทศจีน
8 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒ นาความรู ด้ า้ นคลังคาศัพ ท์
ภาษาไทยทางธุรกิจเพื่อพัฒ นาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
9 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้ า้ นหลักภาษาไทย
เพื่ อ พัฒ นาการอ่ า นเอกสาร บทความ และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจ
10 มี ค วาม ต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาความ รู ้เ กี่ ย วกั บ
ภาคอุ ต สาหกรรมและประเภทธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ในประเทศไทยเพื่ อ
พัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ
ค่าเฉลี่ยรวม

n = 103 ระดับความ
S.D. ต้องการ
̅
𝒙
4.24

0.89

มาก

4.06

0.92

มาก

4.24

0.78

มาก

4.08

0.89

มาก

4.05

0.87

มาก

4.19

0.84

มาก

4.31

0.76

มาก

4.22

0.86

มาก

4.21

0.83

มาก

4.17

0.87

มาก

4.18

0.86

มาก
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จากตาราง 8 แสดงว่า นักศึกษาจีนมี ความต้องการในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ ด้าน
̅=4.18, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ทักษะการอ่านโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝒙
พบว่านักศึกษาจีนมีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่เป็ นภาษาไทย
ในการพัฒ นาทัก ษะการอ่านภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ ในประเทศจี น มี ค่าเฉลี่ ยความต้องการสูงสุด
̅=4.31, S.D.=0.76) รองลงมา ลาดับ 2 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมีเนือ้ หาของทักษะการ
(𝒙
อ่านวิช าภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ ที่ ส อดคล้องกับการสื่อสารเชิ งธุ รกิจ ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงในบริบ ท
̅=4.24, S.D.=0.89) และมีความต้องการและความจาเป็ นให้
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจุบนั (𝒙
หลักสูตรมี เนือ้ หาของทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยเชิงธุ รกิจ ที่มุ่งเน้นการอ่านเอกสารเกี่ ยวกับ
̅=4.24, S.D.=0.78) ทัง้ 2 ประเด็นมีความ
มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน (𝒙
สอดคล้องกัน ลาดับ 3 คือมีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒ นาความรู ด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษ
ไทยทางธุ รกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาการอ่ า นเอกสาร บทความ และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ
̅=4.22, S.D.=0.86) ล าดับ 4 คื อ มี ความต้อ งการให้ห ลัก สูตรมี ก ารพัฒ นาความรู ด้ ้า นหลัก
(𝒙
̅=4.21,
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ (𝒙
S.D.=0.83) ล าดับ 5 คื อ มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ง เน้น การอ่ านค าย่ อ ทั้ง ภาษาไทยและ
̅=4.19, S.D.=0.84) ลาดับ 6 คือ มีความต้องการให้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ (𝒙
มี ก ารพั ฒ นาความรู เ้ กี่ ย วกับ ภาคอุต สาหกรรมและประเภทธุ รกิ จ ต่ า ง ๆ ในประเทศไทยเพื่ อ
̅=4.17, S.D.=0.87)
พัฒ นาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ (𝒙
ลาดับ 7 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทาง
̅=4.08, S.D.=0.89) ลาดับ 8 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารและ
ธุรกิจ (𝒙
̅=4.06, S.D.=0.92) และลาดับ 9 คือ มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลุงทุนในบริบททัง้ ไทยและจีน (𝒙
̅=4.05,
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ (𝒙
S.D.=0.87)
5) ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีนด้านทักษะการเขียน
ข้อ
ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ที่
ด้านทักษะการเขียน
1 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึ กทักษะการเขียนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจที่ สอดคล้องกับ การสื่ อสารเชิ งธุรกิจที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงใน
บริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
2 มี ค วามต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น วิ ธี ก ารใช้ ค าในการเขี ย น
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้ศพั ท์และสานวนในการ
เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
4 มีความต้อ งการให้หลัก สูตรมุ่งเน้น วิธีการใช้ประโยคในการเขีย น
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
5 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
6 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้อักษรย่อในการเขียน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
7 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็ นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
ประเทศจีน
8 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒ นาความรู ด้ า้ นคลังคาศัพ ท์
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
9 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้ า้ นหลักภาษาไทย
เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
10 มี ค วาม ต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาความ รู ้เ กี่ ย วกั บ
ภาคอุ ต สาหกรรมและประเภทธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ในประเทศไทยเพื่ อ
พัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ค่าเฉลีย่ รวม

n = 103 ระดับความ
S.D. ต้องการ
̅
𝒙
4.23

0.79

มาก

4.19

0.87

มาก

4.14

0.88

มาก

4.24

0.81

มาก

4.08

0.89

มาก

4.12

0.84

มาก

4.21

0.86

มาก

4.26

0.81

มาก

4.28

0.84

มาก

4.17

0.85

มาก

4.19

0.85

มาก
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จากตาราง 9 แสดงว่า นักศึกษาจีนมี ความต้องการในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ ด้าน
̅=4.19, S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ทักษะการเขียนโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (𝒙
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาจี น มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมี ก ารพั ฒ นาความรู ด้ ้า นหลัก ภาษาไทยเพื่ อ
̅=4.28, S.D.=0.84)
พั ฒ นาการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ มี ค่ า เฉลี่ ย ความต้อ งการสู ง สุ ด (𝒙
รองลงมาลาดับ 2 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรู ด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษาไทย
̅=4.26, S.D.=0.81) ล าดับ 3 คื อ มี ค วาม
เชิ ง ธุ รกิ จ เพื่ อ พัฒ นาการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ (𝒙
̅=4.24,
ต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น วิ ธี ก ารใช้ ป ระโยคในการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ (𝒙
S.D.=0.81) ลาดับ 4 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึ กทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจที่
สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มี การเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
̅=4.23, S.D.=0.79) ล าดั บ 5 คื อ มี ค วามต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รระบุ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(𝒙
สารสนเทศที่ เป็ น ภาษาไทยในการพัฒ นาทัก ษะการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ในประเทศจี น
̅=4.21, S.D.=0.86) ล าดับ 6 คือมี ความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้คาในการเขียน
(𝒙
̅=4.19, S.D.=0.87) ลาดับ 7 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนา
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ (𝒙
ความรู เ้ กี่ ยวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อพัฒ นาการเขียน
̅=4.17, S.D.=0.85) ล าดั บ 8 คื อ มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สู ต รมุ่ ง เน้ น
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ (𝒙
̅=4.14, S.D.=0.88) ลาดับ 9 คือมี
วิธีการใช้ศัพ ท์และสานวนในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ (𝒙
̅=4.12,
ความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้อักษรย่อในการเขียนภาษาไทยเชิ งธุรกิจ (𝒙
S.D.=0.84)และลาดับ 10 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
̅=4.08, S.D.=0.89)
ในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ (𝒙
2. ผลการสร้างหลักสูตร
การสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูว้ ิจัยได้
ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในเรื่ อ งต่ า งๆ ได้แ ก่ การพั ฒ นาหลัก สู ต ร การเรี ย นรู ้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ความสามารถทางการ
สื่ อ สาร และหลัก สูต รวิช าภาษาไทยของมหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยูน นาน ผล
การศึกษาและวิเคราะห์ส ภาพปั ญ หาและความต้อ งการในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจีน เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการกาหนดขอบเขตเนื ้อหาหลักสูตร ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขัน้ ตอน
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ย่ อ ย 3 ขั้น ตอน ได้แ ก่ 1) การสร้า งโครงร่างหลัก สูต ร 2) การตรวจสอบโครงร่า งหลัก สูต รโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3) การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.1 ผลการสร้างโครงร่างหลักสูตร
โครงร่า งหลัก สูต รมี อ งค์ป ระกอบ 7 ประการ ได้แ ก่ สภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น
หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร แนวการจัด
กิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ แนวการวัดและประเมินผล ซึ่งนามาเสนอร่างหลักสูตร
ดังต่อไปนี ้
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หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. สภาพปั ญหาและความจาเป็ น
การใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ จัด เป็ น สื่ อ กลางที่ ส ามารถอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
แต่จากการสารวจสภาพการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนในการประสานงานและอานวยความ
สะดวกในงานสาคัญ ๆ เช่น Thailand Festival และงาน China-South Asia Expo ที่จัดขึน้ ใน
นคร คุนหมิง มณฑลยูนนาน พบว่า นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยมีความรู ค้ วามเข้าใจ
วัฒนธรรมไทย และสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารกับคนไทยในชีวิตประจาวันได้ดี แต่ยงั ประสบ
ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็ นตามสถานการณ์ธุรกิจจริง
อยู่หลายด้าน เพราะว่าการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจมักมี คาศัพ ท์เฉพาะในแวดวงธุรกิจ เท่านั้น
รวมทั้งมี คาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษจานวนมาก ทั้งค าที่ เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ และคาทับศัพ ท์
นอกจากนั้น ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจาเป็ นต้องอาศัยความรู ค้ วามเข้าใจ
บริบทธุรกิจ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี สถิติ กฎหมายธุรกิจ ฯลฯ รวมถึงภูมิหลัง
ของประเภทธุ รกิ จ นั้น ๆ โดยการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ที่ ดี ต้อ งใช้ภ าษาที่ ก ะทัด รัด ชัด เจน
สละสลวย ข้อความที่ใช้ตอ้ งตรงตามหลักภาษาไทย การพูดและการเขียนต้องใช้สานวนที่สภุ าพ
คานึงถึงความรู ส้ ึกของผูฟ้ ั งและผูอ้ ่านเป็ นสาคัญ ลักษณะการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัดเป็ น
ภาษาเฉพาะกิจ เป็ นการใช้ภ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai for Specific Purposes) ซึ่ง
แตกต่างจากการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันทั่วไป จึงทาให้นักศึกษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทยไม่สามารถใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานตามบริบทธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน ไม่ เพียงแต่แสดงถึงบุคลิกภาพ
และศัก ยภาพในการใช้ภ าษาไทยของนัก ศึก ษาจี น เท่ านั้น หากยัง สะท้อ นถึ งคุณ ภาพและ
มาตรฐานการสอนภาษาไทยของสถาบั น อี ก ด้ว ย ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รเสริม เพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น จึ ง เป็ น แนวทางในการ
เสริ ม สร้า งความสามารถการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษาจี น ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ท่ี 4 ซึ่งกาลังจะสาเร็จการศึกษา และจะเตรียม
ตัวก้าวเข้าสูเ่ ป็ นบุคคลสาคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศจีน และประเทศไทย
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หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจีนนี ้ เป็ นหลักสูตรที่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
โดยใช้ฉากสถานการณ์เป็ นฐาน (Scenario-Based Learning) ในการจัดการเรียนรู เ้ สริมสร้าง
ความรู ้ ซึ่งหลักสูตรฉบับนีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยและ
มาตรฐานการจัด การเรีย นรู ร้ ายวิช าภาษาไทยต่ าง ๆ ของมหาวิท ยาลัย แต่ ถื อเป็ น อี กหนึ่ ง
กิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีช่วยให้รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึน้ อีกทั้ง เป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปั ญ หาที่อาจเกิดขึน้ จากการแข่งขันประกอบ
อาชีพที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ตามบริบทธุรกิจของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักการของหลักสูตร
หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจีนมีหลักการของหลักสูตร ดังนี ้
1. เป็ นหลั ก สู ต รที่ ใช้ แ นวคิ ด เพื่ อ การเรี ย นรู ้ภ าษาเพื่ อ วั ต ถุ ร ะสงค์ เ ฉพาะ
(LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES) เพื่อเน้นการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
2. เป็ น หลัก สูต รที่ มุ่ง เน้น ให้นัก ศึก ษาจี น ใด้พัฒ นาความรู แ้ ละทัก ษะในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ จากวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ท่ี ห ลากหลาย ฉากสถานการณ์ เ ป็ นฐาน
(SCENARIO-BASED LEARNING) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทย และสามารถนาความรูแ้ ละทักษะไปปรับใช้ในการสื่อสาร และการประสานงานตาม
สถานการณ์ธุรกิจต่างๆ ระหว่างไทย - จีนได้ พร้อมที่จะทาธุรกิจกับชาวไทยในอนาคตได้อย่าง
แท้จริง
3. เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้นพัฒนาความรูค้ ลังคาศัพท์ภาษาไทยทางธุรกิจ โดยบริบท
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อ
การสื่อสาร และการประสานงานตามสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้ง พั ฒ นาความรู พ้ ื ้น ฐานด้า นข้า มวัฒ นธรรม มารยาท คุณ ธรรม และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กบั นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
4. เป็ นหลักสูตรที่สามารถจัดกิจกรรมทัง้ ฝึ กอบรมและนาไปใช้เป็ นหลักสูตรเสริม
โดยพิจารณาเนือ้ หาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่กาหนดในโครงสร้างหลัก สูตรสาขาวิชาภาษาไทย
สาหรับนักศึกษาจีน
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3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้นกั ศึกษาจีนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจต่อไปนี ้
1. ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุ รกิจ ด้านทักษะการฟั ง ประกอบด้วย
สามารถฟั งเข้าใจการใช้ภาษาไทยทัง้ นา้ เสียง สาเนียง ถ้อยคา คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คาย่อ
บทสนทนา ข้อความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์ธุรกิจระหว่างไทย-จีน
2. ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ ด้านทักษะการพูด ประกอบด้วย
สามารถพูดภาษาไทยโดยใช้นา้ เสียง ลีลาและสาเนียงอย่างเป็ นธรรมชาติ และการใช้ถอ้ ยคา
คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คาย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ อย่าง
ถูก ต้อ ง รวมทั้งสามารถพูด บทสนทนา กล่าวเรื่อ งราวต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ในสถานการณ์ธุ รกิ จ
ระหว่างไทย-จีนได้
3. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน ประกอบด้วย
สามารถอ่ านเข้า ใจเอกสารที่ เกี่ ย วกับ สภาพธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ ปั จ จุบัน รวมทั้ง มารยาทและ
วัฒนธรรมทางธุรกิจ คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
4. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน ประกอบด้วย
สามารถการใช้คาศัพท์ สานวน อักษรย่อและประโยคทางธุรกิจในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ธุรกิจ
4. โครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร
หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ
นักศึกษาจีน ฉบับนี ้ ได้กาหนดหน่วยการเรียนรูต้ ามบริบท (Context) ของการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ
ดังนี ้

181

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

1
2
3
4
5
6
7

สถานที่ทางาน
การบริการ
งานสัมมนาธุรกิจ
การเดินทางเพื่อธุรกิจ
การค้า
การลงทุน
การแสดงไมตรีจิต
รวม

เวลาทีใ่ ช้จัดกิจกรรม
(ชั่วโมง)
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
42 ชั่วโมง

เนือ้ หากิจกรรม
เนื ้อ หาของหลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ
สาหรับนักศึกษาจีน ประกอบด้วย 7 หน่วยกิจกรรมการเรียนรู ้ ดังนี ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานทีท่ างาน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 สถานที่ทางาน
1.2 ใบความรูท้ ่ี 1.1 คาศัพท์และวลี เรื่องสถานที่ทางาน
1.3 การฟั ง - การพูดเรื่องสถานที่ทางาน
1.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “สานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
1.3.2 ใบงานที่ 1.1 การฟั งเรื่องสถานที่ทางาน
1.3.3 ใบงานที่ 1.2 การพูดสนทนาเรื่องสถานที่ทางาน
1.4 การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานที่ทางาน
1.4.1 ใบความรูท้ ่ี 1.2 แนะนาบริษัท
1.4.2 ใบงานที่ 1.3 การอ่าน เรื่องสถานที่ทางาน
1.4.3 ใบงานที่ 1.4 การเขียน เรื่องสถานที่ทางาน
1.5 ใบความรูท้ ่ี 1.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องสถานที่ทางาน
1.6 แบบประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 1
สถานที่ทางาน

182
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริการ
2.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบริการ
2.2 ใบความรูท้ ่ี 2.1 คาศัพท์และวลี เรื่องการบริการ
2.3 การฟั ง – การพูด เรื่องการบริการ
2.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ”
2.3.2 ใบงานที่ 2.1 การฟั ง เรื่องการบริการ
2.3.3 ใบงานที่ 2.2 การพูดสนทนา เรื่องการบริการ
2.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการบริการ
2.4.1 ใบความรูท้ ่ี 2.2 เรื่องการให้บริการเคลมสินค้า
2.4.2 ใบงานที่ 2.3 การอ่าน เรื่องการบริการ
2.4.3 ใบงานที่ 2.4 การเขียน เรื่องการบริการ
2.5 ใบความรูท้ ่ี 2.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการบริการ
2.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
การบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานสัมมนาธุรกิจ
3.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 งานสัมมนาธุรกิจ
3.2 ใบความรูท้ ่ี 3.1 คาศัพท์และวลี เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3 การฟั ง – การพูด เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “THAILAND 2020 ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ”
3.3.2 ใบงานที่ 3.1 การฟั ง เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3.3 ใบงานที่ 3.2 การพูดสนทนา เรื่องสัมมนาธุรกิจ
3.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.4.1 ใบความรู ท้ ่ี 3.2 เรื่อง งานสัม มนา ดิจิ ทัลมาร์เก็ตติง้ 2020 สาหรับการค้า
ชายแดน
3.4.2 ใบงานที่ 3.3 การอ่าน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.4.3 ใบงานที่ 3.4 การเขียน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.5 ใบความรูท้ ่ี 3.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.6 แบบประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 3

183
งานสัมมนาธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.2 ใบความรูท้ ่ี 4.1 คาศัพท์และวลี เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3 การฟั ง – การพูด เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “เส้นทาง R3A คุนหมิง-กรุงเทพฯ”
4.3.2 ใบงานที่ 4.1 การฟั ง เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3.3 ใบงานที่ 4.2 การพูดสนทนา เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4.1 ใบความรูท้ ่ี 4.2 เรื่อง ยินดีตอ้ นรับสูบ่ ริษัทของเรา
4.4.2 ใบงานที่ 4.3 การอ่าน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4.3 ใบงานที่ 4.4 การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.5 ใบความรูท้ ่ี 4.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
การเดินทางเพื่อธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การค้าขาย
5.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 การค้าขาย
5.2 ใบความรูท้ ่ี 5.1 คาศัพท์และวลี เรื่องการค้าขาย
5.3 การฟั ง – การพูด เรื่อง การค้าขาย
5.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “ตลาดโต่วหนาน นครคุนหมิง”
5.3.2 ใบงานที่ 5.1 การฟั ง เรื่องการค้าขาย
5.3.3 ใบงานที่ 5.2 การพูดสนทนา เรื่องการค้าขาย
5.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการค้าขาย
5.4.1 ใบความรูท้ ่ี 5.2 เรื่อง ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ครบวงจร
5.4.2 ใบงานที่ 5.3 การอ่าน เรื่องการค้าขาย
5.4.3 ใบงานที่ 5.4 การเขียน เรื่องการค้าขาย
5.5 ใบความรูท้ ่ี 5.3 วิธีการใช้ภาษาไทยเรื่องการค้าขาย
5.6 แบบประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 5
การค้าขาย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การลงทุน
6.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 การลงทุน
6.2 ใบความรูท้ ่ี 6.1 คาศัพท์และวลี เรื่องการลงทุน
6.3 การฟั ง – การพูดเรื่องการลงทุน
6.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “นักลงทุนจีนสนใจลงทุนในไทย”
6.3.2 ใบงานที่ 6.1 การฟั ง เรื่องการลงทุน
6.3.3 ใบงานที่ 6.2 การพูดสนทนา เรื่องการลงทุน
6.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการลงทุน
6.4.1 ใบความรูท้ ่ี 6.2 เรื่อง “การลงทุนในเขต EEC”
6.4.2 ใบงานที่ 6.3 การอ่าน เรื่องการลงทุน
6.4.3 ใบงานที่ 6.4 การเขียน เรื่องการลงทุน
6.5 ใบความรูท้ ่ี 6.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการลงทุน
6.6 แบบประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 6
การลงทุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแสดงไมตรีจิต
7.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 การแสดงไมตรีจิต
7.2 ใบความรูท้ ่ี 7.1 คาศัพท์และวลี เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
7.3 การฟั ง – การพูด เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
7.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “พวงมาลัยเงิน ของขวัญผูน้ าอาเซียน”
7.3.2 ใบงานที่ 7.1 การฟั งเรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.3.3 ใบงานที่ 7.2 การพูดสนทนาเรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.4.1 ใบความรูท้ ่ี 7.2 เรื่อง “การแสดงไมตรีจิตในเขต EEC”
7.4.2 ใบงานที่ 7.3 การอ่าน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.4.3 ใบงานที่ 7.4 การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.5 ใบความรูท้ ่ี 7.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.6 แบบประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 7
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การแสดงไมตรีจิต
5. แนวการจัดกิจกรรม
แนวการจัดกิจกรรมตามเนือ้ หาในหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึก ษาจี น ในแต่ ล ะหน่ ว ยมี ค วามหลากหลายในกิ จ กรรมที่ มี
ลักษณะการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลกั ษณะเชิงการเรียนรูร้ ายบุคคล การเรียนรูร้ ่วมกัน
และบูรณาการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ส้ มัยใหม่ ซึ่งมีลาดับขั้นการจัดการ
เรียนรู ้ 5 ขัน้ ดังนี ้
ขั้นที่ 1 การสร้างแรงจูงใจเข้าสู่บ ทเรียน ( LEARNING MOTIVATION) เป็ นขั้นที่มุ่ง
สร้างความสนใจและสร้างสภาวะทางอารมณ์ท่ีผ่อนคลาย มีความสุข เพื่อให้นกั ศึกษาจีนเข้าใจ
ความหมายและตระหนักในความสาคัญของสิ่งที่กาลังที่จะเรียน
ขั้น ที่ 2 การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ (EXPERIENCE SHARING) เป็ นขั้น ที่ เปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาจีนได้ใช้การสื่อสารในการนาเสนอประสบการณ์ของตนเองหรือผูอ้ ่ืน
ขัน้ ที่ 3 การสร้างพลังร่วมกันฝึ กคิดในการใช้ภาษา (COLLABORATIVE THINKING)
เป็ นขัน้ ที่เน้นให้นกั ศึกษาจีนสร้างพลังร่วมกันในการฝึ กทักษะการคิดและทักษะทางภาษา
ขั้น ที่ 4 การใช้ภ าษาเชิ ง สร้า งสรรค์ (LANGUAGE CREATIVITY) เป็ น ขั้น ที่ เน้น ให้
นักศึกษาจีนทากิจกรรมการฟั ง การพูด และการอ่านแล้วร่วมกันสรุปความรูท้ ่ีได้รบั จากการทา
กิจกรรม และสามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนตามสถานการณ์ธุรกิจได้
ขั้น ที่ 5 สรุ ป ประเมิ น สู่ ก ารประยุ ก ต์ใ ช้ (EVALUATION & APPLYING) เป็ นขั้น ที่
ผูเ้ รียนร่วมกัน สรุ ปองค์ความรู จ้ ากเรื่องที่เรียน ประเมินแนวทางที่เหมาะสม และร่วมกันบอก
แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6. สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
สื่ อ /อุ ป กรณ์ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ ประกอบการจั ด กิ จ กรรมตามเนื ้ อ หาในหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย สื่อประเภทเอกสาร ได้แก่ สื่อ VIDEO คาศัพท์และวลี ใบงานการฟั ง ใบงานการพูด
ใบความรู ้ ใบงานการอ่ า น ใบงานการเขี ย น และสื่ อ ประเภทโสตทัศ นู ป กรณ์ ได้แ ก่ เครื่อ ง
คอมพิ ว เตอร์ CD-ROM วิ ดี ทั ศ น์ป ระจ าหน่ ว ยการเรีย นรู ้ แหล่ ง เรี ย นรู ท้ ่ี ใช้จัด กิ จ กรรมตาม
หลักสูตร ได้แก่บริเวณมหาวิทยาลัย ห้องสมุด สถานที่ทางานของบริษัท
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7. แนวการวัดและประเมินผล
การวัด และประเมิ น ผลตามหลัก สู ต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน กาหนดการประเมินเป็ น 3 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 ก่อนการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริม ดาเนินการประเมินความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน
ระยะที่ 2 หลัง การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู ้ต ามหลัก สูต รเสริม ด าเนิ น การประเมิ น
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
ระยะที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริม ดาเนินการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาจีน ที่เข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู ้ โดยแบบประเมิ นความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
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2.2 ผลการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
หลังการสร้างโครงร่างหลักสูตรแล้วผูว้ ิจยั ได้นาโครงร่างหลักสูตรให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีดงั นี ้
2.2.1 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึก ษาจี น มหาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังตาราง 10
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน และระดับความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อ
ที่
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

รายการประเมิน
สภาพปั ญหาและความจาเป็ นของหลักสูตร
มีความสมเหตุสมผล
มีความสอดคล้องกับสภาพความจาเป็ นในสังคมปั จจุบนั
มีความจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตร
หลักการของหลักสูตร
มีความเป็ นไปได้
สามารถนาไปใช้ได้จริง
มีแนวคิดทฤษฎีพนื ้ ฐานรองรับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความชัดเจน
มีความเป็ นไปได้
เหมาะสมสาหรับนักศึกษาจีน
โครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ครอบคลุมบริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ตอ้ งการพัฒนา
การจัดเรียงลาดับเนือ้ หามีความเหมาะสม
ระยะเวลาที่กาหนดมีความเหมาะสม
แผนการจัดการเรีนรู้
มีความเป็ นไปได้
กิจกรรมมีความหลากหลาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เหมาะสมกับเวลา

n=5
̅
𝒙
4.67
4.60
4.60
4.80
4.53
4.60
4.60
4.40
4.67
4.60
4.40
5.00
4.60
4.60
4.60
4.60
4.40
4.67
4.80
4.60
4.60
4.40

ระดับความ
S.D. เหมาะสม
0.49 มากที่สดุ
0.55
มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.45 มากที่สดุ
0.52 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.49 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55
มาก
0.00 มากที่สดุ
0.51 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55
มาก
0.50 มากที่สดุ
0.45 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.55
มาก
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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้อ
ที่
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3

รายการประเมิน
กระบวนการการจัดกิจกรรม
มีความเป็ นไปได้
ลาดับขัน้ ตอนได้เหมาะสม
มีความเหมาะสมสาหรับนักศึกษาจีน
มี ค วามเป็ นไปได้ใ นการเสริม สร้า งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรูบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความหลากหลาย
มีความเหมาะสมสาหรับนักศึกษาจีน
การวัดและประเมินผล
ครอบคลุมสิ่งที่ตอ้ งประเมิน
สอดคล้องกับความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน
สามารถตรวจสอบการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
ค่าเฉลีย่ รวม

n=5
̅
𝒙
4.67
4.60
4.60
4.80

ระดับความ
S.D. เหมาะสม
0.49 มากที่สดุ
0.55
มากที่สดุ
0.55 มากที่สดุ
0.45 มากที่สดุ

4.60

0.55

มากที่สดุ

4.73
4.80
4.60
4.80
4.60
4.60

0.46
0.45
0.55
0.45
0.51
0.55

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.60

0.55

มากที่สดุ

4.60

0.55

4.62

0.49

มากที่สดุ
มากทีส่ ุด

จากตาราง 10 พบว่า ผลการประเมิ นความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริม เพื่ อ
เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
(𝑥̅ =4.62, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านสภาพปัญหาและความจาเป็ นของหลักสูตร
(𝑥̅ =4.67, S.D.= 0.49) ด้านกระบวนการเรียนรู ้ (𝑥̅ = 4.67, S.D.= 0.49 ) ด้านสื่อ อุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู ้ (𝑥̅ =4.73, S.D.= 0.46) ด้านการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สดุ ทุกประเด็นย่อย(𝑥̅ =4.60, S.D.= 0.51) ส่วนด้านหลักการของหลักสูตรในประเด็นย่อยอื่น ๆ มี
ความเหมาะสมในระดับ มากที่ สุด (𝑥̅ =4.53, S.D.= 0.52) ยกเว้น ในเรื่อง “มี แ นวคิ ด ทฤษฎี พื ้น
ฐานรองรับ” ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความเห็นในระดับมาก(𝑥̅ =4.67, S.D.= 0.49) ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในประเด็นย่อยอื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด(𝑥̅ =4.67, S.D.= 0.49) ยกเว้น
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ในเรื่อง “มีความเป็ นไปได้” ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความเห็นในระดับมาก(𝑥̅ =4.44, S.D.= 0.55) และส่วน
ด้า นโครงสร้างเนื ้อหาของหลักสูต รในประเด็ น ย่ อยอื่ น ๆ มี ค วามเหมาะสมในระดับ มากที่ สุด
(𝑥̅ =4.60, S.D.= 0.51) ยกเว้นในเรื่อง “ระยะเวลาที่กาหนดมี ความเหมาะสม” ผู้เชี่ยวชาญให้
ความเห็นในระดับมาก (𝑥̅ =4.44, S.D.= 0.55) นอกจากนีใ้ นด้านแผนการจัดการเรี ยนรูป้ ระเด็น
ย่อยในเรื่อง “เหมาะสมกับเวลา” ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมาก(𝑥̅ =4.44,
S.D.= 0.55) และเมื่ อพิ จ ารณาในภาพรวมสรุ ป ได้ว่า โครงร่างของหลัก สูต รที่ ส ร้างขึน้ มี ความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ยกเว้นในเรื่อง “เหมาะสมกับเวลา” ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความเห็นในระดับ
มาก
2.2.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังแสดงในตาราง 11
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาโครงร่างหลักสูตร
เสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อ
รายการประเมิน
ที่
1. สภาพปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒ นาหลักสูตรกับหลักการ
ของหลักสูตร
2. ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
3. ปั ญ หาและความจาเป็ นในการพัฒ นาหลักสูตรกับโครงสร้างของ
หลักสูตร
4. หลักการของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับแผนการจัดการเรียนรู ้
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับกระบวนการจัดกิจกรรม
8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล
9. โครงสร้างของหลักสูตรกับกับวัตถุประสงค์
10. โครงสร้างของหลักสูตรกับกับกระบวนการเรียนรู ้
11. โครงสร้างของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล
12. แผนการจัดการเรียนรูก้ บั โครงสร้างของหลักสูตร
13. แผนการจัดการเรียนรูก้ บั กระบวนการจัดกิจจกรรม
14. กิจกรรมกับการวัดและประเมินผล
15. กระบวนการจัดกิจกรรมกับสื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู ้
16. กระบวนการจัดกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล
17. สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรูก้ บั การวัดและประเมินผล

ค่าดัชนีความ
การแปรผล
สอดล้อง
1.00

สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง

0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตาราง 11 พบว่ า ผลการพิ จ ารณาความสอดคล้อ งของโครงร่า งหลัก สูต รโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญใน 8 องค์ประกอบ จากประเด็นคาถาม 17 รายการพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 จานวน 9 รายการ และ 0.80 จานวน 8 รายการ โดยค่าดัชนีมีความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับสูงตัง้ แต่ 0.80 -1.00 ซึ่งแปลผลได้ว่า โครงร่างของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการใช้
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ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน อยู่ใน
เกณฑ์ท่มี ีความสอดคล้องกัน สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
2.2.3 ผลการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content Validity) และ
การประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังแสดงในตาราง 12
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังแสดงในตาราง 12
ข้อ
รายการประเมิน
ที่
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานทีท่ างาน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 สถานที่ทางาน
1.2 คาศัพท์และวลี เรื่องสถานที่ทางาน
1.3 การฟั ง - การพูดเรื่องสถานที่ทางาน
1.4 การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานที่ทางาน
1.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องสถานที่ทางาน
2. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การบริการ
2.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบริการ
2.2 คาศัพท์และวลี เรื่องการบริการ
2.3 การฟั ง – การพูด เรื่องการบริการ
2.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการบริการ
2.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการบริการ
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานสัมมนาธุรกิจ
3.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 งานสัมมนาธุรกิจ
3.2 คาศัพท์และวลี เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3. การฟั ง – การพูด เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.4. การอ่าน – การเขียน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.2 ใบความรูท้ ่ี 4.1 คาศัพท์และวลี เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3 การฟั ง – การพูด เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ

ค่าดัชนีความ
การแปรผล
สอดล้อง
0.80

สอดคล้อง

1.00
1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.80
1.00
1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
0.80
1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.80
1.00
1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อ
ที่
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

รายการประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การค้าขาย
แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 การค้าขาย
คาศัพท์และวลี เรื่องการค้าขาย
การฟั ง – การพูด เรื่อง การค้าขาย
การอ่าน – การเขียน เรื่องการค้าขาย
วิธีการใช้ภาษาไทยเรื่องการค้าขาย
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การลงทุน
แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 การลงทุน
คาศัพท์และวลี เรื่องการลงทุน
การฟั ง – การพูดเรื่องการลงทุน
การอ่าน – การเขียน เรื่องการลงทุน
วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการลงทุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแสดงไมตรีจิต
แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 การแสดงไมตรีจิต
คาศัพท์และวลี เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
การฟั ง – การพูด เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
การอ่าน – การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการแสดงไมตรีจิต

ค่าดัชนีความ
การแปรผล
สอดล้อง
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.80
1.00
0.80
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.80
1.00
0.80
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตาราง 12 แสดงว่า การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และ
การประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยค่าดัชนีมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูงตัง้ แต่ 0.80 -1.00 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ท่มี ีความสอดคล้องกัน สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
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2.3 ผลการปรับปรุ งโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
หลัง จากผู้วิ จัย ได้น าโครงร่า งหลัก สู ต รให้ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน ประเมิ น ความ
เหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.40 - 5.00 และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
คนพิจารณาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร และดัชนี ความสอดคล้องด้าน
เนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรมีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 นอกจากนีผ้ ูเ้ ชี่ยวชาญยังให้ขอ้ เสนอแนะ
อื่นๆ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร ดังนนี ้
2.3.1 ปรับในส่วนสภาพปั ญหาและความจาเป็ นของหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงว่า
ทาไมจึงจาเป็ นต้องใช้หลักสูตรเสริม เพื่อเสริมสร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ปรับสานวนคาซาซ้อน
2.3.2 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ กาหนดคุณลักษณะ
ที่เกิดแก่นกั ศึกษาจีน จาแนกเป็ นรายข้อให้ชดั เจน
2.3.3 ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ เพื่อให้เหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ เช่น การระดมความคิด แลกเปลี่ย นเรียนรู ้ และเกิด
กิจกรรมคิดสร้างสรรค์ ปรับในเรื่องของกิจกรรมให้มีการฝึ กการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจี น หรือ
การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย ควรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาสมกับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 อาทิ
โปรแกรม Smart Phone หรือโทรศัพท์มือถือ เช่น Applications WeChat, Zoom Meeting เป็ นต้น
มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู ้ การใช้ E-Learning คลิปต่างๆให้มากขึน้
2.3.4 กิจ กรรมการจัด การเรียนรู ค้ วรลดการบรรยาย เพราะเป็ น การจัดการเรียนรู ้
ให้กับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ท่ี 4 ซึ่งเป็ นนักศึกษาจีนมีพืน้ ฐานความรูภ้ าษาไทย
ค่อนข้างดีแล้ว การบรรยายหรือเนือ้ หาที่เป็ นความรูน้ ่าจะให้นักศึกษาจีนศึกษาด้วยตนองมาก่อน
แล้วนาคาถามมาร่วมกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ควรสร้าง QR-Code ให้เชื่อมกับ
เนือ้ หาตัง้ แต่หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ถึงหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 ซึ่งทาเป็ นลักษณะการเรียนรูอ้ อนไลน์ เช่น
การสแกน QR-Code สามารถเชื่อมกับ Clip VDO และใบความรูต้ ่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาช่วยในการเรียนรู ้
2.3.5 เพิ่มแบบทดสอบหลังการเรียนหน่วยการเรียนรู แ้ ต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ครอบคลุม 4 ทักษะคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตามสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆในบริบทของธุรกิจต่างๆ ได้แก่ 1) บริบทสถานที่
ทางาน 2) บริบทการบริการ 4) บริบทงานสัมมนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบท
การค้า 6) บริบทการลงทุน และ 7) บริบทการแสดงไมตรีจิต
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2.4 ผลการสร้างเครื่องมือประกอบหลักสูตร
เครื่องมือประกอบหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประกอบด้วย เอกสารหลักสูตร เนือ้ หากิจกรรม แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร
2.4.1 เอกสารหลักสูตร
ผูว้ ิจัยได้จัดทาเอกสารหลักสูตร ซึ่งนาเสนอ สภาพปั ญหาและความจาเป็ นของ
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร เนือ้ หาของหลักสูตร แนวการ
จัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู ้ และการวัดและประเมินผล
2.4.2 เนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตร
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้จัดทาเนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรเป็ น 7 หน่วยการ
เรียนรู ้ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้ จานวน 7 แผน ผลการประเมินความสอดคล้องด้าน
เนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า ค่า
ดัช นี มี ค วามสอดคล้องอยู่ในระดับสูง ตั้งแต่ 0.80 -1.00 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ท่ี มี ความสอดคล้องกัน
สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
2.4.3 แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนเป็ นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ผลการหาคุณภาพ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 1.00 ผูว้ ิจัยได้นาไปทดสอบกับนักศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาผลคะแนนมา
หาค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) รายข้อ คัดเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่าความยากง่าย ตัง้ แต่ 0.2 – 0.8 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้ ไป จานวน 30 ข้อ แบบทดสอบมีค่าความ
ยาก (p) ระหว่าง 0.25 - 0.69 และค่ าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.25 – 0.88 แล้วน าไปใช้ค่ า
ความเชื่ อ มั่น โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder-Richardson Formula 20) (ชูศ รี วงศ์รัตนะ, 2560: 76)
ผลปรากฏว่ า แบบทดสอบที่ ส ร้า งขึ ้น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.85 ซื่ อ ถื อ ว่ า แบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนสามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ต่อไปได้
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2.4.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรเสริม
เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ส าหรับนักศึกษาจี น มหาวิท ยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ไปตรวจสอบความตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏ
ว่า ค่าดัชนีมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูงตัง้ แต่ 0.80 -1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสอดคล้อง
กัน สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
ในการตรวจสอบประสิทธิ ผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ผู้วิจัยได้น าหลัก สูต รไปทดลองใช้กับ กลุ่ม ตัวอย่ าง คื อนักศึก ษาจี น
สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ยูนนาน ที่กาลังศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 25 คน การทดลองครัง้
นี ้ ผู้วิ จัย ได้ใช้เวลาทดลองจ านวน 42 ชั่ว โมง สัป ดาห์ล ะ 6 ชั่ว โมง เป็ น ระยะเวลา 7 สัป ดาห์
ช่วงเวลาทดลอง คือ เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนธันวาคม 2563 ปี การศึกษา 2563 ตามระบบ
การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ไ ด้แ ก่ 1)
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้
หลักสูตร (Pre-test / Post-test) และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรของผูเ้ ข้ารับ
การทดลอง ผลการประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
3.1 ผลการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิ จ สาหรั บ นั ก ศึ ก ษาจี น ก่ อนและหลังการใช้
หลักสูตร
ในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกจ สาหรับนักศึกษาจีน
ก่อนและหลัง การใช้ห ลักสูตร (Pre-test / Post-test) นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ โดยปรับประยุกต์ใช้รูปแบบและลักษณะโครงสร้าง
การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภ าษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศของกลุ่ม ประเมิ น
คุณ ภาพการศึกษา สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ และการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภ าษาไทยสาหรับผูพ้ ูดภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ จุฬ าฯ (CU-TFL) แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกคาตอบ (Multiple-Choice) ชุด
ข้อสอบจะมี 2 ส่วน คือ 1) ส่วนทดสอบการฟั งและการพูด จานวน 8 ข้อ 2) ส่วนทดสอบการอ่าน
และการเขียนและข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ จานวน 22 ข้อ รวมจานวนคาถามทัง้ สิน้ 30 ข้อ โดย
ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกจ สาหรับ
นักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
ผลการประเมินที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการวัดความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงใน
ตาราง 13
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ตาราง 13 คะแนนการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนก่อน
และหลังการใช้หลักสูตรของผูเ้ ข้ารับทดลอง จานวน 25 คน
ผูเ้ ข้ารับทดลอง
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คนที่ 21
คนที่ 22
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
Mean
S.D.

คะแนนก่อนการใช้หลักสูตร
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
16
10
12
14
17
19
18
14
16
22
12
14
15
17
21
15
13
15
16
17
10
13
18
15
13
15.28
2.99

คะแนนหลังการใช้หลักสูตร
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
27
25
29
28
27
29
28
26
29
30
28
26
28
28
30
29
27
28
29
27
27
26
29
28
28
27.84
1.28
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จากตาราง 13 แสดงว่า ผูท้ ่ีเข้ารับทดลองมีค่าคะแนนก่อนการใช้หลักสูตรสูงสุดคือ 22
คะแนน จ านวน 1 คน และค่าคะแนนต่ าสุด คือ 10 คะแนน จานวน 2 คน จากคะแนนเต็ ม 30
คะแนน และหลัง การใช้หลักสูตรมี คะแนนเพิ่ม ขึน้ ทุกคน โดยมี ค่าคะแนนสูงสุดคือ 30 คะแนน
จานวน 2 คน และมีค่าคะแนนต่าสุดคือ 25 คะแนน มีจานวน 1 คน
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรของผูเ้ ข้ารับทดลอง จานวน 25 คน
การทดสอบ
ก่อนทดลองใช้หลักสูตร
หลังทดลองใช้หลักสูตร

n
25
25

̅
𝒙
15.28
27.84

S.D.
2.99
1.28

t
26.17*

P
.000

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตาราง 14 พบว่า ผูเ้ ข้ารับทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนก่อนทดลองใช้หลักสูตรมีค่าเท่ากับ
15.28 (S.D.=2.99) ส่วนหลังทดลองใช้หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ งธุ รกิ จ ส าหรับ นักศึก ษาจี น มี ค่ าเท่ ากับ 27.84 (S.D.=1.28) ซึ่ง คะแนนเฉลี่ ย หลัง
ทดลองใช้ห ลัก สูต รสูง กว่า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นทดลองใช้ห ลัก สูต รอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี
ระดับ .05
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการใช้ หลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
ในการสร้างแบบประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาจีน ต่อการใช้หลักสูตรเสริม เพื่ อ
เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องและใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมิ นความพึงพอใจ ซึ่งเป็ น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Five-Point Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนือ้ หา 2) ด้านอาจารย์ผสู้ อน 3) ด้านกิจกรรม และ 4) ด้านการ
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ประเมินผล ในการหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ ผูว้ ิจยั ได้เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้องแต่ละข้อคาถามมีค่าตัง้ แต่ 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่วี างไว้ ดังแสดงไว้
ในภาคผนวก ง และการประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อการใช้หลักสูตรของผูเ้ ข้ารับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู น้ ั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ ให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ี กาหนดไว้ และคานวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และประเมินความพึงพอใจในแต่ละข้อเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนด
คือ 3.51(ระดับมาก) ดังต่อไปนี ้
3.2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โดยรวม
ตาราง 15 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรโดยรวม
ด้าน
1
2
3
4

ความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ การจัดกืจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านเนือ้ หา
ด้านอาจารย์ผสู้ อน
ด้านวิธีการสอน
ด้านการประเมินผล
รวม

n = 25
̅
𝒙
4.83
4.94
4.86
4.73
4.84

S.D.
0.53
0.24
0.48
0.66
0.51

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 15 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรโดยรวม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมและเป็ นรายด้านสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกาหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผู้เข้ารับกิจกรรมการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักสูตรเสริม เพื่ อ
เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ =4.84, S.D.= 0.51) และเมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ทัง้ 4 ด้าน
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3.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านเนือ้ หา
ตาราง 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรด้านเนือ้ หาเป็ นรายข้อ
ด้าน
1

2
3

4
5
6
7

8

9

10

ความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
เนื ้อหาของหลักสูต รฯ สอดคล้องกับ สภาพหรือ ลักษณะ
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการประสานงานทางด้าน
ธุรกิจระหว่างไทย-จีน
เนือ้ หาของหลักสูตรฯ สามารถนาไปใช้ในการสื่อสาร และ
การประสานงานทางด้านธุรกิจระหว่างไทย-จีนจริงได้
เนือ้ หาของหลักสูตรฯ ด้านทักษะด้านการฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียน สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมตามกาลเทศะ
เนือ้ หาของหลักสูตรฯ มีเนือ้ หาที่ต่อเนื่องกัน
เนือ้ หาของหลักสูตรฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ทางธุรกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
เนือ้ หาของหลักสูตรฯ มีส่วนช่วยให้นกั ศึกษาจีนตัง้ มั่นใน
ความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
เนือ้ หาของหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาจีนเกิดแรงจูงใจ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อ สาร และปะสาน
งานกับคนไทยที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่างๆ
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้หลักสูตรฯ ทาให้นกั ศึกษาจีนมี
ลักษณะมุ่งอนาคตในการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาไทยใน
หน่วยงานต่างๆ ระหว่างไทย-จีน
เนื ้อ หาของหลัก สูต รฯ ช่ ว ยให้นัก ศึ ก ษาจี น สามารถน า
ค วาม รู ้ ด ้ า น ห ลั ก ภ าษ าไป ใช้ ใ น ก ารสื่ อ ส าร แ ล ะ
ประสานงานในสถานการณ์ธุรกิจจริง
เนือ้ หาของหลักสูตรฯ ของแต่ละหน่วยการเรียนรู ม้ ีความ
สอดคล้องกัน
รวม

n = 25
S.D.
̅
𝒙

ระดับความพึง
พอใจ

4.64

0.79

มากที่สดุ

4.72

0.72

มากที่สดุ

4.96

0.20

มากที่สดุ

4.88

0.43

มากที่สดุ

4.84

0.43

มากที่สดุ

4.76

0.71

มากที่สดุ

4.76

0.51

มากที่สดุ

4.92

0.39

มากที่สดุ

4.92

0.27

มากที่สดุ

4.88

0.32

มากที่สดุ

4.83

0.53

มากทีส่ ุด
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จากตาราง 16 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรด้านเนือ้ หา พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านเนือ้ หาสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผูเ้ ข้ารับกิจกรรมการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพึงพอใจด้านเนือ้ หาโดยรวมและเป็ นรายข้อทุกข้อ
อยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ =4.83, S.D.= 0.53)
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3.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านอาจารย์ผู้สอน
ตาราง 17 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรด้านอาจารย์ผสู้ อนเป็ นรายข้อ
ด้าน
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20

ความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
อาจารย์ผสู้ อนได้สอนตรงตามเนือ้ หาของหลักสูตรฯ
อาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้าน
การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนที่มีประสิทธิภาพสูง
อาจารย์ผสู้ อนมาสอนตรงเวลา
อาจารย์ผูส้ อนเสียสละเวลาส่วนตัวอธิบายข้อสงสัยของ
นัก ศึ ก ษาจี น ที่ เข้า ร่ว มกิ จ กรรมตามหลัก สูต รเสริม เพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
อาจารย์ผสู้ อนมีความทุ่มเทและตัง้ ใจในการสอน
อาจารย์ผูส้ อนให้กาลังใจเมื่อนักศึกษาจีนประสบปั ญหา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
อาจารย์ผสู้ อนกระตุน้ ให้นกั ศึกษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
อาจารย์ผสู้ อนมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีน่าสนใจทา
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่เบื่อหน่าย
อาจารย์ผู้สอนให้ค วามสนใจกับ นัก ศึก ษาจี น ที่ เข้า ร่ว ม
กิจกรรมอย่างทั่วถึง
อาจารย์ผสู้ อนพยายามเสริมความรูด้ า้ นการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจให้กบั นักศึกษาจีนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
รวม

n = 25
S.D.
̅
𝒙
4.88
0.32

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สดุ

4.96

0.20

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.96

0.20

มากที่สดุ

4.96

0.20

มากที่สดุ

4.92

0.27

มากที่สดุ

4.88

0.32

มากที่สดุ

4.84

0.37

มากที่สดุ

4.96

0.20

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.94

0.24

มากทีส่ ุด
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จากตาราง 17 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรด้านอาจารย์ผสู้ อน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านอาจารย์ผสู้ อน สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผูเ้ ข้ารับกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผูส้ อน
โดยรวมและเป็ นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ =4.94, S.D.= 0.24)
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3.2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านวิธีการสอน
ตาราง 18 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรด้านกิจกรรมเป็ นรายข้อ
ด้าน
21

22
23
24
25

26

27
28
29
30

ความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
กิจกรรมโดยยึดนักศึกษาจีนเป็ นศูนย์กลางในการเรียนรู ้
โดยให้นกั ศึกษาจีนมีบทบาทในการแสดงออก โดยจะมี
อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูแ้ นะนา
กิจกรรมการเรีย นรู ท้ าให้นัก ศึก ษาจี นสนุกสนานในการ
เรียน
กิจกรรมการเรียนรู ช้ ่วยพัฒ นาทักษะการฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ม้ ี ก ารสนับ สนุ น ให้นัก ศึ ก ษาจี น เห็ น
ความสาคัญในใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
อาจารย์ผูส้ อนมีการนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุยหรือ
เล่าเรื่องต่างๆ ในบริบททางธุรกิจระหว่างจีนไทยก่อนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้
อาจารย์ผูส้ อนมีการทบทวนความรู เ้ ดิมก่อนเริ่มกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ด้ ว ย การถาม -ต อบ ป าก เป ล่ า หรื อ ท า
แบบทดสอบ
อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่ างต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์
ธุรกิจในสังคมไทยประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน
อาจารย์ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้น ให้นักศึกษาจี นคิ ด และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง
อาจารย์ผูส้ อนสรุ ปเนือ้ หาการเรียนรูก้ ่อนเลิกการเรียนแต่
ละครัง้
อาจารย์ผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อให้นักศึกษาจีนมี
ความกล้าที่จะแสดงออก
รวม

n = 25
S.D.
̅
𝒙

ระดับความพึง
พอใจ

4.80

0.49

มากที่สดุ

4.84

0.46

มากที่สดุ

4.92

0.39

มากที่สดุ

4.80

0.69

มากที่สดุ

4.96

0.20

มากที่สดุ

4.88

0.43

มากที่สดุ

4.92

0.27

มากที่สดุ

4.92

0.27

มากที่สดุ

4.72

0.72

มากที่สดุ

4.80

0.49

มากที่สดุ

4.86

0.48

มากทีส่ ุด
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จากตาราง 18 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรด้านกิจกรรมพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านวิธีการสอนสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผูเ้ ข้ารับกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพึงพอใจด้านวิธีการสอนโดยรวมและเป็ นรายข้อ
ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ =4.86, S.D.= 0.48)
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3.2.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านการประเมินผล
ตาราง 19 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรด้านการประเมินผลเป็ นรายข้อ
ด้าน
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

ความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 สถานที่ทางานมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบริการมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 งานสัมมนาธุรกิจมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ท่ี 4 การเดิ น ทางเพื่ อ ธุ ร กิ จ มี ค วาม
เหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 การค้าขายมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 การลงทุนมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 การแสดงไมตรีจิตมีความเหมาะสม
ระยะเวลาทดสอบของแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู ้มี ค วาม
เหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีนหลังการใช้หลักสูตรมีความเหมาะสม
ระยะเวลาทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุ รกิ จ สาหรับ นัก ศึ ก ษาจี น หลัง การใช้ห ลัก สูต รมี ค วาม
เหมาะสม
รวม

n = 25
S.D.
̅
𝒙

ระดับความพึง
พอใจ

4.72

0.72

มากที่สดุ

4.76

0.71

มากที่สดุ

4.68

0.68

มากที่สดุ

4.68

0.79

มากที่สดุ

4.64

0.79

มากที่สดุ

4.84

0.46

มากที่สดุ

4.92

0.27

มากที่สดุ

4.72

0.60

มากที่สดุ

4.56

0.80

มากที่สดุ

4.76

0.51

มากที่สดุ

4.73

0.66

มากทีส่ ุด
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จากตาราง 19 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรด้านการประเมินผลพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านการประเมินผลสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผูเ้ ข้ารับกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพึงพอใจด้านการประเมินผล
โดยรวมและเป็ นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ =4.73, S.D.= 0.66)
4. ผลการประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร
4.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของหลักสูต รเสริม เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิผลตามประเด็นที่กาหนด ดังนี ้
4.1.1 ผลจากการประเมิน ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ของกลุ่ม
ทดลองหลังการใช้หลักสูตรกับก่ อนการใช้ห ลัก สูต รที่แ ตกต่ างกัน ที่ ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05
จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจี นทาให้กลุ่ม ทดลองมี ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุ รกิจ สูงขึน้
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร
4.1.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจี น มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน พบว่า
นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.84, S.D.= 0.51)
จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้กลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
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4.2 การปรับปรุ งหลักสูตร
ภายหลังจากการทดลองใช้หลักสูตร ผูว้ ิจัยได้นาข้อมูลที่รวบรวมได้ในระหว่างการ
ทดลองใช้หลักสูตร จากการสังเกต สัมภาษณ์นาไปเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งได้นาเสนอไว้ดงั นี ้
4.2.1 ด้านสภาพปั ญหาและความจาเป็ นของหลักสูตร ได้มีการปรับปรุงในประเด็น
การเขี ย นให้เห็ น ถึ ง ความส าคัญ และความจ าเป็ น ต้อ งพั ฒ นาหลัก สู ต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน
4.2.2 ด้านวิธี การใช้ภ าษาไทยในหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 1เรื่องสถานที่ท างาน ได้เพิ่ ม
ความรูท้ ่เี กี่ยวกับบริษัทไทยที่มีช่อื เสียงในประเทศไทย
4.2.3 ด้านเนือ้ หา กิจกรรม ใบความรู ้ และใบงาน ในหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 กับหน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 7 ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้ทนั กับช่วงเวลาการจัดการเรียนรู ้
4.2.4 ด้านรู ปเล่ม ของหลัก สูต ร ใบความรู ้ และใบงานมี การปรับ ปรุ ง โดยการเพิ่ ม
รูปภาพที่สอดคล้องกับเนือ้ หาให้มีสีสนั สวยงามมากยิ่งขึน้
4.2.5 ด้านใบงาน ได้ป รับ ปรุ ง ประเด็ น ค าชี ้แจงให้มี ค วามชัด เจนมากยิ่ ง ขึ น้ และ
ปรับตัวอักษรข้อความที่สาคัญให้มีความแตกต่าง เพื่อง่ายต่อนักศึกษาจีนในการทากิจกรรม
4.2.6 ปรับแก้ไขภาษาจีนและภาษาไทยที่พิมพ์ผิดในเอกสารประกอบหลักสูตร
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒ นาหลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ” เป็ นการศึกษาวิจยั ในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้สรุปสาระสาคัญของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ภาษาและวัฒ นธรรมนานาชาติ มหาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์และการเงิน ยูนนาน ส าหรับ กลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
1.1 ระยะการวิเคราะห์ความต้องการ มีกลุม่ ตัวอย่าง 4 กลุม่ คือ
1.1.1 กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน จานวน 3 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ม
ประชากรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
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1.1.2 กลุ่มบัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน จ านวน 5 คน โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเลื อ กบัณ ฑิ ต ชาวจี น ที่ จ บการศึ ก ษา สาขาวิ ช าภาษาไทยจากมหาวิ ท ยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน และทางานในบริษัทของจีนประจาประเทศไทย
1.1.3 กลุ่มผูเ้ ชียวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ จานวน 3 คน โดยวิธีการ
เลื อ กแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ ม ผู้ ส อนรายวิ ช าภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ใน
มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย ซึ่ง เป็ น อาจารย์ช าวไทยสอนรายวิช าภาษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ให้กับ
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
1.1.4 กลุ่ม นัก ศึก ษาจี น โดยวิธี ก ารเลื อกแบบเจาะจง (purposive sampling)
จ านวน 103 คน จากนั ก ศึ ก ษาจี น สาขาวิ ช าภาษาไทยที่ ก าลัง ศึ ก ษาชั้น ปี ท่ี 2 ถึ ง ปี ที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562 คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน
1.2 ระยะการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร คื อ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ทัง้ หมดจานวน 25 คน โดยใช้
วิจยั การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒ นาหลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน” ผูว้ ิจยั ได้แบ่งขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ระยะ ดังต่อไปนี ้
1. ระยะที่ 1 การศึก ษาและวิเคราะห์สภาพปั ญ หาและความต้องการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน (R1)
ระยะนีเ้ ป็ นการศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ของนักศึก ษาจี น สาขาวิข าเอกภาษาไทย มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์และการเงิ น ยูน นาน มี
แนวทางในการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น 2 ขัน้
ขั้น ที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเก็ บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตชาวจีน กลุ่มบัณฑิตชาวจีน
สาขาวิชาภาษาไทย และกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ 3 กลุม่ ผลการศึกษา
ในขัน้ นีป้ รากฎว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า บริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หลัก ๆ จะเป็ นการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับคนไทยใน 7 บริบท คือ 1) บริบทสถานที่
ทางาน 2) บริบทการบริการ 3) บริบทงานสัมมนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบท
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การค้า 6) บริบทการลงทุน 7) บริบทการแสดงไมตรีจิต เพื่อนามากาหนดมาสังเคราะห์และกาหนด
เป็ นเนือ้ หาและองค์ประกอบของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
ขัน้ ที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความ
ต้องการจาเป็ นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
2. ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร (D1)
ระยะนีเ้ ป็ นการดาเนินการประมวลข้อมูลจากดาเนินการในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานฉบับร่างให้
สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เบื ้อ งต้น ได้จ ากระยะที่ 1 การด าเนิ น การการสร้างหลัก สูต รฉบับ ร่างแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร ในขัน้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้กาหนดแนวทางในการสร้าง
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนในครัง้ นี ้ โดยดาเนินการ
พัฒ นาหลัก สูต ร 4 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้อ งการ 2) การสร้า ง
หลักสูตร 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร 4) การประเมินปรับปรุงหลักสูตร และกาหนด 7
องค์ป ระกอบของหลักสูต รคือ 1) สภาพปั ญ หาและความจาเป็ น 2) หลัก การของหลักสูต ร 3)
วัต ถุป ระสงค์ข องหลัก สูต ร 4) โครงสร้า งเนื ้อ หาของหลัก สูต ร 5) แนวการจัด กิ จ กรรม 6) สื่ อ /
อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ 7) แนวการวัดและประเมินผล โดยร่างเนือ้ หากิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
จานวน 7 หน่วย คือ สถานที่ทางาน การบริการ งานสัมมนา การเดินทางเพื่อธุรกิจ การค้า การ
ลงทุน และการแสดงไมตรีจิ ต และจัดกระบวนการกิ จ กรรมให้นักศึก ษาจี น ได้เรีย นรู ไ้ ปตามที่
หลักสูตรกาหนดไว้แต่ละหน่วย ซึ่งมีลกั ษณะการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลกั ษณะเชิงการ
เรียนรู ร้ ายบุคคล การเรียนรู ร้ ่วมกัน และบูรณาการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรียนรู ้
สมัยใหม่ ซึ่งมีลาดับขัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 5 ขัน้ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจเข้าสู่บทเรียน การ
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างพลังร่วมกันฝึ กคิดในการใช้ภาษา การใช้ภาษาสรรสร้างงาน
เขียน และสรุป ประเมิน สูก่ ารประยุกต์ใช้
ขัน้ ที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจัยนาโครงร่างหลักสูตร
หลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อรับฟั งข้อเสนอแนะแล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วจึงได้นาเสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร โดยการ
ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่าง
หลักสูตร และความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมิ นความ
สอดคล้องขององค์ป ระกอบของโครงร่างหลัก สูตร น าผลจากการประเมิ น มาดาเนิ นการแก้ไข
ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ หลังจากที่ผวู้ ิจัยนาโครงร่างหลักสูตรไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเมินแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาหาค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความสอดคล้องโดยยึดเกณฑ์
ที่ว่าข้อคาถามใดมีค่าความเหมาะสมตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไปและความสอดคล้องที่มีค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึน้
ไป จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้ ถ้าข้อใดมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดต้องนามา
ปรับปรุ งแก้ไขโดยพิจ ารณาจากข้อเสนอแนะและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทาการสัม ภาษณ์
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมสาหรับการปรับปรุงข้อคาถามในประเด็นนัน้
ขัน้ ที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นการนา
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญมาปรับปรุ ง หลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้สมบูรณ์เพิ่มขึน้
3. ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
(R2)
การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฯ ที่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยพิจารณาจาก 2 ส่วน ดังนี ้
3.1 การประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรว่า ได้
บรรลุความมุ่งหมายของหลักสูตรโดยการเปรียบเทียบผลสอบก่อนการใช้หลัสตู ร (pre-test) กับผล
สอบหลังการใช้หลักสตร (post-test) ซึ่งคะแนนจะต้องเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญจากการทดสอบที
(t-test) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจก่อนและหลัง ใช้
หลักสูตร (Pre-test/Post-test) ในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ก่อนและหลังใช้หลักสูตรนั้น ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการ
สร้า งแบบทดสอบ โดยปรับ ประยุ ก ต์ใ ช้รู ป แบบและลั ก ษณะโครงสร้า ง การสอบวั ด ระดั บ
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ความสามารถในการใช้ภาษาไทย สาหรับชาวต่างประเทศของกลุ่มประเมินคุณ ภาพการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสาหรับผูพ้ ูดภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ จุฬาฯ
(CU-TFL) แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกคาตอบ (Multiple-Choice) ชุดข้อสอบจะมี 2 ส่วน คือ 1)
ส่ ว นทดสอบการฟั งและการพู ด จ านวน 8 ข้อ 2) ส่ ว นทดสอบการอ่ า นและการเขี ย นและ
ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ จ านวน 22 ข้อ รวมจานวนคาถามทั้งสิ น้ 30 ข้อ โดยใช้เวลาในการ
ทดสอบ 60 นาที แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิ จ สาหรับนักศึกษาจี น
ผู้วิ จั ย ได้ น าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ ส ร้า งขึ ้น เสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุมปริญ ญานิพ นธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้ แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ต่อจากนัน้ นาแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุ ร กิ จ ที่ ป รับ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุ ม ปริญ ญานิ พ นธ์เสนอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คนตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ โดยใช้วิธีการ
ประเมิ น หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Congruence: IOC) จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาจีนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาผลคะแนนมาเพื่อหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบ (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความยาก-ง่าย (p) ค่าอานวนจาแนก (r) รายข้อ
คัดเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่าความยาก-ง่าย ตัง้ แต่ 0.2 – 0.8 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้
ไป จานวน 30 ข้อ แล้วนาไปใช้ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder-Richardson Formula
20) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบที่ส ร้างขึ น้ มี ค่ าความเชื่ อมั่น เท่ ากับ 0.85 ซื่ อถื อว่าแบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนสามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ต่อไปได้ หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาหลักสูตรไปทดลองใช้กบั นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ท่ี
4 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2563 คณ ะภาษาและวั ฒ นธรรมนานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 25 คน ช่วงเวลาดาเนินการ
ทดลอง คื อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 – เดื อ นธั น วาคม 2563 ปี การศึ ก ษา 2563 ตามระบบ
การศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน ใช้แ บบแผนการทดลองแบบ
Pretest- Posttest Control Group Design โดยก่อนเริ่ม การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้ทาการ
ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ก่อนเรียน (Pre-test) จากนัน้ จึงเริ่มการทดลอง
ใช้หลักสูตรเป็ นระยะเวลาทั้งสิน้ 42 ชั่วโมง หลังเสร็จสิน้ การทดลองใช้หลักสูตร ผูว้ ิจัยได้ทาการ
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ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Post-test) อีกครัง้ หนึ่ง แล้วนาผลการทดสอบทัง้ สองครัง้ มาคานวณหาค่า
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป จากนัน้ ทาการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร
3.2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แ ละการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในการสร้างแบบประเมิ นความพึงพอใจที่มี ต่อ การใช้หลักสูตรนั้น
ผู้วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง แล้ ว น าแบบประเมิ น ที่ ส ร้า งขึ ้น เสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุมปริญ ญานิพ นธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้ แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขให้ส มบูรณ์ยิ่งขึน้ จากนั้นนาไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิ ง
เนือ้ หา (Content Validity) และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congrurence: IOC)
การประเมิ นความพึงพอใจที่มี ต่ อการใช้หลักสูต รของผู้เข้า ร่วมกิจ กรรมการจัดการเรียนรู ต้ าม
หลักสูตร จานวน 25 คน จากนัน้ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยตรวจสอบความสมบูรณ์
ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ และคานวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และประเมิ นค่าความพึ งพอใจในแต่ละข้อเทียบกับ
เกณฑ์ท่กี าหนดคือ 3.51
4.ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุ งหลักสูตร แบ่งขัน้ ดาเนินการเป็ น 2 ขัน้ ดังนี ้
ขั้นที่ 1 การประเมิ นประสิทธิ ผลของหลักสูตร เป็ นการตรวจสอบประสิทธิ ผลของ
หลักสูตรว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ เอาไว้มากน้อยเพียงใด โดยการประเมินความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของกลุม่ ทดลองหลังการใช้หลักสูตรกับก่อนการใช้หลักสูตรที่แตกต่าง
กั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนทาให้กลุ่มทดลองมี ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจสูงขึน้ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในการใช้หลักสูตร จากนัน้ การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น พบว่ า นัก ศึก ษาจี น มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด
(𝑥̅ =4.84, S.D.= 0.51) แสดงให้เห็ น ว่ า หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้กลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
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ขัน้ ที่ 2 การปรับปรุ งหลักสูตร หลังจากการดาเนินการทดลองใช้หลักสูตร ผูว้ ิจัยนา
ข้อมูลที่พบและรวบรวมได้ในระหว่างการทดลองใช้หลักสูตร ผลจากการประเมินประสิทธิผลของ
การใช้หลักสูตรมาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถสรุปผลการวิจยั ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดังนี ้
1. ระยะที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
1.1 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์โดยภาพรวม
1.1.1 ด้านสภาพปั ญ หาและความต้องการในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ของ
บัณ ฑิ ตชาวจี น คือมี ข้อจ ากัดด้านความรู ้ คลังคาศัพ ท์ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ และความรู ค้ าศัพ ท์
พืน้ ฐานเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนใน
ปั จจุบนั ประเทศจีนขาดแหล่งข้อมูลข่า วสาร สารสนเทศการเรียนรูภ้ าษาไทยเชิงธุรกิจ นอกจากนี ้
ยังมีอุปสรรคด้านความรู ค้ วามเข้าใจที่มีความแตกต่างกันด้านมารยาทและวัฒ นธรรมทางธุรกิจ
ระหว่างไทยและจีน รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
1.1.2 ด้านความต้องการบริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า บริบทการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจหลัก ๆ จะเป็ นการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานกับคนไทยใน 7 บริบท ได้แก่ 1) บริบทสถานที่ทางาน 2) บริบทการบริการ 3) บริบท
งานสัม มนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบทการค้า 6) บริบทการลงทุน และ 7)
บริบทการแสดงไมตรีจิต
1.1.3 ด้านแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างความสามารถการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ดังนี ้ 1) ด้านเนือ้ หา ควรจัดเนือ้ หาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจจริงตาม
การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้อง
กับ ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในบริบ ททางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งไทย-จี น ปั จ จุบัน มุ่ง เน้น การใช้
ภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ ทั้งทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ธุ รกิจ จริง
ระหว่างไทย-จีน ควรจัดเนือ้ หาเพื่อพัฒนาความรู พ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภท
ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย ความรูด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจ การใช้หลักภาษาไทย และ
กิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการฟั ง การใช้นา้ เสียง และสาเนียงการพูดภาษาไทยอย่างเป็ นธรรมชาติ
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ตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ 2) ด้านกิจกรรมฝึ กทักษะการฟั ง ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการฟั ง
การใช้ถ้อยค าผ่ านการสัง เกตลี ล า และกิริยาอาการการพูดของคนไทย และการใช้ค าทับ ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ และคาย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ 3) ด้านกิจกรรมฝึ ก
ทักษะการพูด ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นฝึ กทักษะการพูดโดยใช้นา้ เสียง ลีลาและสาเนียงอย่างเป็ น
ธรรมชาติ และการใช้ถอ้ ยคา คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คาย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
บริบทธุรกิจต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 4) ด้านกิจกรรมฝึ กทักษะการอ่าน ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึ ก
ทักษะการอ่านเอกสารเกี่ยวกับสภาพธุรกิ จ เศรษฐกิจปั จจุบัน มารยาทและวัฒ นธรรมทางธุรกิจ
คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ 5) ด้านกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียน ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นการ
ใช้คาศัพท์ สานวน และประโยคในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ และวิธีการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และอักษรย่อในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
โดยภาพรวมมีความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนโดยค่าเฉลี่ยรวมใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.23, S.D.= 0.83)
2. ระยะที่ 2 ผลการสร้างหลักสูตร
2.1 ผลการสร้างโครงร่างหลักสูตร
โครงร่างหลักสูตรมีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ สภาพปั ญหาและความจาเป็ น
หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร แนวการจัด
กิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ แนวการวัดและประเมินผล
2.2 ผลการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.2.1 ผลการระเมิ นความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริม เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สดุ (𝑥̅ =4.62, S.D.=
0.49)
2.2.2 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญใน 8
องค์ป ระกอบ จากประเด็ น ค าถาม 17 รายการพบว่ า มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง เท่ า กับ 1.00
จานวน 9 รายการ และ 0.80 จานวน 8 รายการ โดยค่าดัชนีมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูงตัง้ แต่
0.80 -1.00
2.2.3 การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content Validity) และการ
ประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
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ใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึก ษาจี น มหาวิท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยค่าดัชนีมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูงตัง้ แต่ 0.80 -1.00
2.3 ผลการปรับปรุ งโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
2.3.1 ปรับในส่วนสภาพปัญหาและความจาเป็ นของหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง
ว่าทาไมจึงจาเป็ นต้องใช้หลักสูตร
2.3.2 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้
2.3.3 ปรับ กิ จ กรรมให้มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ น้ เพื่ อ ให้เหมาะสมกับ การ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
2.3.4 ปรับลดการบรรยายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.3.5 เพิ่มแบบทดสอบหลังการเรียนหน่วยการเรียนรูแ้ ต่ละห่วยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.4 ผลการสร้างเครื่องมือประกอบหลักสูตร
2.4.1 เอกสารหลักสูตร ประกอบด้วยสภาพปั ญหาและความจาเป็ นของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร เนือ้ หาของหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู ้ และการวัดและประเมินผล
2.4.2 เนือ้ หากิจกรรมของหลักสูตรประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้ จานวน 7
แผนค่าดัชนีมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูงตัง้ แต่ 0.80 -1.00
2.4.3 แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ จานวน 30 ข้อ
แบบทดสอบค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.25 - 0.69 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.25 – 0.88
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สตู ร KR-20 เท่ากับ 0.85
2.4.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร ค่าดัชนีมีความสอดคล้อง
อยู่ในระหว่าง 0.80 -1.00
3. ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้ ห ลั ก สู ต ร และการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของ
หลักสูตร
3.1 ผลการประเมินการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรโดยรวม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมและเป็ นรายด้านสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผูเ้ ข้ารับกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ

220
การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ = 4.84,
S.D.= 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ทัง้ 4 ด้าน
4.ระยะที่ 4 ผลการประเมินผลและปรับปรุ งหลักสูตร
ขัน้ ที่ 1 โดยการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ของกลุ่มทดลอง
หลังการใช้หลักสูตรกับก่อนการใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนทาให้กลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สูงขึน้ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในการใช้
หลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ าม
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน พบว่า นักศึกษาจีนมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ =4.84, S.D.= 0.51) แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรเสริม
เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ ส าหรับนักศึกษาจี น มหาวิท ยาลัย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
ขั้น ที่ 2 ผลการปรับ ปรุ ง หลัก สูต ร ได้แก่ 1) ปรับ ปรุ ง ด้านสภาพปั ญ หาและความ
จาเป็ นของหลักสูตรให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตร 2) ปรับปรุงด้าน
วิธีการใช้ภาษาไทยในหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่องสถานที่ทางาน ได้เพิ่มความรูท้ ่ีเกี่ยวบริษัทไทยที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทย 3) ปรับปรุงด้านเนือ้ หา กิจกรรม ใบความรู ้ และใบงาน ในหน่วยการเรียนรู ้
ที่ 6 กับหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 ได้มีการสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้ทนั กับช่วงเวลาการจัดการเรียนรู ้
4) ปรับปรุงด้านรูปเล่มของหลักสูตร ใบความรู ้ และใบงานมีการเพิ่มรูปภาพที่สอดคล้องกับเนือ้ หา
ให้มีสีสนั สวยงามมากยิ่งขึน้ 5) ปรับปรุงประเด็นคาชีแ้ จงใบงานให้มีความชัดแจงมากยิ่งขึน้ และ
ปรับตัวอักษรข้อความที่สาคัญให้มีความแตกต่าง 6) ปรับแก้ไขภาษาจีนและภาษาไทยที่พิมพ์ผิด
ในเอกสารประกอบหลักสูตร
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั โดยการนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลัย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน ไปใช้และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี ้
1. จากผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน พบว่าด้านความต้องการจาเป็ นบริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผูใ้ ช้
บัณฑิตชาวจีน บัณฑิตชาวจีน และผูเ้ ชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจแสดงความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า ควรพัฒ นาความสามารถการใช้ภ าษาไทยเชิ งธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นบริบทการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 7 บริบท ได้แก่ บริบทสถานที่ทางาน บริบทการบริการ บริบทงานสัมมนาธุรกิจ
บริบ ทการเดิ น ทางเพื่ อธุ รกิ จ บริบ ทการค้า บริบ ทการลงทุน และบริบ ทการแสดงไมตรีจิ ต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Strevens ที่กล่าวว่า การจัดเรียนการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เป็ นการสอนภาษาต่างประเทศที่ตอ้ งสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ส่วนหัวข้อและเนือ้ หา
ที่จัดให้ผูเ้ รียนเรียนนั้นต้องจัดขอบเขตและบริบทให้มีความสั มพันธ์กับอาชีพ หรือวัตถุประสงค์
เฉพาะ (P. Strevens, 1977: 145-163) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Dudley-Evans & St. John
ที่กล่าวว่าการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็ นการสอนที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศใน
บริบทที่ส อดคล้องกับสาขาอาชี พ นั้น ๆ เป็ นหลัก ถึงสามารถเห็ นผลสัม ฤทธิ์ข องการเรียนได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้ พร้อมที่จะนาไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างทันทีและเหมาะสม (T. Dudley-Evans,
& St. John, M. J., 2007) ส่วนความรู ค้ วามเข้าใจด้านมารยาทและวัฒ นธรรมทางธุรกิจเป็ นอีก
บริบ ทที่ ส าคัญ และมี ค วามจ าเป็ น มากในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ เนื่ อ งจากประเทศจี น กับ
ประเทศไทยมีความแตกต่างด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ รูปแบบทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจ
จึงทาให้ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในสังคมระหว่างไทยกับจีนมีความแตกต่างกัน ซึ่งหาก
นักศึกษาจีนให้ความสาคัญ เรื่องดังกล่าว และเรียนรู ว้ ัฒ นธรรมร่วมกันจะช่วยเสริม สร้างการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ผูว้ ิจยั เห็นว่าการสื่อสาร ประสานงานเชิงธุรกิจกับคนไทยต้อง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และสังคม โดยทาความเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรธุรกิจ
ของไทย ประเพณีทอ้ งถิ่นไทย และระบบการทางานของคนไทย ในด้านการจัดการเรียนการสอน
วิช าภาษาไทยเชิ ง ธุรกิจ พบว่าภาษาไทยเชิ ง ธุรกิ จ ส าหรับนักศึกษาจีน สาขาวิช าภาษาไทย มี
บทบาทสาคัญในการช่วยเสริมสร้างความสามารถการสื่อสารในบริบทตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ
นักศึกษาจีน และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใช้บณ
ั ฑิต ผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตร
เสริม เพื่อจัดกิจ กรรมการเรียนรู ้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน ให้สอดคล้องกับความ
ต้อ งการการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ของหน่ ว ยงานผู้ใช้บัณ ฑิ ต ในสัง คมจี น ดัง ที่ Mackey และ
Mountford ได้กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ภ้ าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนัน้ เกิดจากแรง
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บันดาลใจ และความต้องการการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Needs) ในงานอาชีพ
ของผู้เรีย น เพื่ อ น าไปใช้ในการพั ฒ นาภายในประเทศและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ต่ า งประเทศ
(Mackay, 1978) นอกจากนีค้ วรให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเสริมสร้างการใช้
ภาษาไทยที่ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การทางาน อีกทัง้ ช่วยลดอุปสรรค และเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประสานงานกับคนไทยใน
อนาคตของนักศึกษาจี นอีกด้วย ทั้งนีย้ ังมี นักการศึกษาไทยหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของ
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพิ่มเติมว่า การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็ นภาษาเฉพาะกิจ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะ
ดังนี ้ 1) การเลือกใช้คาง่าย และสั้น สื่อความหมายกะทัดรัดและชัดเจน 2) การเลือกใช้คาต้องมี
ความหมายชัดเจนไม่ซา้ ซาก และไม่กากวม 3) การใช้ถอ้ ยคาที่มีความหมายในเชิงบวก 4) การใช้
ถ้อยคาเต็มไปด้วยความจริงใจ มีไมตรีจิต 5) การใช้ภาษาถ้อยคาสานวนที่ส ละสลวย ไพเราะเพื่อ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 6) การใช้ขอ้ ความนุ่มนวล และสุภาพ และ 7) การใช้ภาษาแบบมี
เหตุมีผล เพื่อก่อให้เกิดความพอใจ ขวัญกาลังใจ และความกระตือรือร้นในการทาธุรกิจ ((เอกฉัท
จารุเมธีชน, 2549; ประคอง นิมมานเหมินท์, 2552; พนมพร นิรญ
ั ทวี, 2540; ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ,
2543) ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนต้องให้ความสาคัญ
กับลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขี ย นรวมทั้ ง เพิ่ ม พู น ความรู ้ค ลั ง ค าศั พ ท์ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ และความรู ้พื ้น ฐานเกี่ ย วกั บ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในยุคปัจจุบนั
ผลการวิเคราะห์ในส่วนแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน พบว่า นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมีระดับ
ความต้องการจ าเป็ น ในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ โดยภาพรวมในระดับ มาก แสดงให้เห็น ว่า
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มีความมุ่งมั่นที่
ให้ความสาคัญในการเรียนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ และมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านทักษะการพูดค่าเฉลี่ยอยู่ลาดับ 1 (𝑥̅ = 4.28, S.D.= 0.81) รองลงมาคือ ด้าน
ทั ก ษะการฟั ง (𝑥̅ = 4.26, S.D.= 0.83) เนื่ อ งจากการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ในการสื่ อ สาร
ประสานงานกับคนไทยในการปฏิบตั ิงานนัน้ ร้อยละ 80 เป็ นการใช้ทักษะการพูด ทักษะการฟั งใน
การติดต่อสื่อสารกับคนไทย และร้อยละ 20 เป็ นทักษะการอ่านและการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสิระ สมนาม และคณะว่าทักษะการเรียนภาษาไทยที่นกั ศึกษาชาวจีนชอบมากที่สดุ
คือทักษะการพูด รองลงมา คือทักษะการฟั ง มีส่วนน้อยชอบทักษะการอ่านและการเขียน (สิระ สม
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นาม, 2552: 80-83) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย พบว่า
เมื่ อ ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีแ ล้วนัก ศึก ษาจี น สาขาวิช าภาษาไทย มี รอ้ ยละ 50.49
ต้องการประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในประเทศจีนมากที่สุด
แสดงให้เห็นว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนานจะหางานทาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในประเทศจีน
เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต สถานประกอบการ หรือผูบ้ ริหารหน่วยงานองค์กรจึงมีโอกาส
คัดเลือกบัณ ฑิตได้มากขึน้ ส่งผลให้การหางานทาของบัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยมีการ
แข่งขันสูงยิ่งขึน้ ทาให้นกั ศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ยูนนานมีความตระหนักถึงความสาคัญในการเรียนวิชาภาษาไทยเชิง ธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเข้าสูก่ ารแข่งขันในตลาดและเป็ น
ที่ตอ้ งการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
2. การพัฒนาหลักสูตรในครัง้ นีม้ ีลกั ษณะเป็ นหลักสูตรเสริม (Curriculum Enrichment)
มีจดุ มุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใช้ฉากสถานการณ์เป็ น
ฐาน (Scenario-Based Learning) ในการจัดการกิจกรรมฝึ กอบรมสาหรับนักศึกษาจีน ซึ่งมีความ
แตกต่างจากงานวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเฉพาะ
ด้าน สาหรับนักศึกษาคนไทย เช่น การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรเสริมที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจด้วยทักษะการฟั ง การพูด
การอ่าน การเขียนและการคิด ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการสื่อสารตามบริบทธุรกิจระหว่างไทย-จีน
ในยุคศตวรรษที่ 21 และทาการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี
ที่ 4 เนื่องจากเหตุผลที่ว่า นักศึกษาจีนกลุ่ม นีก้ าลังจะเข้าสู่วงการหางานเพื่อประกอบอาชีพ ใน
อนาคต และรับใช้สงั คม แต่การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับจีนส่วนใหญ่เน้นการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันเท่านัน้ ซึ่งนักศึกษาจีนยังไม่สามารถนา
ทักษะภาษาที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์การทางานจริงในบริบทธุรกิจได้ เนื่องมาจากภาษาธุรกิจ
เป็ นภาษาที่มี ลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากภาษาที่ใช้สื่อสารประจาวัน ดังที่ พนมพร นิรญ
ั ทวี
(2540) ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ (2543) เอกฉัท จารุ เมธีชน (2549) กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า
ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีลกั ษณะเฉพาะด้านในขอบข่ายและเนือ้ หาขององค์กรธุรกิจ จาเป็ นต้องอาศัย
หลักการใช้ภาษาที่มีศิลปะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว ชักจูงผูอ้ ่ืน กล่าวคือ ต้องเลือกใช้คาง่ายๆ
สัน้ ๆ สื่อความหมายกะทัดรัด และชัดเจน การใช้ภาษาถ้อยคาสานวนที่สละสลวย ความนุ่มนวล
สุภาพและมีความหมายในเชิงบวกเพื่อก่อให้เกิดความพอใจ ขวัญกาลังใจ และความกระตือรือร้น
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ต่อธุรกิจ ดังนั้นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็ นการใช้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai For
Specific Purposes) จึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยเสริมสร้างความสามารถการสื่อสารในบริบท
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของนักศึกษาจีน และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใช้บณ
ั ฑิต
จากผลการสร้างหลักสูตร พบว่าหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ สภาพปัญหาและความจาเป็ น หลักการ
ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ และแนวการวัดและประเมินผล จากผลการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมขององค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด โดยแต่และองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่าผูว้ ิจยั ใช้การ
สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของนักวิจยั หลายท่านคือ R.W Tyler (1949); Taba (1962);
J. G. A. Saylor, William M (1981); Hutchinson (1987); Hunkins (1993) ส งั ด อุ ท ร นั น ท์
(2532); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535) กิตติชัย สุธ าสิโนบล (2561) ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนใช้เป็ นฐานข้อมูลในการ
ก าหนดเนื ้ อ หาของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 7 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ แต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู ้
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ส่วนของใบความรู้ดา้ นคาศัพท์และวลี 2) ส่วนของฝึ กทักษะการฟั งและ
การพู ด เป็ นการฝึ กการฟั งและการพู ด โดยใช้ สื่ อ VIDEO โดยใช้ฉ ากสถานการณ์ เป็ นฐาน
(Scenario-Based Learning) ซึ่งเนือ้ หาเรื่องจะเน้นบริบทธุ รกิจต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีน แล้วทาใบงานการฟั งกับใบงานการพูด 3) ส่วนของฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
เป็ นการฝึ กการอ่านและการเขียนโดยใช้ใบความรู ด้ า้ นการอ่าน ซึ่งเป็ นเนือ้ หาของเรื่องต่างๆ ที่ฝึก
อ่านเน้นบริบทธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน จากนัน้ ทาใบงานการอ่านกับใบงานการ
เขียน 4) ส่วนใบความรู้ด้านวิธีการใช้ภาษาไทย เป็ นการทบทวนหลักภาษาทั่วไปที่จาเป็ นสาหรับการ
พัฒ นาทัก ษะภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ ทั้ง 4 ด้าน เพื่ อให้การสื่ อสารในบริบ ทธุ รกิ จ ด้วยภาษาไทยมี
ประสิทธิผล การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นัน้
การกาหนดสภาพปั ญหาและความจาเป็ น หลักการของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทย
เชิ งธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น เป็ น หลักในการพิ จ ารณา การคัด เลือ กเนื ้อหาของหลัก สูตรที่จ ะ
นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ คานึงถึงความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
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กาหนดไว้เป็ นสาคัญ การจัดล าดับเนือ้ หาที่คัดเลือกมาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะให้
นักศึกษาจีนได้รบั ความรู ก้ ่อนหรือหลัง และการวัดและประเมินผลเป็ นเครื่องชีว้ ่าการดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด และเหมาะสมกับสภาพความเป็ น
จริงมากที่สุด ทาให้นักศึกษาจี นได้มี ความก้าวหน้าในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุ รกิจไปเรื่อยๆ เน้น
ทักษะที่ทาซา้ ในหลักสูตร เพื่อให้ม่นั ใจว่านักศึกษาจีนได้ประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาจีน
แนวการจัดกิจกรรมตามเนือ้ หาในหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบขัน้ ตอนการจัด
กิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร 5 ขั้ น ได้ แ ก่ ขั้ น การสร้า งแ รงจู ง ใจเข้ า สู่ บ นเรี ย น (LEARNING
MOTIVATION) เป็ นขัน้ ที่ม่งุ สร้างความสนใจและสร้างสภาวะทางอารมณ์ท่ีผ่อนคลาย มีความสุข
เพื่อให้นักศึกษาจีนเข้าใจความหมายและตระหนักในความสาคัญของสิ่งที่กาลังที่จะเรีย น ขัน้ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (EXPERIENCE SHARING ) เป็ นขัน้ ที่เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ใช้
การสื่อสารในการนาเสนอประสบการณ์ของตนเองหรือผูอ้ ่ืน ขัน้ การสร้างพลังร่วมกันฝึ กคิดในการ
ใช้ภาษา (COLLABORATIVE THINKING) เป็ นขัน้ ที่เน้นให้นักศึกษาจีนสร้างพลังร่วมกันในการ
ฝึ กทักษะการคิดและทักษะทางภาษา ขัน้ การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ (LANGUAGE CREATIVITY)
เป็นขั้นที่เน้นให้นักศึกษาจีนทำกิจกรรมการฟัง การพูด และการอ่านแล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ
จากการทำกิจกรรม และสามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนตามสถานการณ์ธุรกิจได้ และขัน้
สรุป ประเมิน สู่การประยุกต์ใช้ (EVALUATION & APPLYING) เป็ นขัน้ ที่นักศึกษาจีนร่วมกันสรุ ป
องค์ค วามรู จ้ ากเรื่องที่ เรีย น ประเมิ น แนวทางที่ เหมาะสม และร่วมกัน บอกแนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละขัน้ ของการจัดกิจกรรมนอกจากจะสนับสนุน
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว ยังมี ความสอดคล้องกับแนวคิดการ
เรียนรูโ้ ดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง ผูเ้ รียนจะต้องสื่อความหมายให้ผอู้ ่ืน
เข้าใจว่าผูพ้ ูดมี จุดประสงค์ท่ีจะพูดเรื่องอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่ อไร และอย่างไร ผูส้ อนทาหน้าที่
ส่ ง เสริม ให้ผู้เรี ย นได้แ สดงออกทางภาษาโดยใช้ส ถานการณ์ เข้า มาช่ ว ยจึ ง จะต้อ งค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสื่ อความหมายให้เข้าใจ มี ความถูกต้อง เหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับของ
สังคม William Littlewood (1981: 6) จึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้ขนั้ ตอนการจัดกิจกรรม 5 ขัน้ ที่
ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ขนึ ้ สามารถพัฒนาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย และยัง
ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้วย นอกจากนัน้
ผูว้ ิจยั ยังได้นอ้ มรับข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญได้ประยุก ต์สื่อใบความรูใ้ นหลักสูตรผสมผสานกับ
เทคโนโลยีจัดทาใบความรูจ้ ากเดิมที่เป็ นแผ่นเอกสารมาเป็ นระบบ QR-Code ที่เรียกว่าใบความรู ้
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ออนไลน์ เพื่อให้นกั ศึกษาจีนสามารถสืบค้นด้วยอุปกรณ์ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดกระดาษในการพิมพ์ ประหยัดพืน้ ที่ในการบรรจุเอกสาร
สอดรับกับระบบการศึกษาในยุคโลกไร้พรมแดน และการเรียนรูใ้ นโลกศตวรรษที่ 21
การกล่ า วมาข้า งต้น เป็ น ข้อ สนั บ สนุ น ว่ า การพั ฒ นาหลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ได้รบั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบจึง
ทาให้หลักสูตรมีเป้าหมายชัดเจนในการเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาจีน
3. การประเมิ นประสิทธิ ผ ลของหลักสูตรเสริม เพื่อเสริม สร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยพิจารณาจาก 2 ส่วน ดังนี ้
3.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู ต้ ามหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริ ม สร้า งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
เศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จากผลทดลองใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจสาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพิ่มขึน้ จากเดิม โดยมีคะแนน
การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจหลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่ าคะแนน
การทดสอบความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ก่ อ นการทดลองใช้ห ลัก สูต รอย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ระดับ .05 สรุ ป ได้ว่า หลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย เศรษฐศาสตร์แ ละการเงิ น ยู น นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผูว้ ิจัยได้พัฒ นาและสร้างขึน้ ครัง้ นี ้ ส่งผลต่อความรู ้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ ทาให้ผเู้ ข้าทดลองการใช้หลักสูตรมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพิ่มขึน้ จาก
เดิม ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจาก
3.1.1 หลัก สูต รได้ผ่ านการประเมิ น ความสอดคล้อ งและความเหมาะสมจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อีกทั้งองค์ประกอบของหลักสูตร และโครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของกลุม่ ทดลองการใช้หลักสูตร กลุม่ ทดลองซึ่งเป็ นนักศึกษาจีน
สาขาวิช าภาษาไทย ชั้น ปี ท่ี 4 ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการรอรับ การส่งตัวไปฝึ ก ปฏิ บัติ งาน ดัง นั้น
นักศึกษาจีนจึ งมี ความตั้งใจที่จ ะเรียนรู แ้ ละฝึ กทักษะการสื่อสารอย่างเต็ม ที่เพื่อนาความรู แ้ ละ
ความสามารถในการสื่อสารที่ได้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
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3.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นกิจกรรมการเรียนรูร้ ายบุคคล การเรียนรู ้
กลุ่ม และบูรณาการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ส้ มัยใหม่ และการฝึ กทักษะการ
สื่อสารคล้ายสถานการณ์จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ M. B. B. Finocchiaro, Christopher.
(1983: 58-67) ได้กล่าวว่ า การจัดกิ จ กรรมเรียนรู ก้ ลุ่ม จะช่ วยเสริม สร้างความสามารถในการ
สื่อสารของผูเ้ รียน และนาบริบทและสถานการณ์จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ จะกระตุน้ ให้
ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้อในการเรียนมากขึน้
3.1.3 การทดสอบที่วัดตรงตามจุดประสงค์และเนือ้ หาที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Robinson (1991: 68-79) ได้ ก ล่ า วว่ า การออกแบบการทดสอบภาษาเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะควรมีความสมดุลย์ของเนือ้ หาและทักษะทางภาษาทัง้ 4 ทักษะ โดยคานึงถึง
การนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
3.1.4 เอกสารและสื่อประกอบการสอนช่วยให้ผเู้ รียนพัฒนาความรู ้ และทักษะได้
ดีขึน้ เนื่องจากผูว้ ิจัยได้จัดเรียงเอกสารตามบริบทธุรกิจระหว่างไทย-จีน และเป็ นสถานการณ์จริง
ในปั จจุบนั ซึ่งผูเ้ รียนอาจมีความคุน้ เคยเนือ้ หา แต่ไม่เคยใช้ในการเรียนมาก่อน ซึ่ งจะช่วยกระตุน้
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดีขึน้ อีกทัง้ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์สื่อใบความรูผ้ สมผสานกับเทคโนโลยีจดั ทา
ใบความรู ้เ ป็ นระบบ QR-Code เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นนั ก ศึ ก ษาจี น สามารถสื บ ค้ น ด้ ว ยอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนัน้ การที่ผูว้ ิจัยนา QR-Code ให้นักศึกษาจีนสแกนเพื่อ
เข้าสูบ่ ทเรียน จะทาให้เกิดความสนใจใคร่รู ้ และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาด้วยตนเองต่อไป
ผลการวิจยั ที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กริช ภัทรภาคิน (2558: 151-169) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึน้
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ
ฝึ กอบรม พบว่าผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมการใช้หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษใน
การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นส าหรับ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ธนบุ รี มี
ผลสัม ฤทธิ์ดา้ นทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนีย้ ัง
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ วารุ ณี อัศวโภคิน (2554: 137-147) ที่ศึกษาเรื่องเกี่ ยวกับ “การ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” พบว่า ผลการทดสอบความรูแ้ ละทักษะก่อนและหลังการฝึ กอบรม
ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม สรุปได้ว่าคะแนนหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึ กอบรมอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักสูต รเสริม เพื่ อเสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ส าหรับ นัก ศึกษาจี น
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน พบว่านักศึกษาจีนมี ความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.84, S.D.= 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ทัง้ 4 ด้าน สามารถอภิปรายรายด้าน ดังนี ้
3.2.1 ด้านเนือ้ หา พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อเนือ้ หาของหลักสูตร
ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅ =4.83, S.D.= 0.53) ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจาก เนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจสาหรับนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนได้พัฒนาขึน้ นัน้ ตรงกับ
ความต้องการและความจาเป็ นของนักศึกษาจีน โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนก่อน แล้วจึงนาฐานข้อมูลนีม้ าพัฒนาเป็ น
หลักสูตรเสริมรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ และกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้ เนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู ข้ องแต่ละหน่วยการเรียนรู ร้ วมถึงใบงานฝึ กหัดทักษะเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการฟั ง การพูดการอ่าน และการเขียนทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
เนือ้ หาขอบเขตคือ บริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่เป็ นการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับคน
ไทยใน 7 บริบท ได้แก่ 1) บริบทสถานที่ทางาน 2) บริบทการบริการ 3) บริบทงานสัมมนาธุรกิจ 4)
บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบทการค้า 6) บริบทการลงทุน และ 7) บริบทการแสดงไมตรีจิต
ซึ่ง สอดคล้องกับ ความคิ ด เห็ น ของนิ รมล ศตวุฒิ (2543: 64-67) ได้ก ล่าวไว้ว่า การจัด เนื ้อหา
หลักสูตรที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นเนือ้ หาหลักสูตรประเภทใด จะต้องคานึงถึงขอบเขต ความต่อเนื่อง ความ
เป็ นลาดับ และการบูรณาการ ความต่อเนื่องคือการจัดเนือ้ หาหลักสูตรจากระดับหนึ่ง ไปอีกระดับ
หนึ่ง จากเนือ้ หาหนึ่งไปอี กเนือ้ หาหนึ่งโดยไม่ ขาดตอน ทาให้ผู้เรียนได้มี ความก้าวหน้าใน การ
เรียนรูไ้ ปเรื่อยๆ เน้นความคิดประเด็นสาคัญ และทักษะที่ทาซา้ ในหลักสูตร เพื่อให้ม่นั ใจว่า ผูเ้ รียน
ได้ประสบการณ์ ซึ่งการที่เนือ้ หามีความต่อเนื่องกันผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีการเรียนรูโ้ ดยเป็ นการลาดับ
ขั้น ความสัม พั น ธ์ข องการเรีย นรู ้ท่ี ไ ด้รับ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู้ เรี ย น และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารีรกั ษ์ มีแจ้ง (2552: 69-86) ที่ได้ศึกษาเรื่อว “ความพึงพอใจของ
นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 1-4 ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาในหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร์บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ด้า นเนื ้อ หาวิ ช า” พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ง นี ้เนื่ อ งจาก
เนือ้ หาวิชามีความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนและมีความหลากหลาย
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3.2.2 ด้านอาจารย์ผูส้ อน พบว่า นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผูส้ อน
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.94 S.D.= 0.24) ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากการทดลองใช้หลักสูตรในครัง้ นี ้
อาจารย์ผูส อนเป็ นอาจารย์ส อนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ อุดมศึกษาของ
ประเทศจีนมาเป็ นเวลานานและเข้าใจปั ญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
เป็ นอย่างดี และอาจารย์รว่ มได้เชิญอาจารย์สธุ ารัตน์ พญาแขม ซึ่งเป็ นอาจารย์สอนภาษาไทยชาว
ไทย และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาจีน มาเป็ นเวลานาน มี
บุคลิกลักษณะที่ดี รูแ้ ละเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนเป็ นอย่าง
ดี การที่ อาจารย์ผูส้ อนมี ความเชี่ยวชาญด้านการสอนทักษะการฟั ง และการพูดภาษาไทยเป็ น
อย่างดี สอนตามตรงตามเนือ้ หาหลักสูตรที่สร้างขึน้ ตรงตามความต้องการจาเป็ นของนักศึกษาจีน
อีกทัง้ อาจารย์ผสู้ อนเป็ นชาวไทยที่ออกเสียงภาษาไทยเป็ นเจ้าของภาษาได้ชดั เจน ทัง้ นา้ เสียงและ
กิรยิ าท่าทาง และมีความรูด้ ีในด้านวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจในบริบทสังคมไทย
และสังคมจีน กิจกรรมการเรียนรูท้ กั ษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนที่หลากหลายทาให้
นักศึกษาจีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษาอย่างทั่วถึง และผูเ้ รียนตื่นตัวกระตือรือล้นอยู่ตลอดเวลา
ตลอดจนกระตุน้ และให้กาลังใจแก่นกั ศึกษาจีนมีความมั่นใจในการสื่อสารระหว่างตนกับ อาจารย์
ผู้ส อนและเป็ น การเสริม ความรู ้ด้า นภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ให้กับ นั ก ศึ ก ษาจี น อย่ า งมี คุณ ภาพ
นัก ศึกษาจี น จึ ง มี ความพึง พอใจในอาจารย์ผู้ส อนมากที่สุด ซึ่ง ผลการวิจัยครัง้ นีส้ อดคล้อ งกับ
งานวิจัยของของอารีรกั ษ์ มีแจ้ง (2552: 69-86) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตชัน้ ปี ท่ี 1-4 ที่มี
ต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรด้าน
ผูส้ อน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี ้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของอุมาพร ร่าง
น้อย (2546: 66) ที่ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มวิชาการบัญชีของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเขตการศึกษา 1 สังกัดกรมสามัญศึกษา” พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการถ่ายทอดความรู ข้ องครู ผู้ส อนอยู่ในระดับมาก ครู ผู้สอนมี ความกระตือรือร้น ค้นคว้าหา
ความรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นกั เรียนสามารถตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
3.2.3 ด้านวิธี ก ารสอน พบว่า นัก ศึกษาจี น มี ค วามพึง พอใจต่อ วิธี ก ารสอนใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.86 S.D.= 0.48) ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก วิธีการสอนของอาจารย์ผูส้ อนที่ใช้
คาถามกระตุน้ ให้นักศึกษาจีน คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ในการสอนทักษะการฟั งและการพูด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ อาจารย์ผสู้ อนได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาจีนใช้วิธีการที่หลากหลายในการตอบ
คาถาม เช่น การแปลเป็ นภาษาจีน หรือภาษากาย ในกรณีท่ีนักศึกษาจีนไม่รูค้ าศัพท์ภาษาไทยที่
จะสื่อความหมายอธิบายให้อาจารย์ผสู้ อนเข้าใจสิ่งที่ตอ้ งการตอบ อาจารย์ผสู้ อนได้ใช้วิธีการต่างๆ
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เพื่ อ ให้นัก ศึก ษาจี น มี ส่วนร่วมในการเรีย นการสอน มี การท ากิ จ กรรมในชั้น เรีย นหลายวิธี เพื่ อ
นักศึกษาจีนสามารถสื่อสารเป็ นภาษาไทยได้ อาจารย์ผูส้ อนให้นักศึกษาจีนใช้ภาษาไทยปริมาณ
มากในกิจกรรมการสื่อสาร เช่น การแสดงบทบาทสมมติ และกิจกรรมการแก้ปัญหา นอกจากนี ้
อาจารย์ผสู้ อนใช้ VIDEO เกี่ยวกับสถานที่ทางาน การบริการ งานสัมมนาธุริจ ถนนเศรษฐกิจ R3A
ตลาดโต่ ว หนาน นั ก ลงทุ น จี น สนใจลงทุ น ในไทย และพวงมาลัย เงิ น ของขวัญ ผู้น าอาเซี ย น
ประกอบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ทาให้นกั ศึกษาจีนสนใจและ
ตื่นเต้นที่ได้ฟังเสียงพร้อมกับการเห็นภาพประกอบไปด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งถือว่าเป็ นการ
สื่อสารที่แท้จริง มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาจีนทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มและให้ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารของคนในกลุม่ ซึ่งสอดคล้องกับ William Littlewood (1981: 42-47) ระบุว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารประกอบด้ว ย 1. กิ จ กรรมการสื่ อ สารตามหน้า ที่ ข องภาษา
(Functional Communication Activities) กิจกรรมนีจ้ ะให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
จากัดในวงจากัด (Sharing Information with Restricted Cooperation) การแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
วงกว้าง (Sharing Information with Unrestricted Cooperation) การแลกเปลี่ย นข้อมูลและหา
ข้อสรุ ปจากข้อมูล (Sharing and Processing Information) และการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้
(Sharing Information) 2. กิ จ กรรมการใช้ภ าษาเพื่ อ ปฏิ สัม พั น ธ์ใ นสัง คม (Social Interaction
Activities) โดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้เลือกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารตามบทบาททางสังคม และเหมาะสม
กับ สถานการณ์ ความส าเร็จ ของการท ากิ จ กรรมนี ้ได้จ ากความสามารถในการสื่อ สารได้ต าม
วัตถุประสงค์ และความสามารถในการเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
บทบาทที่ได้รบั เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้ฝึกใช้ภาษาสื่อสารเหมือนเกิดขึน้ ในสถานการณ์จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของชนิดา จันทร์ธีรยุท ธ (2545: 72) ที่ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการ
เรี ย นหลัก สูต รบริห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต วิ ช าเอกบัญ ชี ของนิ สิ ต ระดับ ปริญ ญาตรีภ าคปกติ คณะ
สัง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ” พบว่ า นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจด้า นวิ ธี ก ารสอน
เนื่องจากครูผสู้ อนมีความเอาใจใส่ต่อผูเ้ รียน และมีความเข้าใจลักษณะของผูเ้ รียน
3.2.4 ด้านการประเมิ นผล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มี ความพึง พอใจต่อการ
ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมในระดับ มากที่ สุด (𝑥̅ =4.73 S.D.= 0.66) ทั้ง นี ้อ าจเนื่ อ งมาจาก การ
ประเมินผลในทุกทักษะ ทั้งการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน และองค์ประกอบของเนือ้ หา
และการใช้ภาษามีความสมดุลกัน และมีประเมินผลตัง้ แต่ประเมินผลหลังการเรียนแต่ละหน่วยการ
เรียนรู ้ และประเมินผลหลังการเรียนทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู ้ ประเมินผลได้มีการวัดผลพัฒนาการ
ของนัก ศึก ษาจี น ในการประเมิ น ผลทุก ครั้ง มี ค วามเที่ ย งตรงและยุติ ธ รรมต่ อ นัก ศึ ก ษาจี น ซึ่ง
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สอดคล้องกับ ทัศนัย ไชยโกษี (2547: 58) ที่ศึกษาเรื่อง "ปั ญ หาและความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาสายวิชาช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตเทคนิคกรุ งเทพฯ” พบว่านักศึกษามี ความพอใจในการวัดผลประเมิ นผลวิช าภาษาอังกฤษ
เทคนิค เพราะผูส้ อนวัดผลประเมินผลอย่างเที่ยงตรงและมีคุณธรรม จากสภาพการณ์ท่ีเป็ นอยู่ไม่
เคยมีนกั ศึกษาร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนของผูส้ อนภาษาอังกฤษเทคนิคเลย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาหลักสูตรไปใช้
การนาหลักสูตรนีไ้ ปใช้สาหรับ สถานศึกษา อาจารย์ผูส้ อน หรือผูท้ ่ีสนใจ มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี ้
1.1 สถานศึกษาที่จะนาหลักสูตรนีไ้ ปใช้ควรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละแห่ง ทัง้ นีส้ ามารถปรับประยุกต์กิจกรรมในหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับบริบทได้
1.2 สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรนี ้ไปปรับ ปรุ งใช้กับโครงการฝึ กอบรมการใช้
ภาษาไทยใช้เชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนได้ตามความเหมาะสม
1.3 การนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
สภาพแวดล้อมจริงจะช่วยให้นกั ศึกษาจีนเกิดความคุน้ เคยและเกิดการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้
1.4 การนาหลักสูตรไปใช้ควรศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้เกิดความ
เข้าใจที่ชดั เจน รวมถึงแผนจัดการเรียนรูข้ องแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ และขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเพื่อ
จะสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล
1.5 หน่วยการเรียนรู ท้ ่ีกาหนดในหลักสูตร ไม่ได้จัดเรียงเนือ้ หาตามลาดับก่อน-หลัง
ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนสามารถเลือกหน่วยการเรียนรู ใ้ ดไปใช้ก่อนก็ได้ และขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรม
ของหลักสูตรได้ออกแบบไว้ 5 ขั้น อาจารย์ผูส้ อนสามารถหลอมรวมหรือยืดหยุ่นขั้นตอนการจัด
กิจกรรมได้ เมื่อเห็นว่านักศึกษาจีนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งแล้ว
1.6 การน าหลัก สูต รไปใช้ ควรจัด อาจารย์ผู้ส อนที่ มี ค วามสามารถหรือ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้แก่นกั ศึกษาจีน
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือ ผูท้ ่ีสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี ้
1. ควรมีการนาหลักสูตรไปทดลองกับกลุม่ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ท่ี 4
ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศจีน เพื่อทดลองประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยที่หลักสูตรนีเ้ ป็ น
การเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ดังนัน้ การทดลองใช้
กับกลุม่ นักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะสะท้อนคุณภาพของหลักสูตรได้เป็ นอย่างดี
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาไทยเชิงธุรกิจในบริบทสื่อสารทางธุรกิจใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน
ธุ รกิ จ สิ น ค้า อุต สาหกรรม ธุ รกิ จ อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละก่ อ สร้าง ธุ รกิ จ ด้านทรัพ ยากร ธุ รกิ จ ด้า น
บริการ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น
3. ควรมี การพัฒ นาสื่อและเอกสารประกอบการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยเพิ่ ม
ระดั บ ความยากง่ า ยของภาษาเข้า ไปในบริ บ ทเนื ้อ หาและสถานการณ์ ธุ ร กิ จ และพั ฒ นา
แบบทดสอบมาตรฐานไปพร้อมกันด้วย
4. ควรมี การพัฒ นาหนังสือเชิ งพาณิ ช ย์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการที่จะพัฒ นา
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
5. ควรมีการวิจัยรู ปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ที่เหมาะ
กับนักศึกษาจีน
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบลู ยศริน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวริน แสงอาวุธ

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. รองศาสตราจารย์ จินตนา พุทธเมตะ

อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ฤดี กมลสวัสดิ์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5. อาจารย์ ดร.รุง่ อรุณ โรจน์รตั นาดารง ไชยศรี

อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบลู ยศริน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวริน แสงอาวุธ

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.อาจารย์ ดร.อิมธิรา อ่อนคา

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5. อาจารย์ ดร.นรุ ตม์ คุปต์ธนโรจน์

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินแบบทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบลู ยศริน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวริน แสงอาวุธ

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. อาจารย์ ดร.อิมธิรา อ่อนคา

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5. อาจารย์ สุธารัตน์ พญาแขม

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
Yunnan University of Finance and
Economics, China
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์สาหรับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
2. แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ใช้บัณฑิตชาวจีน
3. แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญการสอนสาขาวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
4. แบบสอบถามความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับบัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย
ข้อมูลในการสัมภาษณ์
วัน เวลาที่สมั ภาษณ์.......................................
สถานที่สมั ภาษณ์..........................................
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์...............................................
ขั้นตอนการสัมภาษณ์
1. แนะนาตัวผูส้ มั ภาษณ์และสอบถามข้อมูลทั่วไปของของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2. อธิบายวัตถุประสงค์และความเป็ นมาของการวิจยั
3. สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. กล่าวขอบคุณและกล่าวปิ ดการสัมภาษณ์
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ด้านสภาพปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิตชาวจีน
1.1 เมื่อเข้ามาทางานในหน่วยงานนี ้ คุณคิดว่า คุณมีความรู ้ และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพียงพอที่จะสื่อสารและประสานงานกับคนไทยหรือไม่ อย่างไร
1.2 คุณ พบปั ญ หา และอุปสรรคด้านทักษะการฟั งในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกับคนไทยระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบนั หรือไม่ อย่างไร
1.3 คุณ พบปั ญ หา และอุปสรรคด้านทักษะการพูดในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกับคนไทยระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบนั หรือไม่ อย่างไร
1.4 คุณ พบปั ญหา และอุปสรรคด้านทักษะการอ่านในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกับคนไทยระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบนั หรือไม่ อย่างไร
1.5 คุณพบปั ญหา และอุปสรรคด้านทักษะการเขียนในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกับคนไทยระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบนั หรือไม่ อย่างไร
1.6 คุณประสบปั ญหาและอุปสรรคด้านวัฒ นธรรมในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการ
สื่อสาร และประสานงานกับคนไทยในปัจจุบนั หรือไม่ อย่างไร
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2. ด้านบริบท และสถาณการณ์ของการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
2.1 คุณ ได้ใช้ภ าษาไทยเชิ งธุรกิจ ในการสื่อสาร และประสานงานกับ คนไทยในบริบ ท
อะไรบ้าง อย่างไร เช่น บริบทสถานที่ทางาน งานสัมมาธุรกิจ
2.2 คุณ คิดว่า การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจ นอกจากในบริบทดังกล่าวแล้ว คุณ ยังได้ใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในบริบทอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
2.3 คุณคิดว่าหน้าที่การงาน และชีวิตประจาวันมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ 28 หมวดตาม
การจัดกลุม่ อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
2.4 คุณ คิดว่า การจัดขอบเขตเนือ้ หาให้ตรงตามสถานการณ์ของธุรกิจ 28 หมวดนีจ้ ะ
ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
หรือไม่ อย่างไร”
3. ด้ า นกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง
ธุรกิจ
3.1 คุณคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู อ้ ย่างไร จึงจะช่วยเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีนให้สอดคล้องกับการสื่อสารทางธุรกิจจริงในปัจจุบนั
3.2 คุณ คิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างไรเพื่อให้นักศึกษาจีนใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจและวัฒนธรรมไทย
3.3 คุณ คิดว่า นอกจากต้องมีการพัฒ นาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
แล้ว ยังต้องมีการพัฒนาทักษะด้านใดอีกบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานระหว่างไทย-จีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ของบัณฑิตชาวจีน สาหรับผูใ้ ช้บัณฑิต
ข้อมูลในการสัมภาษณ์
วัน เวลาที่สมั ภาษณ์......................................
สถานที่สมั ภาษณ์.........................................................
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์...............................................
ขั้นตอนการสัมภาษณ์
1. แนะนาตัวผูส้ มั ภาษณ์และสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2. อธิบายวัตถุประสงค์และความเป็ นมาของการวิจยั
3. สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
4. กล่าวขอบคุณและกล่าวปิ ดการสัมภาษณ์
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ด้านสภาพปั ญหาการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิตชาวจีน
1.1 ท่านคิดว่าบัณฑิตชาวจีนที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาและเข้ามาทางานในหน่วยงานของ
ท่านนัน้ มีความรู ้ และทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพียงพอที่จะสื่อสารและประสานงานกับคน
ไทยในระหว่างปฏิบตั ิงานหรือไม่ อย่างไร
1.2 ท่านคิดว่า ในการปฏิบตั ิงาน บัณฑิตชาวจีนยังมีปัญหา และอุปสรรคด้านทักษะการ
ฟั งหรือไม่ อย่างไร
1.3 ท่านคิดว่า ในการปฏิบตั ิงาน บัณฑิตชาวจีนยังมีปัญหา และอุปสรรคด้านทักษะการ
พูดหรือไม่ อย่างไร
1.4 ท่านคิดว่า ในการปฏิบตั ิงาน บัณฑิตชาวจีนยังมีปัญหา และอุปสรรคด้านทักษะการ
อ่านหรือไม่ อย่างไร
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1.5 ท่านคิดว่า ในการปฏิบตั ิงาน บัณฑิตชาวจีนยังมีปัญหา และอุปสรรคด้านทักษะการ
เขียนหรือไม่ อย่างไร
1.6 ท่ านคิดว่า บัณ ฑิ ต ชาวจี น ยังมี ปัญ หาด้านการสื่อสารข้ามวัฒ นธรรมกับ คนไทย
หรือไม่ และอย่างไร
2. ด้านบริบทในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และขอบเขตเนือ้ หาทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจ
2.1 บัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่เข้ามาทางานในหน่วยงานของท่าน มักจะใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร และประสานงานทางธุรกิจกับคนไทยในบริบทใดบ้าง
2.2 ท่านคิดว่า กิจการของท่านอยู่ในหมวดธุรกิจใดบ้างตามการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุ รกิ จ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย (หมายเหตุ: ตามเอกสารประกอบการ
สัมภาษณ์)
2.3 ท่านคิดว่าขอบเขตเนือ้ หาควรจัดให้ตรงตามสถานการณ์ของธุรกิจ 28 หมวด เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิตชาวจีนหรือไม่ อย่างไร
3. ด้ า นกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง
ธุรกิจ
3.1 ท่านคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างไร จึงจะช่วยเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิตชาวจีนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบนั
3.2 ท่านคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างไรเพื่อให้บณ
ั ฑิตชาวจีนใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจและวัฒนธรรมไทย
3.3 ท่านคิดว่า นอกจากต้องมีการพัฒนาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
แล้ว บัณฑิตชาวจีน ยังต้องมีการพัฒนาทักษะด้านใดอีกบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างการสื่อสาร และ
ประสานงานด้านธุรกิจระหว่างไทย-จีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน
ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลในการสัมภาษณ์
วัน เวลาที่สมั ภาษณ์.....................................................
สถานที่สมั ภาษณ์.........................................................
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.........................................................
ขั้นตอนการสัมภาษณ์
1. แนะนาตัวผูส้ มั ภาษณ์และสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2. อธิบายวัตถุประสงค์และความเป็ นมาของการวิจยั
3. สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
4. กล่าวขอบคุณและกล่าวปิ ดการสัมภาษณ์
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. ด้านสภาพปั ญหาการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาชาวจีน
1.1 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่กาลังศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 3 และชัน้ ปี ท่ี 4 นัน้ มี
ความรู ้ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพียงพอที่จะสื่อสาร และประสานงานกับ
คนไทยหรือไม่ อย่างไร
1.2 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอุปสรรคในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจด้านทักษะการฟั งหรือไม่ อย่างไร
1.3 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอุปสรรคในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจด้านทักษะการพูดหรือไม่ อย่างไร
1.4 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอุปสรรคในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน หรือไม่ อย่างไร
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1.5 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอุปสรรคในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน หรือไม่ อย่างไร
1.6 ท่านคิดว่านักศึกษาจีนมีปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับคนไทย
หรือไม่ อย่างไร
2. ด้านบริบทในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และขอบเขตเนือ้ หาทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจ
2.1 ท่านคิดว่า การจัดการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทย ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในบริบท
อะไรบ้าง อย่างไร เช่น บริบทสถานที่ทางาน การบริการ งานสัมมนาธุรกิจ การเดินทางเพื่อธุรกิจ
2.2 ท่านคิดว่า การจัดการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทย ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในบริบท
การแสดงไมตรีจิตหรือไม่ อย่างไร
2.3 นอกจากในบริบ ทดัง กล่ าวแล้ว ท่ า นคิ ด ว่ า ยัง ต้อ งพั ฒ นาความสามารถใน การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจให้กบั นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยในบริบทอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
2.4 “โครงสร้างการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย” (หมายเหตุ: ตามเอกสารประกอบการสัมภาษณ์) ได้แบ่งประเภทธุรกิจในประเทศไทยเป็ น 28
หมวดธุรกิจ ท่านคิดว่า การเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษา
จีนนัน้ ควรจัดให้มีขอบเขตเนือ้ หาตรงตามสถานการณ์ของ 28 หมวดธุรกิจนีห้ รือไม่ อย่างไร
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3.1 ท่านคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู อ้ ย่างไร จึงจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีนให้สอดคล้องกับการสื่อสารทางธุรกิจจริงในปัจจุบนั
3.2 ท่านคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างไรเพื่อให้นกั ศึกษาจีนมีความเข้าใจในการใช้
ถ้อยคาอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ
3.3 ท่ า นคิ ดว่า กิจ กรรมเพื่ อ เสริม สร้างความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ของ
นักศึกษาจีน ควรเน้นการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจด้านทักษะการฟั ง การพูด
การอ่าน และการเขียนมากน้อยอย่างไร เพราะเหตุใด
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3.4 ท่ า นคิ ด ว่ า นั ก ศึ ก ษาจี น นอกจากมี ทั ก ษะการสื่ อ สารกั บ คนไทยแล้ว ก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษา นักศึกษาจีนยังต้องมีการพัฒนาด้านใดอีกบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างไทย-จีนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสอบถามความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน

เรียน นักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
เนื่ อ งด้ ว ยผู้ วิ จั ย MR. Fang Ziyu เป็ นนิ สิ ต ปริ ญ ญ าเอก สาขาวิ ช าวิ ท ยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ปั จ จุบัน ก าลัง ท าวิจัย เรื่อ ง “การพั ฒ นาหลัก สูต รเสริม เพื่ อ เสริม สร้า งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน” แบบสอบถามชุดนี ้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการและจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน สาขาวิ ชาภาษาไทย ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ และมีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งต่อการวิจยั ในครัง้ นี ้
ทั้งนีผ้ ู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุ ณ า และความร่วมมื อจากนักศึกษา โปรดตอบข้อมูลใน
แบบสอบถามฉบับนีท้ ุกข้อตามความเป็ นจริงมากที่สุด และขอรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวที่นักศึกษา
ให้มานัน้ จะเก็บเป็ นความลับอย่างเคร่งครัด และข้อมูลที่นกั ศึกษาตอบมาทัง้ หมดจะนาไปใช้ในเชิง
วิจยั และใช้สาหรับจัดทาสถิติในภาพรวม เพื่อการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ท่านัน้ ทัง้ นี ้ แบบสอบถามฉบับนีไ้ ด้
ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/X/G-135/2562
พร้อมกันนี ้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความร่วมมือของนักศึกษามา ณ โอกาส
นี ้

ขอแสดงความนับถือ
Mr. Fang Ziyu
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร.080-9588788

E-mail: 6999918@gmail.com
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中国学生对商务泰语内容需求的问卷调查
亲爱的同学，你好！
本调查问卷是泰国诗娜卡琳大学教育科学与教学管理专业博士
研究生方梓宇的博士论文课题“提升中国学生商务泰语应用能力的课
程重构”资料收集的一部分，您的配合将有利于更好地了解到学习泰
语的中国学生在学习和应用商务泰语过程中对商务泰语学习需求，
问卷调查的信息收集和汇总将为后期的课程重构研究提供很高的参
考价值。
请您根据最真实的情况完成以下问卷中的每一项提问。此次问
卷调查结果仅作为博士论文课题的数据统计和分析，不会以任何形
式公布或泄露任何个人信息。同时，本问卷调查已通过泰国诗娜卡
琳威洛大学伦理道德委员会审核批准。批准文号：SWUEC/X/G135/2562
十分感谢您参与此次调查。

方梓宇
泰国诗娜卡琳威洛大学教育学院
教育科学与教学管理专业博士研究生
电话.080-9588788 E-mail: 6999918@gmail.com
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คาชีแ้ จง แบบสอบถามชุดนีแ้ บ่งออกเป็ น 4 ตอน จานวน 12 หน้า ดังนี้
说明：本问卷调查分为 4 个部分，共 12 页。

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
第一部分：基础信息

เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด โดยมีลกั ษณะคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) กับ
แบบเติมคาในช่องว่าง (Short Answer)
该部分为封闭式提问，请您从备选项中选择最符合的选项，选项中无符
合的选项时请在空格处补充说明。

ตอนที่ 2 ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
第二部分：商务泰语应用过程中遇到的问题

เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ดังนี ้
该部分为封闭式提问，请您从评定量表中选择最符合的等级项。调查范
围分为以下四个方面:

2.1 ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟั ง
商务泰语应用过程中听力方面的学习需求

2.2 ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด
商务泰语应用过程中口语与会话方面的学习需求

2.3 ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน
商务泰语应用过程中阅读方面的学习需求

2.4 ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน
商务泰语应用过程中写作方面的学习需求

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
第三部分：意见和建议

เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ดที่ให้ผตู้ อบแสดงความรูส้ ึกหรือความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่อการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
该部分为开放式提问，请您为商务泰语应用能力的课程重构设计提出宝贵的
意见和建议。
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แบบสอบถาม 问卷
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 第一部分：基础信息
คาชีแ้ จง กรุณาเลือกข้อมูลและเติมข้อความลงในช่องว่างตามข้อเท็จจริง
说明：请选择与您真实情况相符的选项，并在选项前的方框里打钩，或在空白
处填写补充内容。

1. เพศ

性别

❏ ชาย 男

❏ หญิง 女

2. นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ชนั้ 你现就读 ❏ ปี ท่ี 2 二年级❏ ปี ท่ี 3 三年级
❏ ปี ท่ี 4 四年级
3. เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องการประกอบอาชีพในหน่วยงานใด
您本科毕业后最理想的工作单位是

❏ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนในประเทศจีน
中国的政府部门/国营企业/事业单位

❏ บริษัทเอกชนในประเทศจีน 在中国的私营企业
❏ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนของไทยที่ประจาประเทศจีน
泰国驻华机构

❏ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนของจีนที่ประจาประเทศไทย
中国驻泰国机构

❏ บริษัทเอกชนในประเทศไทย 在泰国的私营企业
❏ องค์การอื่น ๆ (โปรดระบุ) 其他 (请注明)____________

ตอนที่ 2 ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
第二部分：商务泰语应用需求

คาชี้แจง แบบสอบถามส่วนนีเ้ ป็ นคาถามเกี่ยวกับความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจแบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟั ง
10 ข้อ 2) ความต้องการจาเป็ น ในการใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด 10 ข้อ 3) ความ
ต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน 10 ข้อ 4) ความต้องการจาเป็ นใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน 10 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 40 ข้อ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์
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ระดับความต้องการของนักศึกษาจีนต่อการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ดังนี ้
说明：该部分调查内容是关于商务泰语应用中的学习需求。调查的内容
共分为听力方面的需求10项、口语与会话方面的需求10项、阅读方面的需求10
个项、写作方面遇到的问题10项，四个方面，共计40项。评价等级标准如下：

5 หมายถึง ผูต้ อบมีระดับของมีความต้องการจาเป็ นมากที่สดุ (> 80%)
5 非常需求(需求率大于80%)

4 หมายถึง ผูต้ อบมีระดับของความต้องการจาเป็ นมาก (61-80%)
4 比较需求(需求率61-80%)

3 หมายถึง ผูต้ อบมีระดับของความต้องการจาเป็ นปานกลาง (41-60%)
3 一般需求(需求率41-60%)

2 หมายถึง ผูต้ อบมีระดับของความต้องการจาเป็ นน้อย (21-40%)
2 不太需求(需求率21-40%)

1 หมายถึง ผูต้ อบมีระดับของความต้องการจาเป็ นน้อยที่สดุ (< 20%)
1 没有需求(需求率小于20%)

ทัง้ นี ้ ขอความกรุ ณ านักศึกษาตอบคาถามทุกข้อ โดยเลือกระดับของความต้องการและ
ความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ตรงกับความคิด ความรูส้ กึ ของนักศึกษามากที่สดุ
按照以上标准，请您根据商务泰语学习需求，在每一项提问后的评定量
表等级中选择对应的认同等级。

2.1 ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟั ง
商务泰语应用过程中听力方面的学习需求

ระดับความต้องการ
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

2.1.1 มีความต้องให้หลักสูตรมีการฝึ กทักษะการฟั งภาษาไทย
เชิงธุ รกิจ ให้สอดคล้ องกั บ การสื่อสารเชิ งธุ รกิจ ที่มี การ
เปลี่ ย นแปลงในบริบ ททางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งไทย-จี น
ปัจจุบนั
商务泰语课程的听力内容，希望能符合当前中泰两国经
济变化背景下商务沟通。

2.1.2 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งบท
สนทนา ข้อความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ใน

需求等级

5

4

3

2

1

非常
需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求

没有
需求
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ระดับความต้องการ
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录
สถานการณ์ธุรกิจระหว่างไทย-จีน
商务泰语课程的听力内容，希望能侧重采用中泰商务真
实场景中的会话、资讯及相关商务案例作为听力内容。

2.1.3 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการ
ใช้น ้า เสี ย ง และส าเนี ย งการพู ด ภาษาไทยอย่ า งเป็ น
ธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
商务泰语课程的听力内容，希望能侧重如何去领会商务
会话情景中泰国人说话时的自然语音语调。

2.1.4 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการ
ใช้ถ้อยคา ผ่านการสังเกตลีลา และกิริยาอาการการพูด
ของคนไทยตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
商务泰语课程的听力内容，希望能侧重如何去领会商务
会话情景中泰国人说话时的言语风格、动作举止和使用
的词汇。

2.1.5 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการ
ใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
商务泰语课程的听力内容，希望能侧重商务情景中的英
语外来词的应用。

2.1.6 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการ
ใช้คาย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจ
ต่างๆ
商务泰语课程的听力内容，希望能侧重商务情景中的泰
语、英语词汇缩写的发音和使用规范。

2.1.7 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สู ต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร
สารสนเทศที่เป็ นภาษาไทยในการพัฒ นาทักษะการฟั ง
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
希望在国内可以获取到一些能提高商务泰语听力方面的
泰语信息资源。

2.1.8 มีความต้องการให้หลักสูตรมี ในการพัฒ นาความรู ด้ า้ น
คลังคาศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง
ในสถานการณ์ธุรกิจจริง
希望加强商务泰语行业词汇量知识学习来提高实际商务

需求等级
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ระดับความต้องการ
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

需求等级

5

4

3

2

1

非常
需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求

没有
需求

场景中的听力能力。

2.1.9 มีความต้องการให้หลักสูตรมี การพัฒนาความรู ด้ า้ นการ
ใช้หลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งในสถานการณ์
ธุรกิจจริง
希望加强泰语语法基础知识学习来提高实际的商务场景
中的听力能力。

2.1.10 มีความต้องการให้หลักสูตรมี การพัฒ นาความรู พ้ ืน้ ฐาน
เกี่ ยวกับ ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุ รกิจ ต่ าง ๆ ใน
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งในสถานการณ์ธุรกิจ
จริง
希望加强有关泰国各商务行业的基础知识学习来提高实
际的商务场景中的听力能力。

2.2 ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด
商务泰语应用过程中口语与会话方面的学习需求

ระดับความต้องการ
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

2.2.1 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมี ก ารฝึ ก ทัก ษะการพูด ให้
สอดคล้องกับ การสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจุบนั
商务泰语课程的口语内容，希望能符合当前中泰两国经
济变化背景下商务沟通的需求。

2.2.2 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้ น ฝึ ก ทัก ษะการพู ด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจจริงระหว่างไทยจีน
商务泰语课程的口语内容，希望能侧重在真实的中泰商
务场景中的商务泰语口语话题。

2.2.3 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้ น ฝึ ก ทัก ษะการพู ด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้นา้ เสียง และสาเนียงอย่างเป็ น

需求等级

5

4

3

2

1

非常
需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求
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ระดับความต้องการ
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录
ธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
商务泰语课程的口语内容，希望能侧重商务情景会话时
泰语会话时的自然语音语调。

2.2.4 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้ น ฝึ ก ทัก ษะการพู ด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้ถอ้ ยคา ลีลา และกิริยาอาการ
ตามบริบทธุรกิจต่างๆ
商务泰语课程的口语内容，希望能侧重在商务情景会话
中的风格、感情色彩及词汇选用。

2.2.5 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้ น ฝึ ก ทัก ษะการพู ด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้องตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
商务泰语课程的口语内容，希望能侧重商务情景会话中
的英语外来词发音和使用规范。

2.2.6 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้ น ฝึ ก ทัก ษะการพู ด
ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยใช้ ค าย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ
商务泰语课程的口语内容，希望能侧重商务情景中的泰
语、英语缩写的发音和使用规范。

2.2.7 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร
สารสนเทศที่เป็ นภาษาไทยในการพัฒ นาทักษะการพูด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
希望在国内可以获取到一些能提高商务泰语口语方面的
泰语信息资源。

2.2.8 มีความต้องการพัฒนาความรูด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษาไทย
เชิงธุรกิจเพื่อพัฒ นาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุ รกิจ
จริง
希望通过加强商务泰语行业词汇量知识学习来提高实际
商务场景中的口语能力。

2.2.9 มีความต้องการพัฒนาความรูด้ า้ นการใช้หลักภาษาไทย
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง
希望通过加强泰语语法基础知识学习来提高实际的商务
场景中的口语能力。

需求等级

5

4

3

2

1

非常
需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求

没有
需求

268
ระดับความต้องการ
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

需求等级

5

4

3

2

1

非常
需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求

没有
需求

2.2.10 มีความต้องการพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
และประเภทธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ในประเทศไทย เพื่ อ พั ฒ นา
ทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง
希望通过加强有关泰国各商务行业的基础知识学习来提
高实际的商务场景中的口语能力。

2.3 ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน
商务泰语应用过程中阅读方面的学习需求

ระดับความต้องการจาเป็ น
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

2.3.1 มีความต้องการให้หลักสูตรมีเนือ้ หาของทักษะการอ่าน
วิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการสื่อสารเชิง
ธุ รกิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในบริบ ทเศรษฐกิ จ ระหว่ า ง
ไทย-จีนปัจจุบนั
商务泰语课程的阅读内容，希望能符合当前中泰两国经
济变化背景下商务沟通的需求。

2.3.2 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลุงทุนในบริบททัง้ ไทยและจีน
商务泰语课程的阅读内容，希望能侧重中泰两国在商务
贸易投资方面的知识。

2.3.3 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้ น การอ่ า นเอกสาร
เกี่ ยวกับมารยาททางธุรกิจ และวัฒ นธรรมระหว่างไทย
และจีน
商务泰语课程的阅读内容，希望能侧重中泰两国商务礼
仪和文化方面知识。

2.3.4 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ ง เน้ น การอ่ า นเอกสาร
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
商务泰语课程的阅读内容，希望能侧重商业诚信与道德
方面知识。
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ระดับความต้องการจาเป็ น
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

2.3.5 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้น การอ่านคาทับศัพ ท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ
商务泰语课程的阅读内容，希望能侧重商务领域中常用
的英语外来词知识。

2.3.6 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่ งเน้ น การอ่ านค าย่ อ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ
商务泰语课程的阅读内容，希望能侧重商务领域中常用
的泰语、英语的单词缩写方面知识。

2.3.7 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร
สารสนเทศที่เป็ นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
希望在中国能获取一些能提高商务泰语阅读方面的泰语
信息资源。

2.3.8 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้ า้ นคลัง
คาศัพ ท์ภ าษไทยทางธุรกิจ เพื่อพัฒ นาการอ่านเอกสาร
บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
希望通过加强商务泰语行业词汇量知识学习来提高商务
文书、商务资讯、商务印刷刊物等泰语阅读理解的需
求。

2.3.9 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้ า้ นหลัก
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
希望通过加强泰语语法基础知识学习来提高商务文书、
商务资讯、商务印刷刊物等泰语阅读理解的需求。

2.3.10 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุ รกิจต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยเพื่ อ พั ฒ นาการอ่ า นเอกสาร บทความ และสื่ อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
希望通过加强有关泰国各商务行业的基础知识学习来提
高商务文书、商务资讯、商务印刷刊物等泰语阅读理解
的需求。
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需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求

没有
需求
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2.4 ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน
商务泰语应用过程中写作方面的学习需求

ระดับความต้องการจาเป็ น
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

2.4.1 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมี ก ารฝึ ก ทัก ษะการเขี ย น
ภาษาไทยเชิงธุรกิจทีส่ อดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน
ปัจจุบนั
商务泰语课程的写作内容，希望符合当前中泰两国经
济变化背景下商务沟通的写作需求。

2.4.2 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้คาในการ
เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
商务泰语课程的写作内容，希望能侧重商务泰语写作
中的泰语商务单词词性的使用方法。

2.4.3 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้ นวิธีการใช้ศัพ ท์และ
สานวนในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
商务泰语课程的写作内容，希望能侧重商务泰语写作
中泰语的词汇和谚语的使用方法。

2.4.4 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้ประโยคใน
การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
商务泰语课程的写作内容，希望能侧重商务泰语写作
中的泰语句子的使用方法。

2.4.5 มี ค วาม ต้ อ งก ารให้ ห ลั ก สู ต ร มุ่ งเน้ น วิ ธี ก า รใช้
เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
商务泰语课程的写作内容，希望侧重商务泰语写作中
的泰语的标点符号和空格的使用方法。

2.4.6 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้อกั ษรย่อใน
การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
商务泰语课程的写作内容，希望侧重商务泰语写作中
的单词的缩写使用方法。

2.4.7 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มูล ข่ าวสาร
สารสนเทศที่ เป็ น ภาษาไทยในการพัฒ นาทัก ษะการ
เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
希望在国内能获取一些能提高商务泰语写作方面的泰

需求等级

5

4

3

2

1

非常
需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求

没有
需求
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ระดับความต้องการจาเป็ น
ข้อที่
题号

รายการของความต้องการ 需求目录

需求等级

5

4

3

2

1

非常
需求

比较
需求

一般
需求

不太
需求

没有
需求

语信息资源。

2.4.8 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้ า้ นคลัง
ค าศั พ ท์ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นาการเขี ย น
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
希望通过加强商务泰语行业词汇量知识学习来提高商
务泰语写作能力。

2.4.9 มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมี ก ารพัฒ นาความรู ด้ ้า น
หลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
希望通过加强商务泰语语法基础知识学习来提高商务
泰语写作能力。

2.4.10 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
希望通过加强有关泰国各商务行业的基础知识学习来
提高商务泰语写作能力。

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
第三部分：意见和建议

ค าชี้ แ จง ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
说明：请您为“提高中国学生商务泰语应用能力的课程重构”提出宝贵
意见和建议。

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินของหลักสูตร
1. แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
2. แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
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แบบประเมินโครงร่าง
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษา
จีน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
***************************************************
คาชีแ้ จง
แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร
แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
1. ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร เป็ นการพิจารณาส่วนประกอบ
ต่างๆ ของโครงร่างหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
2. ประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร เป็ นการ
พิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงร่างหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด
3. ประเมิ นความสอดคล้องด้านเนือ้ หากิจกรรมของโครงร่างหลักสูตร เป็ นการ
พิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ด้านเนือ้ หากิจกรรมของโครงร่างหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกัน
เพียงใด
ขอให้ท่านทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านและขอความ
กรุ ณาเขียนข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป และขอขอบคุณ ทุก
ท่านเป็ นอย่างสูงที่กรุ ณ าเสียสละเวลาในการประเมิ นร่างหลักสูตรและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงร่างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้
MR.FANG ZIYU
นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
ข้อที่
รายการประเมิน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1. สภาพปั ญหาและความจาเป็ นของหลักสูตร
1.1 มีความสมเหตุสมผล
1.2 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพความจ าเป็ นในสั ง คม
ปัจจุบนั
1.3 มีความจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตร
2. หลักการของหลักสูตร
2.1 มีความเป็ นไปได้
2.2 สามารถนาไปใช้ได้จริง
2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพนื ้ ฐานรองรับ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 มีความชัดเจน
3.2 มีความเป็ นไปได้
3.3 เหมาะสมสาหรับนักศึกษาจีน
4. โครงสร้างเนือ้ หาของหลักสูตร
4.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2 ครอบคลุม บริบ ทการใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิจ ที่ ต้องการ
พัฒนา
4.3 การจัดเรียงลาดับเนือ้ หามีความเหมาะสม
4.2 ระยะเวลาที่กาหนดมีความเหมาะสม
5. แผนการจัดการเรีนรู้
5.1 มีความเป็ นไปได้
5.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย
5.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

กระบวนการการจัดกิจกรรม
มีความเป็ นไปได้
ลาดับขัน้ ตอนได้เหมาะสม
มีความเหมาะสมสาหรับนักศึกษาจีน
มีความเป็ นไปได้ในการเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรูบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความหลากหลาย
มีความเหมาะสมสาหรับนักศึกษาจีน
การวัดและประเมินผล
ครอบคลุมสิ่งที่ตอ้ งประเมิน
สอดคล้องกับความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน
สามารถตรวจสอบการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้อที่
5.4 เหมาะสมกับเวลา

7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1
น้อย
ทีส่ ุด
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร
คาชีแ้ จง ขอความกรุณาท่านผูเ้ ชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาข้อคาถามความสอดคล้องของร่าง
หลักสูตรแต่ละข้อว่า มีความสอดคล้องกันหรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อคาถาม โดยการ
ทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่าง เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ให้ +1 หมายถึง
สอดคล้อง
ให้ 0
ให้ -1

หมายถึง
หมายถึง

ไม่แน่ใจ
ไม่สอดคล้อง

ข้อที่

รายการประเมิน

1.

สภาพปัญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสูตรกับหลักการ
ของหลักสูตร
ปั ญ หาและความจาเป็ นในการพัฒ นาหลักสูตรกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
ปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสูตรกับโครงสร้างของ
หลักสูตร
หลักการของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับแผนการจัดการเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับกระบวนการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล
โครงสร้างของหลักสูตรกับกับวัตถุประสงค์
โครงสร้างของหลักสูตรกับกับกระบวนการเรียนรู ้
โครงสร้างของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรูก้ บั โครงสร้างของหลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรูก้ บั กระบวนการจัดกิจจกรรม
กิจกรรมกับการวัดและประเมินผล
กระบวนการจัดกิจกรรมกับสื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู ้
กระบวนการจัดกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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ข้อที่
17.

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรูก้ บั การวัดและประเมินผล

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

278
ตอนที่ 3 แบบประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้ หากิจกรรมของโครงร่างหลักสูตร
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

รายการประเมิน
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานทีท่ างาน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 1 สถานที่
ทางาน
1.2 คาศัพท์และวลี เรื่องสถานที่ทางาน
1.3 การฟั ง - การพูดเรื่องสถานที่ทางาน
1.4 การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานที่ทางาน
1.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องสถานที่ทางาน
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริการ
2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ท่ี 2 การ
บริการ
2.2 คาศัพท์และวลี เรื่องการบริการ
2.3 การฟั ง – การพูด เรื่องการบริการ
2.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการบริการ
2.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการบริการ
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานสัมมนาธุรกิจ
3.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ท่ี 3 งาน
สัมมนาธุรกิจ
3.2 คาศัพท์และวลี เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3 การฟั ง – การพูด เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ

ไม่
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
สอดคล้อง
+1
0
-1
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รายการประเมิน
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.1 แผนการจัด การเรีย นรู ้ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ท่ี 4 การ
เดินทางเพื่อธุรกิจ
4.2 คาศัพท์และวลี เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3 การฟั ง – การพูด เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การค้าขาย
5.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 5 การค้า
ขาย
5.2 คาศัพท์และวลี เรื่องการค้าขาย
5.3 การฟั ง – การพูด เรื่อง การค้าขาย
5.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการค้าขาย
5.5 วิธีการใช้ภาษาไทยเรื่องการค้าขาย
6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การลงทุน
6.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
การลงทุน
6.2 คาศัพท์และวลี เรื่องการลงทุน
6.3 การฟั ง – การพูดเรื่องการลงทุน
6.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการลงทุน
6.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการลงทุน

ไม่
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
สอดคล้อง
+1
0
-1
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รายการประเมิน

ไม่
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ
สอดคล้อง
+1
0
-1

7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแสดงไมตรีจิต
7.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7
การแสดงไมตรีจิต
7.2 คาศัพท์และวลี เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
7.3 การฟั ง – การพูด เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
7.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.5 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการแสดงไมตรีจิต

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
(Pre-test/Post-test)
**********************************************************************

คำชี้แจง ให้นักศึกษาฟังข้อความ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องในข้อ 1-8
1. นครคุนหมิงเป็นเมืองที่มีลักษณะอย่างไร
A. เป็นเมืองที่สวยงาม

B. เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง

C. เป็นเมืองที่สะอาด

D. เป็นเมืองที่เงียบสงบ

2. ถนนสาย R3A คุนหมิง-กรุงเทพฯ ตั้งแต่เปิดใช้จนถึงปัจจุบันมีระยะเวลาประมาณเท่าใด
A. 1 ทศวรรษ
B. 10 ทศวรรษ
C. 10 ศตวรรษ
D. 1 ศตวรรษ
3. การเดินทางโดยรถยนต์จากนครคุนหมิงไปกรุงเทพฯ โดยใช้ถนนสาย R3A ต้องผ่านประเทศใด
A. ประเทศเวียดนาม
B. ประเทศเมียนมา
C. ประเทศกัมพูชา
D. ประเทศลาว
4. จากมณฑลยูนนานสามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศไทย โดย________
A. เรือ รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน
B. เรือ รถยนต์ และเครื่องบิน
C. เรือ รถไฟ และเครื่องบิน
D. รถยนต์ และเครื่องบิน
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5. รัฐบาลมณฑลยูนนานสนับสนุนและส่งเสริมให้คนจีนใช้ถนนสาย R3A อย่างเต็มที่เพื่ออะไร
A. มุ่งสู่ความสำเร็จ
B. มุ่งสู่อาเซียน
C. มุ่งสู่อนาคต
D. มุ่งสู่เวทีโลก
6. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของนโยบายการพัฒนาถนนสาย R3A ของรัฐบาลจีน
A. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า
B. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
C. เพื่อส่งเสริมการลงทุน
D. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคบริการ
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงจากการเปิดใช้ถนนสาย R3A
A. การค้าผักระหว่างไทยกับจีน
B. การค้าผลไม้ระหว่างไทยกับจีน
C. การค้าดอกไม้สดระหว่างไทยกับจีน
D. การค้าน้ำมันดิบระหว่างไทยกับจีน
8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในนครคุนหมิง
A. การก่อสร้างรถไฟใต้ดินในนครคุนหมิง
B. การยกระดับประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า
C. การวางโครงข่ายคมนาคมเส้นทางรถไฟโดยมีคุนหมิงเป็นศูนย์กลาง
D. การพัฒนาและส่งเสริมให้สนามบินนานาชาติเป็นสนามบินศูนย์กลาง
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คำชี้แจง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
9. เมื่อเริ่มงานสัมมนาพิธีกรควรกล่าวเปิดงานด้วยประโยคใดจึงจะเหมาะสม
A. สวัสดีค่ะ งานสัมมนาวันนี้ขอต้อนรับทุกท่าน
B. สวัสดีค่ะ ดิฉันหลี่ ลี่ค่ะขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่งานสัมมนา
C. สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่งานสัมมนา
D. สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
10. เมื่อมีแขกมาเยือนบริษัทควรกล่าวต้อนรับด้วยประโยคใดจึงจะเหมาะสม
A. สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาดูงานที่บริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
B. สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
C. สวัสดีค่ะ เราดีใจที่ขอต้อนรับทุกท่านสู่บริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
D. สวัสดีค่ะ บริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเกียรติมากต้อนรับท่านมาเยือน
11. ประโยคใดมีคำทับศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจมากที่สุด
A. กาแฟอราบิก้า รสชาติเข้มข้น หอมกรุ่น นุ่มละมุน
B. ชั้น 1 ถึงชั้น 4 นี้เป็นส่วนพับบลิคโซนหรือพื้นที่ส่วนรีเทล
C. ร้านสุกี้ชาบู ร้านปิ้งย่างซีฟูดทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ และอาลาคาร์ท
D. ห้องประชุมทั้งหมดนี้เป็นระบบสมาร์ท มีตติ้ง พนักงานสามารถจองผ่านระบบได้
12. ประโยคใดมีคำทับศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจน้อยที่สุด
A. ชั้น 1 ถึงชั้น 4 มีสินค้าครบทุกไลฟ์สไตล์ และราคาก็พิเศษด้วย
B. ร้านกาแฟอราบิก้า ร้านเบเกอรี ร้านปิ้งย่างซีฟูด ร้านอาหารไทย
C. ร้านสุกี้พรีเมียม ร้านซีฟูดบริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และอาลาคาร์ท
D. ระหว่างอาคารซีซีออลล์ทาวเวอร์และโรงงานจะมีรถอีวีคาร์บริการให้กับพนักงานด้วย
13. ประโยคในข้อใดมีใจความเหมือนกับ “มีสินค้าครบทุกไลฟ์สไตล์และราคาก็พิเศษด้วย”
A. มีสินค้าแบบครบวงจรและราคาก็พิเศษด้วย
B. มีสินค้าครบทุกรูปแบบในการดำเนินชีวิตและราคาก็พิเศษด้วย
C. มีสินค้าครบทุกประเภทของชีวิตประจำวันและราคาก็พิเศษด้วย
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D. มีสินค้าต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและราคาก็พิเศษด้วย
14. ประโยคในข้อใดมีใจความเหมือนกับ “รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ”
A. รองนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์พิเศษ
B. รองนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานพิเศษ
C. รองนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวในประชุมพิเศษ
D. รองนายกรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นพิเศษ
15. “ลูกค้าบางคนอาจหนักใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน” จากประโยคข้างต้นมีความหมาย
เหมือนกับข้อใด
A. ลูกค้าบางคนอาจกังวลใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน
B. ลูกค้าบางคนอาจเสียใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน
C. ลูกค้าบางคนอาจทำใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน
D. ลูกค้าบางคนอาจขาดใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน
16. ประโยคใดใช้คำว่า “ฝากท้อง” มีความหมายแตกต่างจากประโยคอื่น
A. สามารถฝากท้องที่โซนแคนทีน
B. วันนี้หนูขอฝากท้องกับพี่นะคะ
C. ถ้าหิวมากก็ฝากท้องที่ร้านเบเกอร์รีก่อนนะ
D. การฝากท้องนั้น จะช่วยทำให้การตั้งครรภ์เป็นไปด้วยดี
17. คำว่า “ขึ้น” ในประโยคใดมีความหมายแตกต่างจากประโยคอื่น
A. ผมเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่า เขาจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้
B. การแสดงไมตรีจิตลักษณะนี้จะยิ่งมีบทบาทเพิ่มขึ้น
C. ผมจะเอาเช็คของขวัญนี้ไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
D. เรารีบยืนขึ้นเมื่อเห็นอาจารย์เดินเข้ามา
18. ประโยคใดใช้คำว่า “บรรจุ” มีความหมายแตกต่างจากประโยคอื่น
A. พวงมาลัยเงินบรรจุในกล่องสำริดลงยา สีสลับ
B. คุณสามารถบรรจุข้อความลงในอีเมลได้มากกว่าพูดทางโทรศัพท์
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C. เธอกำลังเก็บข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยบรรจุลงในกระเป๋า
D. เวลานี้ยังไม่มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุคุณเข้าทำงานที่นี่
19. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะใช้คำว่า “นิยม”
A. คนไทยทั่วไปนิยมจ่ายของตามห้าง
B. อาหารพวกนี้นิยมต้องเก็บใส่ตู้เย็น ไม่งั้นเดียวจะขึ้นรา
C. คนทำงานออฟฟิศนิยมมาทานข้าวที่ฟู้ดคอร์ท
D. พวงมาลัยเองคนไทยยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านิยมนำไปใช้ในงานมงคลต่างๆ
20. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะใช้คำว่า “ต่อ”
A. สินค้าตามห้างต่อราคาไม่ได้ แต่คุณภาพสินค้ารับประกันได้
B. ถ้าไม่มีอะไรอีก ผมขอตัวกลับไปทำงานต่อ
C. ฉันจะต้องไปต่ออายุหนังสือเดินทางวันพรุ่งนี้
D. ถนนวงแหวนสายใหม่มีกำหนดว่าต้องสร้างต่อให้เสร็จสมบูรณก่อน ค.ศ 2020 นี้
21. ข้อใดเหมาะสมที่จะใช้คำว่า “ตรง”
A. ตรงช่วงชายแดนประเทศลาวกับระเทศไทย
B. มีสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพ ฯ ถึงฮ่องกงหรือเปล่า
C. นัดลูกค้าพรุ่งนี้เช้า ต้องไปตรงเวลา
D. ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออื่น
A. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อได้ตามสบาย
B. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อได้เท่าที่มีในร้าน
C. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อได้ตามความพอใจ
D. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อได้ตามใจชอบ
23. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออื่น
A. พี่ต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนแย่ซิค่ะ
B. พี่ต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนตายเลยค่ะ
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C. พี่ต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนยับเยินนะคะ
D. พี่ต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนหมดเนื้อหมดตัว
24. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออื่น
A. เป็นไปได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราบ้าง ไม่มากก็น้อย
B. อาจจะได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราเป็นส่วนผสมเข้าไปบ้าง ไม่มากก็น้อย
C. น่าจะได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราผสมเข้าไปบ้าง อย่างน้อยก็หนึ่งชนิด
D. คงจะได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราเติมใส่เข้าไปบ้าง อย่างน้อยก็หนึ่งชนิด
25. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออื่น
A. เราต้องตั้งรับวิกฤติให้ดี
B. เราต้องรับมือวิกฤติให้ดี
C. เราต้องยอมรับวิกฤติให้ดี
D. เราต้องเผชิญหน้าวิกฤติให้ดี
26. ข้อใดคือขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการที่ถูกต้อง
A. กดปุ่มรับบัตรคิว→นำสินค้าที่ซื้อให้กับพนักงานตรวจสอบเงื่อนไข →การรับประกัน
B. นำสินค้าที่ซื้อให้กับพนักงานตรวจสอบเงื่อนไข→กดปุ่มรับบัตรคิว →การรับประกัน
C. ให้พนักงานตรวจสอบสินค้า→พูดคุยถึงจุดประสงค์รับบริการ →การรับประกัน
D. เช็ค serial number →กดปุ่มรับบัตรคิว →นำสินค้าที่ซื้อให้พนักงาน
27. มิติใหม่ของความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงลูกค้าง่ายๆ เพียงสแกน QR code ตรงกับบริการใด
A. คิวอาร์โค้ด เพย์เมนต์
B. บี วอลเล็ท แอปพลิเคชัน
C. บี เมอแชนท์ แอปพลิเคชัน
D. คิวอาร์โค้ด เพย์เมนต์ ออน อีดีซี
28. ข้อใดคือการเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องในการส่งข้อมูลข่าวสารและบริการเชิงธุรกิจ
A. เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
B. ถนนรัชดาภิเษก เลขที่ 93 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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C. กรุงเทพมหานคร ถนนรัชดาภิเษก เลขที่ 93 แขวงดินแดง เขตดินแดง
D. กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เลขที่ 93
29. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการเขียนแสดงความปรารถนาดี
A. การเขียนแสดงความยินดี
B. การเขียนอวยพรในโอกาสต่างๆ
C. การเขียนแสดงความเสียใจ
D. การเขียนเพื่อเสนอการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
30. ข้อใดไม่ใช่หัวข้อหลักของการเขียนคำกล่าวเปิดงาน
A. การกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเชิญมา
B. การกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน
C. การกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพร
D. การกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพือ่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
แบบประเมิ น ฉบับ นี ้ เป็ น แบบสอบถามเพื่ อ ประมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาจี น
สาขาวิชาภาษาไทย กลุม่ ทดลอง มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานต่อหลักสูตรเสริม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี ้ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้ หาวิชา 10 ข้อ ด้านอาจารย์ผูส้ อน 10 ข้อ ด้านวิธีการสอน 10 ข้อ
และด้านการประเมินผล10 ข้อ รวมเป็ นจานวนทัง้ หมด 40 ข้อ และผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์วดั ระดับ
ของความพึงพอใจไว้ดงั นี ้
5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สดุ
ทัง้ นี ้ ขอความกรุณานักศึกษาได้ตอบแบบประเมินฉบับนีท้ กุ ข้อ โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับ
ความคิด ความรูส้ กึ ของนักศึกษามากที่สดุ พร้อมกันนี ้ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงในความ
ร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี ้

Mr. Fang Ziyu
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

1. ด้านเนือ้ หา
ข้อ
ที่
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

รายการประเมิน
เนื ้อ หาของหลัก สูต รสอดคล้อ งกับ สภาพหรือ ลัก ษณะ
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการประสานงานทางด้าน
ธุรกิจระหว่างไทย-จีน
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สามารถนาไปใช้ในการสื่อสาร
และการประสานงานทางด้านธุรกิจระหว่างไทย-จีนจริงได้
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะด้านการฟั ง การพูด
การอ่าน และการเขียน สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามกาลเทศะ
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีเนือ้ หาที่ต่อเนื่องกัน
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิงธุรกิจมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบท และสถานการณ์ทางธุรกิจระหว่างไทย-จีนปัจจุบนั
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีส่วนช่วยให้นกั ศึกษาจีนตัง้ มั่น
ในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ มุ่ ง เน้น ให้นั ก ศึ ก ษาจี น เกิ ด
แรงจูงใจในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่ อสาร และ
ปะสานงานกับคนไทยที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่างๆ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

การเข้า ร่ว มกิ จ กรรม โดยใช้ห ลัก สู ต รเสริม เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ท าให้
8.
นักศึกษาจีนมีลกั ษณะมุ่งอนาคตในการประกอบอาชีพที่
ใช้ภาษาไทยในหน่วยงานต่างๆ ระหว่างไทย-จีน
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจช่วยให้นักศึกษาจีนสามารถนา
9.
ค วาม รู ้ ด้ า น ห ลั ก ภ าษ าไป ใช้ ใ น ก ารสื่ อ ส าร แล ะ
ประสานงานในสถานการณ์ธุรกิจจริง
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
10. การใช้ภ าษาไทยเชิ ง ธุ รกิ จ ของแต่ ล ะหน่ วยการเรีย นรู ม้ ี
ความสอดคล้องกัน
รวม
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน
ข้อ
รายการประเมิน
ที่
อาจารย์ผูส้ อนได้สอนตรงตามเนือ้ หาของหลักสูตรเสริม
11.
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
อาจารย์ผูส้ อนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้าน
12.
การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนที่มีประสิทธิภาพสูง
13. อาจารย์ผสู้ อนมาสอนตรงเวลา
อาจารย์ผูส้ อนเสียสละเวลาส่วนตัวอธิบายข้อสงสัยของ
14. นัก ศึก ษาจี น ที่ เข้าร่วมกิ จ กรรม ตามหลัก สูต รเสริม เพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
15. อาจารย์ผสู้ อนมีความทุ่มเทและตัง้ ใจในการสอน
อาจารย์ผูส้ อนให้กาลังใจเมื่อนักศึกษาจีนประสบปั ญหา
16. ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

อาจารย์ผู้ส อนกระตุ้น ให้นัก ศึ ก ษาจี น เข้า ร่ว มกิ จ กรรม
อย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ผูส้ อนมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีน่าสนใจทา
18.
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่เบื่อหน่าย
อาจารย์ผู้ส อนให้ค วามสนใจกับ นักศึก ษาจี น ที่ เข้าร่ว ม
19.
กิจกรรมอย่างทั่วถึง
อาจารย์ผูส้ อนพยายามเสริมความรูด้ า้ นการใช้ภาษาไทย
20.
เชิงธุรกิจให้กบั นักศึกษาจีนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
รวม
17.

3. ด้านวิธีการสอน
ข้อ
รายการประเมิน
ที่
กิจกรรมโดยยึดนักศึกษาจีนเป็ นศูนย์กลางในการเรียนรู ้
21. โดยให้นักศึกษาจีนมีบทบาทในการแสดงออก โดยจะมี
อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูแ้ นะนา
กิจ กรรมการเรียนรู ท้ าให้นักศึกษาจี นสนุกสนานในการ
22.
เรียน
กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยพัฒ นาทักษะการฟั ง การพูด การ
23.
อ่าน และการเขียน
กิ จ กรรมการเรีย นรู ม้ ี ก ารสนับ สนุ น ให้นัก ศึ ก ษาจี น เห็ น
24.
ความสาคัญในใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
อาจารย์ผูส้ อนมีการนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุยหรือ
25. เล่าเรื่องต่างๆ ในบริบททางธุรกิจระหว่างจีนไทยก่อนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้
อาจารย์ผูส้ อนมีการทบทวนความรู เ้ ดิมก่อนเริ่มกิจกรรม
26.
การเรี ย น รู ้ ด้ ว ยการถาม -ตอบ ป าก เป ล่ า ห รื อ ท า
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ข้อ
ที่
27.
28.
29.
30.

รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

แบบทดสอบ
อาจารย์ผู้ส อนยกตัวอย่างต่างๆ ที่เกี่ ยวกับสถานการณ์
ธุรกิจในสังคมไทยประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน
อาจารย์ผู้ส อนใช้คาถามกระตุ้นให้นักศึกษาจี นคิด และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง
อาจารย์ผสู้ อนสรุปเนือ้ หาการเรียนรูก้ ่อนเลิกการเรียนแต่
ละครัง้
อาจารย์ผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อให้นักศึกษาจีนมี
ความกล้าที่จะแสดงออก
รวม

4. ด้านประเมินผล
ข้อ
รายการประเมิน
ที่
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
31.
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 สถานที่ทางานมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
32.
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบริการมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
33.
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 งานสัมมนาธุรกิจมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
34. หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ท่ี 4 การเดิ น ทางเพื่ อ ธุ ร กิ จ มี ค วาม
เหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
35.
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 การค้าขายมีความเหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
36.
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 การลงทุนมีความเหมาะสม
37. แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 7 การแสดงไมตรีจิตมีความเหมาะสม
ระยะเวลาทดสอบของแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู ้มี ค วาม
38.
เหมาะสม
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
39.
สาหรับนักศึกษาจีนหลังการใช้หลักสูตรมีความเหมาะสม
ระยะเวลาทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
40. ธุ รกิ จ ส าหรับ นัก ศึก ษาจี น หลัง การใช้ห ลัก สูต รมี ค วาม
เหมาะสม
รวม

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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ภาคผนวก ง
ผลประเมินของหลักสูตร
1. ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการและความจาเป็ น
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
2. ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษา
ไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
3. คะแนนผลการทดสอบจากจากการทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปี ที่ 4 จานวน 30 คน
4. ข้อมูลการวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีนจากการทดลองใช้ (Try-out)
5. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
6. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร

296
ตาราง 20 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม แบบสอบถามความต้องการและ
ความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน
ข้อที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
1) ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
ฟั ง
มี ค วามต้อ งให้ห ลั ก สู ต รมี ก ารฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง ภาษาไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ ให้
สอดคล้อ งกั บ การสื่ อ สารเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ททาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
มีความต้องการให้หลัก สูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งบทสนทนา ข้อความ
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์ธุรกิจระหว่างไทย-จีน
มี ค วามต้องการให้ห ลัก สูต รมุ่งเน้น ฝึ ก ทักษะการฟั งการใช้น ้า เสี ยง และ
สาเนียงการพูดภาษาไทยอย่างเป็ นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการฟั งการใช้ถอ้ ยคา ผ่านการ
สังเกตลีลา และกิรยิ าอาการการพูดของคนไทยตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
มี ค วามต้อ งการให้ห ลั ก สูต รมุ่ ง เน้น ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การใช้ค าทับ ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
มี ค วามต้อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น ฝึ ก ทั ก ษะการฟั งการใช้ ค าย่ อ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ
มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มูล ข่ า วสาร สารสนเทศที่ เป็ น
ภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการฟั งภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
มี ค วามต้อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมี ใ นการพั ฒ นาความรู ้ด ้า นคลั ง ค าศั พ ท์
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งในสถานการณ์ธุรกิจจริง
มีความต้องการให้หลักสูตรมี การพัฒนาความรูด้ า้ นการใช้หลักภาษาไทย
เพื่อพัฒนาทักษะการฟั งในสถานการณ์ธุรกิจจริง
มี ค วามต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมี การพั ฒ นาความรู ้พื ้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟั งในสถานการณ์ธุรกิจจริง

ค่า
IOC

ผลการ
ประเมิน

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

297
ตาราง 20 (ต่อ)
ข้อที่

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
1) ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
พูด
มี ค วามต้องการให้ห ลัก สูต รมี ก ารฝึ ก ทัก ษะการพูด ให้สอดคล้อ งกับ การ
สื่อสารเชิงธุรกิ จที่ มี การเปลี่ย นแปลงในบริบ ทเศรษฐกิ จระหว่างไทย-จี น
ปั จจุบนั
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
สถานการณ์ธุรกิจจริงระหว่างไทย-จีน
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใช้นา้ เสียง และสาเนียงอย่างเป็ นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใช้ถอ้ ยคา ลีลา และกิรยิ าอาการตามบริบทธุรกิจต่างๆ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึ กทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใช้คาย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ
มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มูล ข่ า วสาร สารสนเทศที่ เป็ น
ภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
มี ค วามต้อ งการพัฒ นาความรู ด้ ้า นคลังค าศัพ ท์ภาษาไทยเชิ งธุ รกิ จ เพื่ อ
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง
มีความต้องการพัฒนาความรูด้ า้ นการใช้หลักภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง
มีความต้องการพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ
ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง

ค่า
IOC

ผลการ
ประเมิน

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

0.80

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

รายการ
1) ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
อ่าน
มีความต้องการให้หลักสูตรมีเนือ้ หาของทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยเชิง
ธุรกิ จ ที่ สอดคล้อ งกั บ การสื่ อ สารเชิ ง ธุรกิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในบริบ ท
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รมุ่งเน้น การอ่ า นเอกสารและข้อ มูล เกี่ ย วกั บ
การค้าการลุงทุนในบริบททัง้ ไทยและจีน
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารเกี่ ยวกับมารยาททาง
ธุรกิจและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่ง เน้นการอ่านเอกสารเกี่ยวกับคุณ ธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
วงการธุรกิจ
มี ค วามต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น การอ่ า นค าย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ
มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มูล ข่ า วสาร สารสนเทศที่ เป็ น
ภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษไทย
ทางธุรกิจเพื่ อพัฒ นาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิ มพ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒ นาความรู ด้ า้ นหลักภาษาไทย เพื่ อ
พัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
และประเภทธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ในประเทศไทยเพื่ อ พั ฒ นาการอ่ า นเอกสาร
บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ

ค่า
IOC

ผลการ
ประเมิน

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

0.80

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้
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ตาราง 20 (ต่อ)
ข้อที่

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายการ
1) ความต้องการจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
เขียน
มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึ กทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจที่
สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีนปั จจุบนั
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้คาในการเขียนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้ศัพท์และสานวนในการเขียน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้ประโยคในการเขียนภาษาไทย
เชิงธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการ
เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้อกั ษรย่อในการเขียนภาษาไทย
เชิงธุรกิจ
มี ค วามต้อ งการให้ห ลัก สูต รระบุ แ หล่ ง ข้อ มูล ข่ า วสาร สารสนเทศที่ เป็ น
ภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน
มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้ า้ นคลังคาศัพท์ภาษาไทย
เชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
มีค วามต้อ งการให้หลักสูตรมี การพัฒ นาความรู ้ดา้ นหลักภาษาไทยเพื่ อ
พัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
และประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ

ค่า
IOC

ผลการ
ประเมิน

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้
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ตาราง 21 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน
ข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00

ระดับ
ความ
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่
1
2
3
4
5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ระดับ
ความ
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตาราง 22 คะแนนผลการทดสอบจากจากการทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ท่ี 4 จานวน 30 คน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนนทีไ่ ด้ (คะแนนเต็ม 40)
22
26
24
23
23
27
35
25
30
30
19
16
31
14
24
Mean = 23.27
SD = 6.68

คนที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนนทีไ่ ด้ (คะแนนเต็ม 40)
19
32
26
34
18
10
30
22
22
16
23
18
32
12
15
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ตาราง 23 ข้อมูลการวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับ
นักศึกษาจีน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรจากการทดลองใช้ (Try-out)
ข้อถูกและจานวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม
คะแนนสูง-ต่า
ข้อสอบ
กลุ่มคะแนน
A
B
C
D
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
7
ข้อที่ 1 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
3
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
10
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
5
ข้อที่ 2 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
2
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
2
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
7
ข้อที่ 3 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
4
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
12
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
6
ข้อที่ 4 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
3
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
4
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
6
ข้อที่ 5 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
3
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
7
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
7
ข้อที่ 6 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
3
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
11
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
8
ข้อที่ 7 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
2
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
9
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
6
ข้อที่ 8 กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
3
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
10
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ตาราง 23 (ต่อ)
ข้อสอบ

ข้อที่ 9

ข้อที่ 10

ข้อที่ 11

ข้อที่ 12

ข้อที่ 13

ข้อที่ 14

ข้อที่ 15

ข้อที่ 16

กลุ่มคะแนน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน

ข้อถูกและจานวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม
คะแนนสูง-ต่า
A
B
C
D
8
3
9
5
2
7
7
3
10
7
1
6
7
6
9
7
2
11
8
6
14
2
2
4
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ตาราง 23 (ต่อ)
ข้อสอบ

ข้อที่ 17

ข้อที่ 18

ข้อที่ 19

ข้อที่ 20

ข้อที่ 21

ข้อที่ 22

ข้อที่ 23

ข้อที่ 24

กลุ่มคะแนน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน

ข้อถูกและจานวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม
คะแนนสูง-ต่า
A
B
C
D
7
5
11
7
6
14
5
2
8
8
3
8
2
3
0
5
2
4
6
2
8
8
5
11
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ตาราง 23 (ต่อ)
ข้อสอบ

ข้อที่ 25

ข้อที่ 26

ข้อที่ 27

ข้อที่ 28

ข้อที่ 29

ข้อที่ 30

ข้อที่ 31

ข้อที่ 32

กลุ่มคะแนน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน

ข้อถูกและจานวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม
คะแนนสูง-ต่า
A
B
C
D
7
4
12
5
6
11
4
1
4
6
1
7
6
5
7
6
3
8
3
3
3
7
4
13
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ตาราง 23 (ต่อ)
ข้อสอบ

ข้อที่ 33

ข้อที่ 34

ข้อที่ 35

ข้อที่ 36

ข้อที่ 37

ข้อที่ 38

ข้อที่ 39

ข้อที่ 40

กลุ่มคะแนน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน
กลุม่ คะแนนสูง 8 คน
กลุม่ คะแนนต่า 8 คน
กลุม่ คะแนนกลาง 14 คน

ข้อถูกและจานวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม
คะแนนสูง-ต่า
A
B
C
D
7
3
5
7
1
10
7
3
10
8
2
3
7
2
7
8
1
5
7
3
12
8
1
9
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจก่อนและหลังการใช้หลักสูตรจากการทา Try-out
ข้อสอบ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9
ข้อที่ 10
ข้อที่ 11
ข้อที่ 12
ข้อที่ 13
ข้อที่ 14
ข้อที่ 15
ข้อที่ 16
ข้อที่ 17
ข้อที่ 18
ข้อที่ 19
ข้อที่ 20
ข้อที่ 21
ข้อที่ 22
ข้อที่ 23
ข้อที่ 24
ข้อที่ 25

ค่าความยากเฉพาะข้อถูก
0.63
0.44
0.69
0.56
0.56
0.63
0.63
0.56
0.69
0.44
0.63
0.50
0.81
0.56
0.88
0.25
0.75
0.81
0.44
0.69
0.31
0.44
0.50
0.81
0.69

ค่าอานาจจาแนกเฉพาะข้อถูก
0.50
0.38
0.38
0.38
0.38
0.50
0.75
0.38
0.63
0.38
0.50
0.75
0.13
0.63
0.25
0.00
0.25
0.13
0.38
0.63
-0.31
0.38
0.50
0.38
0.38

ผลการวิเคราะห์
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้อสอบ
ข้อที่ 26
ข้อที่ 27
ข้อที่ 28
ข้อที่ 29
ข้อที่ 30
ข้อที่ 31
ข้อที่ 32
ข้อที่ 33
ข้อที่ 34
ข้อที่ 35
ข้อที่ 36
ข้อที่ 37
ข้อที่ 38
ข้อที่ 39
ข้อที่ 40

ค่าความยากเฉพาะข้อถูก
0.69
0.31
0.44
0.69
0.56
0.38
0.69
0.63
0.50
0.63
0.63
0.56
0.56
0.63
0.56

ค่าอานาจจาแนกเฉพาะข้อถูก
-0.13
0.38
0.63
0.13
0.38
0.00
0.38
0.50
0.75
0.50
0.75
0.63
0.88
0.50
0.88

หมายเหตุ 1) ค่าความยากเฉพาะข้อถูก ค่าที่ยอมรับ 0.2-0.8
2) ค่าอานาจจาแนกเฉพาะข้อถูก ค่าที่ยอมรับ 0.2-1.0

ผลการวิเคราะห์
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร

ตาราง 25 การทดสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของแบบทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
pretest
0.097
25
.200*
posttest
0.190
25
0.021
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Shapiro-Wilk
Statistic df
0.975
25
0.940
25

Sig.
0.767
0.151

One-Sample Statistics

pretest
posttest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

25

15.2800
27.8400

2.99333
1.28062

0.59867
0.25612

25
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ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สาหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
One-Sample Test
Test Value = 0
99% Confidence Interval
of the Difference

VAR

pretest
posttest

t

df

25.523
108.697

24
24

Sig. (2tailed)
0.000
0.000

Mean
Difference
15.28000
27.84000

Lower

Upper

14.0444
27.3114

16.5156
28.3686

Paired Samples Statistics

Pair 1

Pair pretest 1
posttest

pretest

Mean
15.2800

N
25

Std.
Deviation
2.99333

posttest

27.8400

25

1.28062

Mean
-12.56000

Std. Error
Mean
0.59867
0.25612

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Lower
Upper
t
2.39931 0.47986 -13.55038 -11.56962 -26.174

Sig. (2df
tailed)
24 0.000
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ภาคผนวก จ
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
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หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
商务泰语应用能力提高教程
（中国学生版）

จัดทำโดย FANG ZIYU
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
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คำนำ
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน และพร้อมให้นักศึกษาจีนสามารถนำความรู้ และทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ร่วมมือทาง
การค้าและเศรษฐกิจ และภาคบริการต่างๆ เชิงธุรกิจระหว่างไทย-จีนที่จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการค้า การ
ลงทุนเชิงธุรกิจในอนาคต
ในการนี้ ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ เชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า น ที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือจนทำให้การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี รวมทั้งกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูต ร และให้คำเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบพระคุณ
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ที่ให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การทดลองใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ คณะกรมการควบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.กิ ต ติ ชั ย สุ ธ าสิ โนบล ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ วรรณ สั จ จพิ บู ล และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ที่กรุณาตรวจสอบและให้เสนอแนะ แนะนำการพัฒนาหลักสูตร
ฉบั บ นี้ มาเป็ น อย่ างดีในทุ กขั้ น ตอนจนทำให้ ห ลั กสู ต รฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ คุณ ภาพที่ ดีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

MR. FANG ZIYU
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1. สภาพปัญหาและความจำเป็น
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจัดเป็นสื่อกลางที่สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
การประสานงาน และการเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จากการสำรวจ
สภาพการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานสำคัญๆ
เช่น Thailand Festival และงาน China-South Asia Expo ที่จัดขึ้นในนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
พบว่า นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทย และสามารถใช้ภาษาไทย
สื่อสารกับคนไทยในชีวิตประจำวันได้ดี แต่ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นตามสถานการณ์ธุรกิจจริงอยู่หลายด้าน เพราะว่าการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจมัก
มีคำศัพท์เฉพาะในแวดวงธุรกิจเท่านั้น รวมทั้งมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมาก ทั้งคำที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ และคำทับ ศัพท์ นอกจากนั้น ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจำเป็นต้อง
อาศัยความรู้ความเข้า ใจบริบทธุรกิจ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี สถิติ กฎหมายธุรกิจ
ฯลฯ รวมถึงภูมิหลังของประเภทธุรกิจนั้น ๆ โดยการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ดีต้องใช้ภาษาที่กะทัดรัด
ชัดเจน สละสลวย ข้อความที่ใช้ต้องตรงตามหลักภาษาไทย การพูดและการเขียนต้องใช้สำนวนที่
สุภาพ คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังและผู้อ่านเป็นสำคัญ ลักษณะการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัดเป็น
ภาษาเฉพาะกิจ เป็นการใช้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai for Specific Purposes) ซึ่งแตกต่าง
จากการใช้ภ าษาเพื่ อสื่ อสารในชี วิต ประจำวัน ทั่ว ไป จึงทำให้ นัก ศึกษาจีน สาขาวิช าภาษาไทยไม่
สามารถใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานตามบริบทธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยของนัก ศึก ษาจี น ไม่เพี ยงแต่แ สดงถึงบุ คลิ กภาพและ
ศักยภาพในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการสอน
ภาษาไทยของสถาบันอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน จึงเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ของนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะ
สำเร็จการศึกษา และจะเตรียมตัวก้าวเข้าสู่เป็นบุคคลสำคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศจีน และ
ประเทศไทย
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
นี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้
ทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน ซึ่งหลักสูตรฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบ
โครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย แต่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ทำให้รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพ
และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแข่งขัน
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ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ตามบริบทธุรกิจของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักการของหลักสูตร
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
มีหลักการของหลักสูตร ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดเพื่อการเรียนรู้ภาษาเพื่อวัตถุระสงค์เฉพาะ (LANGUAGE
FOR SPECIFIC PURPOSES) เพื่อเน้นการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาจีนใด้พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจจากวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฉากสถานการณ์เป็นฐาน (SCENARIOBASED LEARNING) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสามารถ
นำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในการสื่อสาร และการประสานงานตามสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ ระหว่าง
ไทย - จีนได้ พร้อมที่จะทำธุรกิจกับชาวไทยในอนาคตได้อย่างแท้จริง
3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้คลังคำศัพท์ภาษาไทยทางธุรกิจ โดยบริบท
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการ
สื่อสาร และการประสานงานตามสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านข้ามวัฒนธรรม มารยาท คุณธรรม และจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดกิจกรรมทั้งฝึกอบรมและนำไปใช้เป็นหลักสูตรเสริม
โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย สำหรับ
นักศึกษาจีน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาจีนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจต่อไปนี้
1. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟัง ประกอบด้วย สามารถฟัง
เข้าใจการใช้ภาษาไทยทั้งน้ำเสียง สำเนียง ถ้อยคำ คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คำย่อ บทสนทนา
ข้อความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ธุรกิจระหว่างไทย-จีน
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด ประกอบด้วย สามารถพูด
ภาษาไทยโดยใช้น้ำเสียง ลีลาและสำเนียงอย่างเป็นธรรมชาติ และการใช้ถ้อยคำ คำทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ คำย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถ
พูดบทสนทนา กล่าวเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ธุรกิจระหว่างไทย-จีนได้
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3. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน ประกอบด้วย สามารถอ่าน
เข้าใจเอกสารที่เกี่ยวกับสภาพธุรกิจ เศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งมารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ
คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
4. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน ประกอบด้วย สามารถใช้
คำศัพท์ สำนวน อักษรย่อและประโยคทางธุรกิจในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ
4. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
ฉบับนี้ ได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ตามบริบท (Context) ของการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ ดังนี้
หน่วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหน่วย
สถานที่ทำงาน
การบริการ
งานสัมมนาธุรกิจ
การเดินทางเพื่อธุรกิจ
การค้า
การลงทุน
การแสดงไมตรีจิต
รวม

เวลาที่ใช้จัดกิจกรรม
(ชั่วโมง)
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
42 ชั่วโมง

เนื้อหาของหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับ
นักศึกษาจีน ประกอบด้วย 7 หน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
1.2 ใบความรู้ที่ 1.1 คำศัพท์และวลี เรื่องสถานที่ทำงาน
1.3 การฟัง - การพูดเรื่องสถานที่ทำงาน
1.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
1.3.2 ใบงานที่ 1.1 การฟังเรื่องสถานที่ทำงาน
1.3.3 ใบงานที่ 1.2 การพูดสนทนาเรื่องสถานที่ทำงาน
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1.4. การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานที่ทำงาน
1.4.1 ใบความรู้ที่ 1.2 แนะนำบริษัท
1.4.2 ใบงานที่ 1.3 การอ่าน เรื่องสถานที่ทำงาน
1.4.3 ใบงานที่ 1.4 การเขียน เรื่องสถานที่ทำงาน
1.5 ใบความรู้ที่ 1.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องสถานที่ทำงาน
1.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่
ทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริการ
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริการ
2.2 ใบความรู้ที่ 2.1 คำศัพท์และวลี เรื่องการบริการ
2.3 การฟัง – การพูด เรื่องการบริการ
2.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ”
2.3.2 ใบงานที่ 2.1 การฟัง เรื่องการบริการ
2.3.3 ใบงานที่ 2.2 การพูดสนทนา เรื่องการบริการ
2.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการบริการ
2.4.1 ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่องการให้บริการเคลมสินค้า
2.4.2 ใบงานที่ 2.3 การอ่าน เรื่องการบริการ
2.4.3 ใบงานที่ 2.4 การเขียน เรื่องการบริการ
2.5 ใบความรู้ที่ 2.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการบริการ
2.6. แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานสัมมนาธุรกิจ
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานสัมมนาธุรกิจ
3.2 ใบความรู้ที่ 3.1 คำศัพท์และวลี เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3. การฟัง – การพูด เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “THAILAND 2020 ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ”
3.3.2 ใบงานที่ 3.1 การฟัง เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.3.3 ใบงานที่ 3.2 การพูดสนทนา เรื่องสัมมนาธุรกิจ
3.4. การอ่าน – การเขียน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.4.1 ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่อง งานสัมมนา ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง 2020 สำหรับการค้าชายแดน
3.4.2 ใบงานที่ 3.3 การอ่าน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
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3.4.3 ใบงานที่ 3.4 การเขียน เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.5 ใบความรู้ที่ 3.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องงานสัมมนาธุรกิจ
3.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งาน
สัมมนาธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.2 ใบความรู้ที่ 4.1 คำศัพท์และวลี เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3 การฟัง – การพูด เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “เส้นทาง R3A คุนหมิง-กรุงเทพฯ”
4.3.2 ใบงานที่ 4.1 การฟัง เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.3.3 ใบงานที่ 4.2 การพูดสนทนา เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4. การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4.1 ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา
4.4.2 ใบงานที่ 4.3 การอ่าน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.4.3 ใบงานที่ 4.4 การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.5 ใบความรู้ที่ 4.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ
4.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การเดินทางเพื่อธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การค้าขาย
5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การค้าขาย
5.2 ใบความรู้ที่ 5.1 คำศัพท์และวลี เรื่องการค้าขาย
5.3 การฟัง – การพูด เรื่อง การค้าขาย
5.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “ตลาดโต่วหนาน นครคุนหมิง”
5.3.2 ใบงานที่ 5.1 การฟัง เรื่องการค้าขาย
5.3.3 ใบงานที่ 5.2 การพูดสนทนา เรื่องการค้าขาย
5.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการค้าขาย
5.4.1 ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ครบวงจร
5.4.2 ใบงานที่ 5.3 การอ่าน เรื่องการค้าขาย
5.4.3 ใบงานที่ 5.4 การเขียน เรื่องการค้าขาย
5.5 ใบความรู้ที่ 5.3 วิธีการใช้ภาษาไทยเรื่องการค้าขาย
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5.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การค้า
ขาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การลงทุน
6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การลงทุน
6.2 ใบความรู้ที่ 6.1 คำศัพท์และวลี เรื่องการลงทุน
6.3 การฟัง – การพูดเรื่องการลงทุน
6.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “นักลงทุนจีนสนใจลงทุนในไทย”
6.3.2 ใบงานที่ 6.1 การฟัง เรื่องการลงทุน
6.3.3 ใบงานที่ 6.2 การพูดสนทนา เรื่องการลงทุน
6.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการลงทุน
6.4.1 ใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง “การลงทุนในเขต EEC”
6.4.2 ใบงานที่ 6.3 การอ่าน เรื่องการลงทุน
6.4.3 ใบงานที่ 6.4 การเขียน เรื่องการลงทุน
6.5 ใบความรู้ที่ 6.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการลงทุน
6.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การลงทุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแสดงไมตรีจิต
7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแสดงไมตรีจิต
7.2 ใบความรู้ที่ 7.1 คำศัพท์และวลี เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
7.3 การฟัง – การพูด เรื่อง การแสดงไมตรีจิต
7.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “พวงมาลัยเงิน ของขวัญผู้นำอาเซียน”
7.3.2 ใบงานที่ 7.1 การฟังเรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.3.3 ใบงานที่ 7.2 การพูดสนทนาเรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.4.1 ใบความรู้ที่ 7.2 เรื่อง “การแสดงไมตรีจิตในเขต EEC”
7.4.2 ใบงานที่ 7.3 การอ่าน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.4.3 ใบงานที่ 7.4 การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.5 ใบความรู้ที่ 7.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการแสดงไมตรีจิต
7.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแสดง
ไมตรีจิต
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5. แนวการจัดกิจกรรม
แนวการจัดกิจกรรมตามเนื้อหาในหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีนในแต่ละหน่วยมีความหลากหลายในกิจกรรมที่มีลักษณะการ
ผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลักษณะเชิงการเรียนรู้รายบุคคล การเรียนรู้ร่วมกัน และบูรณาการ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งมีลำดับขั้นการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างแรงจูงใจเข้าสู่บนเรียน (LEARNING MOTIVATION) เป็นขั้นที่มุ่งสร้าง
ความสนใจและสร้างสภาวะทางอารมณ์ที่ผ่อนคลาย มีความสุข เพื่อให้นักศึกษาจีนเข้าใจความหมาย
และตระหนักในความสำคัญของสิ่งที่กำลังที่จะเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (EXPERIENCE SHARING) เป็นขั้นที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาจีนได้ใช้การสื่อสารในการนำเสนอประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่น
ขั้นที่ 3 การสร้างพลังร่วมกันฝึกคิดในการใช้ภาษา (COLLABORATIVE THINKING) เป็นขั้น
ที่เน้นให้นักศึกษาจีนสร้างพลังร่วมกันในการฝึกทักษะการคิดและทักษะทางภาษา
ขั้นที่ 4 การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ (LANGUAGE CREATIVITY) เป็นขั้นที่เน้นให้นักศึกษา
จีนทำกิจกรรมการฟัง การพูด และการอ่านแล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม และ
สามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนตามสถานการณ์ธุรกิจได้
ขั้นที่ 5 สรุป ประเมิน สู่การประยุกต์ใช้ (EVALUATION & APPLYING) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
ร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากเรื่องที่เรียน ประเมินแนวทางที่เหมาะสม และร่วมกันบอกแนวทางการ
นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6. สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมตามเนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย
สื่อประเภทเอกสาร ได้แก่ สื่อ VIDEO คำศัพท์และวลี ใบงานการฟัง ใบงานการพูด ใบความรู้ ใบงาน
การอ่าน ใบงานการเขียน และสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ CD-ROM
วิดีทัศน์ประจำหน่วยการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่บริเวณมหาวิทยาลัย
ห้องสมุด สถานที่ทำงานของบริษัท
7. แนวการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน กำหนดการประเมินเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ดำเนินการประเมินความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
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ระยะที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ดำเนินการประเมินความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
ระยะที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับ
นักศึกษาจีน
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ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร
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เอกสารประกอบ
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สถานที่ทำงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับผู้สอน)
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับ
นักศึกษาจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน

เวลา 6 ชั่วโมง

******************************************************************************************
สาระสาคัญ
การเตรียมตัวเข้าสู่บริบทและสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ ของนักศึกษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทยนั้น สถานที่ทำงานถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน ดังนั้น นักศึกษาจีนจำเป็นต้องพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของสถานที่ทำงานในรูปแบบและลักษณะต่างๆ สามารถใช้ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยในการสื่อสาร รวมทั้ง
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ทำงานกับผู้ที่มาใช้บริการภายในองค์กร หรือผู้ที่มา
เยือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจกับองค์กรนั้นให้เกิดความรู้สึกประทับใจ และ
อยากจะเป็นคู่ธุรกิจกับองค์กรในโอกาสต่อไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ วลี และประโยคที่กำหนดไว้ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนสารภาษาไทยที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารตามบริบทธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้
เนื้อหาสาระ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรื่องสถานที่ทำงาน
สื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
1. ใบความรู้ที่ 1.1 คำศัพท์และวลี เรื่องสถานที่ทำงาน
2. การฟัง – การพูด เรื่องสถานที่ทำงาน
2.1 สื่อ Video เรื่อง “สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
2.2 ใบงานที่ 1.1 การฟัง เรื่องสถานที่ทำงาน
2.3 ใบงานที่ 1.2 การพูดสนทนา เรื่องสถานที่ทำงาน
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3. การอ่าน – การเขียน เรื่องสถานที่ทำงาน
3.1 ใบความรู้ที่ 1.2 แนะนำบริษัท
3.2 ใบงานที่ 1.3 การอ่าน เรื่องสถานที่ทำงาน
3.3 ใบงานที่ 1.4 การเขียน เรื่องสถานที่ทำงาน
4. ใบความรู้ที่ 1.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องสถานที่ทำงาน
5. แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่
ทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 1 การสร้างแรงจูงใจเข้าสู่บทเรียน (Learning Motivation) (45 นาที)
1. ผู้สอนกล่าวทักทายกับนักศึกษาจีน พร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน
2. ผู้สอนนำรูปภาพ และVDO สั้นๆ ที่เกี่ยวกับอาคารสำนักงานขององค์กรธุรกิจในประเทศ
ไทยให้นักศึกษาดู พร้อมตั้งคำถาม เช่น อาคารนี้เป็นสำนักงานขององค์กรใด และการ
ออกแบบของอาคารนี้มีลักษณะอย่างไร ผู้สอนกับนักศึกษาร่วมกันสนทนาถึงบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน เพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษาทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกัน
สนทนา และสร้างแรงจูงใจเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing) (90 นาที )
3. นักศึกษาสแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลด “ใบความรู้ที่ 1.1 คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวกับ
สถานที่ทำงาน”
4. ผู้สอนอธิบายวิธีการใช้คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานตาม “ใบความรู้ที่ 1.1”
และให้นักศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้คำศัพท์และวลีด้วยกัน พร้อม
ให้นักศึกษาฝึกพูดออกเสียงคำศัพท์และวลี ผู้สอนสังเกตการพูดออกเสียงของนักศึกษา
และคอยแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
5. ผู้สอนเปิดวิดีทัศน์เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เรื่อง “สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย” ให้นักศึกษาฝึกทักษะการฟังและสังเกตการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานในสื่อ
วิดีทัศน์ และจับใจสำคัญความของเนื้อเรื่องที่ฟัง
6. ผู้ ส อนแบ่ งนั ก ศึ ก ษาเป็ น 5 กลุ่ ม และให้ นั ก ศึ ก ษาทำกิ จ กรรม “ใบงาน 1.1 การฟั ง
เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” ผู้สอนเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาของกลุ่มออกมาหน้าชั้น
เรียนบอกคำตอบที่เลือก และสรุปประเด็นของเรื่อง “สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” เพื่อให้นักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน
7. ผู้สอนให้นักศึกษาทำกิจกรรม “ใบงาน 1.2 การพูดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” ให้นักศึกษา
ตอบคำถามการสนทนาเรื่องสถานที่ทำงาน ตัวแทนในกลุ่มจับคู่กันพูดสนทนาหน้าชั้น
เรียน ผู้สอนสังเกตการออกเสียงของนักศึกษาทุกคน และคอยให้คำแนะนำ
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8. ผู้สอนนำข้อมูลที่ได้จาก “ใบงาน 1.1 การฟังเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” และ “ใบงาน 1.2
การพู ด เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท ำงาน” รวมทั้ ง ประเด็ น ในการแลกเปลี่ ย นความรู้ และ
ประสบการณ์ของนักศึกษามาอภิปรายเพื่อประมวลผล
ขั้นที่ 3 การสร้างพลังร่วมกันฝึกคิดในการใช้ภาษา (Collaborative Thinking) (90 นาที)
9. ผู้สอนแบ่งนั กศึกษาเป็น 5 กลุ่ม และให้นักศึกษาทุกคนช่วยกันคิดตัวอย่างของบริษัท
หรื อ องค์ ก รที่ ป ระทั บ ใจมานำเสนอในชั้ น เรียน ผู้ ส อนคอยให้ ค ำปรึก ษาด้ านการใช้
ภาษาไทยระหว่างการนำเสนอของนักศึกษา
10. นั ก ศึ ก ษาสแกน QR - Code เพื่ อ ดาวน์ โ หลด “ใบความรู้ ที่ 1.2 แนะนำบริ ษั ท ”
นักศึกษาร่วมกันฝึกทักษะการอ่าน และสรุปประเด็นสำคัญจากการอ่าน
11. นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม “ใบงานที่ 1.3 การอ่านเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” จากนั้น
ตัวแทนนักศึกษาออกมาเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เสนอคำตอบให้
ร่วมกันคิด และพิจารณาการใช้ภาษาของกลุ่มที่กำลังนำเสนอ
12. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์การฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรออกมา
หน้าชั้นเรียน เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และฝึกคิดการใช้ภาษาในการแนะนำบริษัท
ขั้นที่ 4 การใช้ภาษาสรรสร้างงานเขียน (Language Creativity) (45 นาที )
13. นักศึกษาทบทวนใบงานที่ 1.1-1.3 และใบความรู้ที่ 1.1-1.2 แล้วผู้สอนแบ่งนักศึกษา
เป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและนำตัวอย่างของ
บริษัทหรือองค์กรที่ประทับใจมาทำกิจกรรม “ใบงานที่ 1.4 การเขียน เรื่องสถานที่
ทำงาน” โดยใช้ภาษาไทยสรรสร้างงานเขียนตามหัวข้อ “แนะนำสถานที่ทำงาน”
ขั้นที่ 5 สรุป ประเมินสู่การประยุกต์ใช้ (Evaluation & Applying) (90 นาที)
14. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายแสดงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและทักษะที่
เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน พร้อมทั้ง สรุป
15. นักศึกษาสแกน QR - Code เพื่อดาวน์โหลด “ใบความรู้ที่ 1.3 วิธีการใช้ ภาษาไทย
เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” ผู้สอนอธิบาย เพื่อเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้
16. นักศึกษาทำ “แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 สถานที่ทำงาน” เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
การวัดและประเมินผล
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
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ใบความรู้ ประกอบการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน

ใบความรู้ที่ 1.1 คำศัพท์และวลี เรื่องสถานที่ทำงาน

ใบความรู้ที่ 1.2 การแนะนำบริษัท

ใบความรู้ที่ 1.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องสถานที่ทำงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
ใบงาน 1.1 การฟัง เรื่องสถานที่ทำงาน
 ให้นักศึกษาดูและฟัง VDO แล้วเลือกคำตอบ ซึ่งเป็นคำที่ได้ยินจาก VDO เติมลง
ในช่องว่าง
อาคารที่ท ำการตลาดหลั ก ทรัพ ย์แห่ งใหม่เปิ ดให้ บ ริการตั้ งแต่
(1) 2559 ตั้ ง อยู่ เลขที่ 93 ถนนรั ช ดาภิ เษก แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง
กรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ (2) รถไฟฟ้าใต้ดิน ลักษณะตึกออกแบบเป็น
รูปปลาคู่ (3) มาจากตราประจำตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น (4) โบราณ ความ
คึกคักซึ่งมีลายสลักรูปปลาคู่ว่ายเวียน หมายถึง (5) ของ 2 สิ่งที่เป็นคู่และสิ่ง
ตรงข้าม คื อหยิ น กับ หยางซึ่งอุ ป มาถึง (6) ของการซื้อขายในตลาดหลั กทรัพ ย์ที่ มีอุป สงค์และ
อุปทาน มีกำไรมีขาดทุน มี (7) และซบเซา ซึ่งเป็นสองสิ่งที่ท้าทายผู้ลงทุน
กลุ่มอาคารที่อยู่ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่อาคารสำนักงานหรืออาคาร
A สูง 29 ชั้น อาคารจอดรถหรืออาคาร C สูง 11 ชั้น รองรับรถได้ 400 คัน และอาคารบริการแก่ (8)
หรืออาคาร B สูง 7 ชั้น ใช้เป็ นสถานที่ให้ (9) ในตลาดทุน เช่น ศูนย์บริการผู้ล งทุน พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้การลงทุนหรือ อินเวสท์สตอรี่ (INVESTORY) มีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ใช้การ์ตูนอนิ
เมชั่น และเกมให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสามารถตรวจสอบ (10) ทางการเงินและความ
พร้อมทางการเงินสำหรับ (11) ได้เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.30 น ถึง (12) .
นอกจากนี้ ยังมีห้ องสมุด (13) พื้นที่ให้บริการใหญ่กว่าเดิม มีความทันสมัยให้บริการ
หนั งสื อ e-book มี ห นั งสื อ ความรู้ ด้ านการลงทุ น โดยร้ อ ยละ 80 เป็ น หนั งสื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ (14) ซื้อลิขสิทธิ์มาให้บริการ สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่นี้เริ่ม (15) เมื่อ
วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ออกแบบและก่ อสร้างได้ ม าตรฐาน LEED ของสถาบั น (16) แห่ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับโกลด์ ถือเป็นอาคารสำนักงาน (17) แห่งแรก ที่เป็นอาคารสูงใน
ประเทศไทยที่ได้รับการประเมินในระดับนี้ การออกแบบโครงสร้างและใช้ (18) ทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น ผนังอาคารออกแบบเป็น (19) บางส่วนมีผนัง 2 ชั้นเพื่อระบายความร้อนออกไปนอก
อาคาร ระบบการบริหารจัดการอาคาร (20) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และยังเป็นอาคารประหยัด
พลังงานอีกด้วย
1. A. สิ้นปี
B. กลางปี
C. ปลายปี
D. ต้นปี
2. A. ด้วย

B. โดย

C. นั่ง

D. ผ่าน

3. A. แรงกระตุ้น

B. แรงดึงดูดใจ

C. แรงบันดาลใจ

D. แรงจูงใจ
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4. A. ชามวงกลม

B. จานวงกลม

C. รังวงกลม

D. รูปวงกลม

5. A. ความสม่ำเสมอ

B. ความอุดมสมบูรณ์

C. ความสมดุล

D. ความสมหวัง

6. A. คุณธรรม

B. จริยธรรม

C. สัจธรรม

D. ยุติธรรม

7. A. ความกระชับ

B. ความสนุกสนาน

C. ความมีชีวิตชีวา

D. ความคึกคัก

8. A. สาธารณประโยชน์ B. สาธารณชน

C. สาธารณสถาน

D. สาธารณสุข

9. A. บริการธุรกรรม

B. บริการเสริม

C. บริการสาธารณะ

D. บริการพิเศษ

10. A. ความมั่นคง

B. ความมั่นใจ

C. ความมั่งคั่ง

D. ความมั่งมี

11. A. เกษียณวัย

B. วัยเกษียณ

C. วัยทำงาน

D. วัยชรา

12. A.4 ทุ่ม

B. 3 ทุ่ม

C. 2 ทุ่ม

D. 1 ทุ่ม

13. A.ร่ำรวย

B. มารวย

C. พารวย

D. คนรวย

14. A.ที่เหลือ

B. ส่วนที่เหลือ

C. เศษทีเ่ หลือ

D. มีเหลือ

15. A. ก่อตั้ง

B. ก่อเกิด

C. ก่อสร้าง

D. ก่อกำเนิด

16. A. สภาอาคารขาว

B. สภาอาคารเขียว

C. สภาอาคารสูง

D. สภาอาคาร

17. A. ต้นแบบ

B. ตัวอย่าง

C. ต้นฉบับ

D. ต้นคิด

18. A. สร้างสรรค์

B. นวัตกรรม

C. สิ่งใหม่

D. ของใหม่

19. A. กระจกกันฉนวน

B. กระจกกันความหนาว C. กระจกกันไฟ

D. กระจกกันน้ำ

20. A. ครอบครอง

B. เคลือบคลุม

D. คุ้มครอง

C. ควบคุม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
ใบงานที่ 1.2 การพูด เรื่องสถานที่ทำงาน
 ให้นักศึกษาตอบคำถามของบทสนทนาต่อไปนี้ แล้วจับคู่ฝึกพูดสนทนา
1. A: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ไหน และเปิดให้บริการเมื่อไรคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. A: ดูลักษณะการออกแบบของตึกอาคารที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่เหมือนอาคารทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. A: ปลาคู่อุปมาหมายถึงอะไรคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. A: กลุ่มอาคารตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยอาคารอะไรบ้างคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. A: ได้ยินว่าตลาดหลักทรัพย์มพี ิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนที่ทันสมัยมากใช่ไหมคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. A: ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไร และมีหนังสืออะไรบ้างคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
7. A: เห็นหน้าตึกอาคารตลาดหลักทรัพย์ติดป้าย “LEED” คือรางวัลอะไรคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. A: อาคารตลาดหลักทรัพย์ได้มาตรฐาน LEED ใช่ไหมคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. A: เห็นอาคารตลาดหลักทรัพย์มีการออกแบบโครงสร้างและการใช้นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีทที่ ันสมัยนะคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. A: ทำไมจึงกล่าวว่าอาคารตลาดหลักทรัพย์เป็นอาคารประหยัดพลังงานคะ
B: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
ใบงานที่ 1.3 การอ่าน เรื่องสถานที่ทำงาน
 ให้นักศึกษาอ่านใบความรู้ที่ 1.2 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1. สำนักงานใหญ่ของบริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ไหน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ไปบริษัทซีซีออลล์โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถไฟฟ้า BTS สามารถลงทีส่ ถานีใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สูงกี่ชั้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีพื้นที่ใช้สอยเท่าไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ทำไมกล่าวว่าชั้น 1 ถึงชั้น 4 ของอาคารซีซีออลล์ทาวเวอร์เป็นพื้นที่ส่วนรีเทล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ในร้านสะดวกซื้อมีสี่งที่น่าสนใจคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. เชื่อกันว่าดื่มกาแฟนอราบิก้าเป็นประจำ จะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. นอกจากร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟแล้วชั้น 1 ถึงชั้น 4 ยังมีอะไรอีกบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ระบบลิฟท์ความเร็วสูงหมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. ชั้น 5 และชั้น 6 ของอาคารสำนักงานใหญ่ซีซีออลล์มีอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ชั้นที่ 7 ของอาคารสำนักงานใหญ่ซีซีออลล์เป็นแผนกอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. ในห้องสมุดซีซีออลล์มีอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ลักษณะเด่นของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในอาคารสำนักงานใหญ่ซีซีออลล์คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. อาคารสำนักงานใหญ่ซีซีออลล์ได้รับรางวัลมาตรฐานอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. อาคารสำนักงานใหญ่ซีซีออลล์นอกจากจะเป็นอาคารที่ทันสมัยแล้ว ยังเป็นอาคารลักษณะใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. ในโซนออฟฟิศได้เตรียมอะไรให้กับพนักงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. ชั้น 20 เป็นที่ทำการของใคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. ระหว่างอาคารซีซีออลล์ทาวเวอร์และโรงงานจะมีรถประเภทใดคอยให้บริการพนักงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
ใบงานที่ 1.4 การเขียน เรื่องสถานที่ทำงาน
 ให้นักศึกษาเขียน “แนะนำสถานที่ทำงาน” แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยกำหนด

เนื้อหาดังนี้
1. ชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
2. สถานที่ทำงานประกอบด้วยอาคารอะไรบ้าง (หากมีหลายอาคาร)
3. สถานที่ทำงานประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง
4. สถานที่ทำงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
5. สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน หรือผู้ที่มาติดต่อมีอะไรบ้าง
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แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
1. ให้นักศึกษาดูและฟัง VDO แล้วเลือกคำตอบให้ถูกต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่เปิดให้บริการเมื่อไร ( )
A. ต้นปี ค.ศ 2019
B. ต้นปี ค.ศ 2015
C. ต้นปี ค.ศ 2016
D. ต้นปี ค.ศ 2018
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ก่อสร้างเมื่อไร ( )
A. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2013
B. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2013
C. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2013
D. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2013
3. การออกแบบและก่อสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ได้มาตรฐาน LEED ระดับใด ( )
A. ระดับเซอร์ติไฟด์
B. ระดับโกลด์
C. ระดับแพลทินัม
D. ระดับซิลเวอร์
4. มาตรฐาน LEED ออกโดยสถาบันใด
A. สถาบันสภาอาคารเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
B. สถาบันสิ่งแวดล้อมสีเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
C. สถาบันผู้นำอาคารสีเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
D. สถาบันพลังงานสีเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
5. อาคารบางส่วนได้ออกแบบผนังเป็น 2 ชั้นเพื่ออะไร
A. ระบายน้ำ
B. ระบายความร้อน
C. ระบายอากาศ
D. ระบายความเย็น
6. การออกแบบของตึกตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่มีลักษณะเป็นอย่างไร
A. เป็นรูปนกฮูก B. เป็นรูปกาคู่
C. เป็นรูปปลาคู่
D. เป็นรูปปากคู่
7. ตราประจำตลาดหลักทรัพย์มีความหมายอย่างไร
A. ความซบเซาของ 2 สิ่งที่เป็นคู่
B. รูปปลาคู่ว่ายเวียน
C. ความสมดุลของ 2 สิ่งที่เป็นคู่
D. ความคึกคักของ 2 สิ่งที่เป็นคู่
8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ประกอบด้วยอาคารอะไรบ้าง
A. อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารบริการ
B. อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารบริหาร
C. อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารพิพิธภัณฑ์
D. อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารห้องสมุดมารวย
9. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนหรืออินเวสท์สตอรี่ (INVESTORY) ตั้งอยู่ที่อาคารใด
A. อาคารสำนักงาน
B. อาคารห้องสมุดมารวย
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C. อาคารจอดรถ
D. อาคารบริการแก่สาธารณชน
10. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนเปิดให้บริการวันไหนบ้าง
A. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
B.วันจันทร์ถึงวันเสาร์
C. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
D.วันอังคารถึงวันอาทิตย์
2. ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบทีถ่ ูกต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
พื้นที่การทำงานในบริษัท DTAC จะไม่มีขีดจำกัด สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ทั้งบริษัท ทำให้
การทำงานไม่จำเจอีกต่อไป โต๊ะและเก้าอี้ถูกออกแบบให้รองรับกับสรีระเหมาะสมกับการใช้งาน
DTAC มีวิธีคลายเครียดให้กับพนักงาน โดยการสร้างสไลเดอร์ (slider) จากชั้น 32 ลงมาที่ชั้น
31 เอาล่ะถ้าเครียดก็ไปสไลด์เลย
การออกแบบของออฟฟิศใช่ว่าจะเก๋อย่างเดียว ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ พรมที่ใช้
ทั้งหมดทำจากขวดน้ ำพลาสติกรีไซเคิล กระจกเป็นแบบ 2 ชั้น กัน ความร้อน ไม่ให้ แอร์ทำงานหนั ก
จนเกินไปและใช้หลอดประหยัดไฟ T5 ซึ่งเป็นหลอดไฟที่ดีที่สุดในขณะนี้
ถ้าพนักงานอยากจะหาความรู้เพิ่มเติม ก็สามารถมาที่คลังความรู้ หรือจะเรียกว่าห้องไลบรารี่
(library) ก็ได้ ซึ่งที่นี่จะมีหนังสือให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยค่ะ และ 1 ครั้งพนักงานสามารถยืม
ได้ถึง 3 เล่มเลย
1. พื้นที่การทำงานในบริษัท DTAC จะเป็นอย่าไง
A. ไม่มขี ้อจำกัด
B. ไม่มีขีดจำกัด
C. มีขีดจำกัด
D. มีข้อจำกัด
2. ในบริษัท DTAC สามารถนั่งทำงานที่ไหนได้
A. นั่งที่ไหนก็ได้ทั้งบริษัท
B. ไม่มที ี่นั่ง
C. นั่งในออฟฟิศ
D. นั่งกับพื้น
3. ในบริษัท DTAC นั่งทำงานที่ไหนก็ได้ทั้งบริษัท ทำให้การทำงานเป็นอย่างไร
A. มีความสุขตลอด
B. ไม่สะดวกในการทำงาน
C. ไม่จำเจอีกต่อไป
D. ไม่อยากทำงานต่อไป
4. โต๊ะและเก้าอี้ในบริษัท DTAC ถูกออกแบบให้รองรับกับสิ่งใด
A. สรีระเหมาะสมกับการใช้งาน
B. บรรยากาศเหมาะสมกับการใช้งาน
C. ความขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
D. ความชอบเหมาะสมกับการใช้งาน
5. DTAC มีวิธีคลายเครียดให้กับพนักงานอย่างไร
A. การตัง้ โต๊ะและเก้าอี้ทรี่ องรับกับสรีระให้กับพนักงาน
B. การสร้างสไลเดอร์จากชั้น 32 ลงมาที่ชั้น 31 ให้กับพนักงาน
C. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน
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D. การใช้หลอดประหยัดไฟ T5
6. พรมที่ใช้ทั้งหมดทำจากอะไร
A. ขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล B. พลาสติกรีไซเคิล
C. กระดาษรีไซเคิล
D. ผ้ารีไซเคิล
7. กระจกเป็นแบบ 2 ชั้นกันอะไร
A. น้ำ
B. ความร้อน
C. ความเย็น
D. ฝุ่น
8. หลอดไฟที่ดีที่สุดในขณะนี้คืออะไร
A. หลอดประหยัดไฟ T6
B. หลอดประหยัดไฟ T5
C. หลอดประหยัดไฟ T4
D. หลอดประหยัดไฟ T3
9. พนักงานอยากจะหาความรู้เพิ่มเติม ก็สามารถมาที่
A. ห้องทำงาน
B. ห้องพัก
C. ห้องประชุม D. ห้องไลบรารี่
10. พนักงานสามารถยืมหนังสือ 1 ครั้งได้ถึงกี่เล่ม
A. ไม่จำกัด
B. 3 เล่ม
C. 2 เล่ม
D. 1 เล่ม
3. ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. ข้อใดคือการเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องในการส่งข้อมูลข่าวสารและบริการเชิงธุรกิจ ( )
A. กรุงเทพมหานคร ถนนรัชดาภิเษก เลขที่ 93 แขวงดินแดง เขตดินแดง
B. ถนนรัชดาภิเษก เลขที่ 93 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
C. เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
D. กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เลขที่ 93
2. ข้อใดคือการแบ่งระดับมาตรฐาน LEED ที่ถูดต้อง
A.ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล
B.ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม
C.ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง และระดับพิเศษ
D.ระดับเซอร์ติไฟด์ ระดับซิลเวอร์ ระดับโกลด์ และระดับแพลทินัม
3. ประโยคใดใช้คำว่า “ฝากท้อง” มีความหมายแตกต่างจากประโยคอื่น ( )
A. สามารถฝากท้องที่โซนแคนทีนนี้
B. วันนี้หนูขอฝากท้องกับพี่นะคะ
C. ถ้าหิวมากก็ฝากท้องที่ร้านเบเกอร์รีก่อนนะครับ
D. การฝากท้องนั้น จะช่วยทำให้การตั้งครรภ์เป็นไปด้วยดี
4. ประโยคในข้อใดมีใจความเหมือนกับ “การตกแต่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ดูหรูมาก” (
A. การตกแต่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ดูสูงมาก
B. การตกแต่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ดูใหญ่มาก
C. การตกแต่งของตลาดค้าหุ้นแห่งนี้ดูหรูหรามาก

)
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D. การตกแต่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ดูกว้างมาก
5. ประโยคในข้อใดมีใจความเหมือนกับ “มีความสมดุลในทุกๆ ด้าน” ( )
A. มีความยิ่งใหญ่ในทุกๆ ด้าน
B. มีบาลานซ์ในทุกๆ ด้าน
C. มีความเหมาะสมในทุกๆ ด้าน
B. มีความเหมือนกันในทุกๆ ด้าน
6. คำว่า “ประกอบ” ในประโยคใดมีความหมายแตกต่างจากประโยคอื่น ( )
A. เอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้สำคัญมากสำหรับนักวิชาการไทย
B. ข้าวกล่องนี้เป็น RTE พร้อมรับทานค่ะ ไม่ต้องประกอบเอง
C. หนังสือประกอบการอบรมภาษาไทยเชิงธุรกิจสำหรับผู้เรียนต่างชาติ
D. สไลด์นี้หากมีวีดีโอมาประกอบด้วย จะทำให้ผู้ฟังการบรรยายเข้าใจมากยิ่งขึ้น
7. บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าปักกิ่ง _______บริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท ( )
A. ประกอบ
B. ประกอบด้วย
C.ประกอบกับ
D. ประกอบการ
8. อุตสาหกรรม_______รถยนตร์ของไทย ส่วนใหญ่จะ_______รถยนต์ของญี่ปุ่น ( )
A. ประกอบ
B. ประกอบด้วย
C.ประกอบกับ
D. ประกอบการ
9. กระเพาะผมไม่ค่อยดีอยู่แล้ว _______งานกดดันมาก จึงทำให้เป็นกรดไหลย้อน
A. ประกอบ
B. ประกอบด้วย
C.ประกอบกับ
D. ประกอบการ
10. คำว่า “พิเศษ” ในประโยคใดมีความหมายแตกต่างจากประโยคอื่น ( )
A. รัฐให้สิทธิพิเศษแก่นักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหลายประการ
B. ปีใหม่นี้บริษัทจะมีของขวัญพิเศษให้พนักงานทุกคน
C. ในที่ทำงานสิ่งที่ต้องเตือนกันเป็นพิเศษคือทำอะไรอย่าล้ำเส้นผู้อื่น
D. นายสุทธิชัยเคยทำหน้าทีท่ ูตพิเศษของไทยเจรจากับฝ่ายจีนหลายครั้ง
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เกณฑ์ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน
1. ให้นักศึกษาดูและฟัง VDO แล้วเลือกคำตอบให้ถูกต้อง
(ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. A
2. D
3. B
4. A
5. B
6. C
7. C
8. A
9. D
10. D
2. ให้นักศึกษาอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบให้ถูกต้อง
(ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. B
2. A
3. C
4. A
5. B
6. A
7. B
8. B
9. D
10. B
3. ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
(ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. C
2. D
3. D
4. C
6. B
7. B
8. A
9. C

5. B
10. C
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