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การวิจัยในครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 2) เพื่อพัฒนาหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจส าหรบันักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรเสริมเพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ
ยนูนาน 4) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน  การด าเนินการศกึษาวิจยัเป็นแบบวิจัยและพฒันา แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 
1 วิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรบันักศึกษาจีน 2) ระยะที่ 2 การสรา้งหลักสูตร  3) 
ระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของหลกัสตูร 4) ระยะที่ 4 การประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสตูร  กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มที่ใชใ้นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรบันักศึกษาจีน จ านวน 
103  คน 2) กลุ่มนักศึกษาจีน  ชั้นปีที่  4 ที่ เข้ารับการเรียนตามหลักสูตร  จ านวน  25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) 
แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน 2) หลกัสตูรเสริมเพ่ือเสริมสรา้งความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3) แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจก่อนและหลังการเรียน  และ  4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตร สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test ผลการวิจยัพบว่า 1) หลกัสตูรผ่านเกณฑค์่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว ้มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้2)ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบัศึกษาจีน สรุปไดว้่าคะแนนหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) ในดา้นความพึงพอใจ นกัศกึษาจีนมีความพึงพอใจต่อหลกัสตูรอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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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. 
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รวมทัง้ท าใหผู้ว้ิจยัในฐานะเป็นชาวต่างชาติไดร้บัประสบการณใ์นการท าวิจยัของไทย และรูถ้ึงคณุค่า
ของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาการท างานให้เป็นไปอย่างมีระบบ  ผู้วิจัยรูส้ึกซาบซึง้ในความกรุณา
ดงักลา่ว และขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ชรินทร ์มั่งคั่ง และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา 
แยม้รุง่ ซึ่งเป็นกรรมการสอบปากเปลา่ในครัง้นี ้และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมอนัเป็นประโยชน ์จึงท า
ใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีม้ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ทุกคนที่ให้
ก าลังใจและช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์ที่ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผูว้ิจยัในดา้นการเรียนมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคณุหน่วยงาน China Scholarship Council (CSC) ไดม้อบทนุการศกึษา
ระดับชาติของประเทศจีน  ประเภททุนการศึกษา A2 ตั้งแต่ ปี 2017- 2021 ให้แก้ผู ้วิจัย และเป็น
ก าลงัใจของผูว้ิจยัตลอดมา 

ทา้ยสดุนี ้คณุค่าและประโยชนใ์ดๆ ของปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้ ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูา
แด่บรรพบุรุษ ผูม้ีพระคุณ ตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านที่ไดอ้บรมสั่งสอน ชีแ้นะแนวทางการศึกษา 
และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแ้ก่ผูวิ้จยัจนประสบความส าเรจ็ไดถึ้งทกุวนันี ้
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ประเทศไทยกับประเทศจีนมีอาณาเขตใกล้เคียงกันทางท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์มี
ความสมัพันธฉ์ันทญ์าติมิตร และมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่ไดห้ยั่งรากลึกมานานนับพันปี 
ซึ่งเริ่มตน้จากการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่กนัและคา้ขายระหว่างกนัทางทะเลโดยเรือส าเภาใน
ยุคโบราณ ตลอดจนการที่มีคนจีนโพ้นทะเลได้ย้ายถิ่นฐานจากจีนมาตั้งรกรากในแผ่นดินไทย 
ความผูกพันทางสายเลือดและจิตวิญญาณของชาวไทยและชาวจีนไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นในค ากล่าว
อย่างคุน้เคยว่า “จีนไทยมิใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกัน” (ชัยรตัน ์พรทิพยว์รเวทย,์ 2559: 4-34) เมื่อวนัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ประเทศไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจีนไดเ้ปิดประวติัศาสตรห์นา้ใหม่ดว้ย             
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้
ด าเนินกันไปในฐานะมิตรประเทศอย่างราบรื่น เกือ้กูล และส่งเสริมซึ่งกันและกันบนพืน้ฐานของ
ความเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกัน การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน การไม่
แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกนัและกัน ความเท่าเทียมกันและมีผลประโยชนร์่วมกันเพื่อธ ารงไวซ้ึ่ง
ความมั่นคง และการอยู่ร่วมกนัโดยสนัติภาพและเสถียรภาพมาโดยตลอดกว่า  4 ทศวรรษ (จุลชีพ 
ชินวรรโณ, 2553: 200 - 202) ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ทางการทูตจึงท าใหป้ระชาชนทั้งสอง
ประเทศมีการไปมาหาสู่กนัตลอดเวลา มีความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือระหว่างกนั มีความใกลช้ิด
กนัมากขึน้ในทกุ ๆ ดา้น ทัง้ดา้นกรอบทวิภาคี พหภุาคี และเวทีภมูิภาค เช่น ความตกลงเรง่ลดภาษี
สินคา้ผกัและผลไมร้ะหว่างไทย-จีน ความรว่มมือในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งอนุภมูิภาค
แม่น า้โขงระหว่างไทย-จีน รวมถึงการตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade 
Agreement) การตกลงว่าดว้ยการลงทุนอาเซียน-จีน (ASEAN - China Investment Agreement) 
โดยมีประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางของภูมิภาคแห่งโอกาสของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (พิทยา สวุ
คนัธ,์ 2549: 7)  

การติดต่อสื่อสารและความร่วมมือในการท านิติกรรมต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีนนั้น ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนที่มีวัฒนธรรม ภาษาที่แตกต่างกันในระดับ
สงัคม และภูมิภาคเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ส าหรบัภาษาไทยจดัไดว้่าเป็นภาษาที่ส  าคญัภาษาหนึ่งที่
ใชใ้นการสื่อสาร และช่วยอ านวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศยัรว่มกนัระหว่างคนจีนกบัคนไทยใน
แต่ละภูมิ ภาคของสังคมไทย เนื่ องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมื ออย่ างหนึ่ งที่ ส  าคัญ ใน                  
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การแลกเปลี่ยนความคิด ความรูส้ึกและสรา้งความเขา้ใจระหว่างผูท้ี่มีปฏิสมัพนัธก์นั อีกทัง้ยงัเป็น
เสมือนสะพานเชื่อมโยงประชาชนระหว่างกนั ตลอดจนน าไปสูก่ารพฒันาความร่วมมือในดา้นต่าง 
ๆ ดังนั้น การใช้ภาษาไทยจึงเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญส าหรับคนจีนในการศึกษาเรียนรู้สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งยังช่วยสร้างกัลยาณมิตร มิตรไมตรี          
ความเคารพ ความศรทัธาและความไวว้างใจต่อกัน ตลอดจนสืบสาน และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนทัง้ 2 ประเทศใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึน้ และอยู่ร่วมกนัในสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างสันติ และมีความสุข ดังนั้น การผลิตทรพัยากรมนุษยท์ี่มีความรูค้วามสามารถในการใช้
ภาษาไทยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสงูสดุ และถือเป็นหวัใจส าคญัในการกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
จีนกบัไทยใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึน้ในยคุศตวรรษที่ 21  

มณฑลยูนนานเป็นมณฑลตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน  และมีพรมแดนติดกับ 3 
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็น
มณฑลที่ใกลป้ระเทศไทยมากที่สุด โดยนับระยะทางบนเสน้ทาง R3A จากชายแดนของมณฑล 
ยูนนานผ่านประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยเพียง 247 กิโลเมตร ท าให้มีความสะดวกทางด้าน
คมนาคม ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางแม่น า้โขงดว้ย มณฑลยูนนานจึงเป็นมณฑลส าคัญที่
รัฐบาลจีนให้ด าเนินความร่วมมือกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยเฉพาะหลังจากมี
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน - จีน รฐับาลจีนจึงไดว้างเป้าหมายที่จะพัฒนาใหม้ณฑลยูนนาน
เป็น “ประตสูู่ภมูิภาคเอเชียอาคเนย”์ นอกจากมณฑลยูนนานกบัประเทศไทยใกลก้นัทางท าเลที่ตัง้
ทางภูมิศาสตรแ์ลว้ ยังมีวฒันธรรมชนเผ่าไตลือ้ ไทใหญ่ที่มีรากฐานภาษาคลา้ยคลึงกบัภาษาไทย 
จึงท าให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การท่องเที่ยว การคา้ขาย และการลงทุนระหว่างกันได้
เติบ โตอย่างกว้างขวาง  (ศูนย์ข้อมูล เพื่ อธุ รกิจ ไทยในจีน , 2558: Online) มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน (Yunnan University of Finance and Economics) เป็นหนึ่งใน
สถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนานได้ตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ 
การคา้ระหว่างไทยกับจีนทีมีแนวโนม้ขยายวงกวา้งขึน้ในอนาคต จึงจัดตัง้คณะอาเซียน (ASEAN 
School) ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการเสริมสรา้งศักยภาพความเขม้แข็งทางวิชาการ และผลิต
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานในภูมิภาคของสังคมระหว่างจีนกับประเทศ
อาเซียน (Yunnan University of Finance and Economics, 2563: Online) พร้อมการพัฒนา
หลกัสูตรตามจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน โดยมีการเปิดหลักสูตร 
สาขาวิชาการบญัชีบริหารควบคู่กบัวิชาภาษาไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาจีน มคีวามรู้
ความสามารถเชิงบริหารธุรกิจพาณิชย์ การจัดการด้านการเงิน  และมีความเชี่ยวชาญใน 
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การปฏิบติังานทางวิชาชีพ รวมทัง้มีความรูใ้นศาสตรภ์าษาไทยทัง้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด 
และการเขียน เพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคต (云南财经大学教务处, 2016: 166) ต่อมาใน
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานไดเ้ปิดหลกัสูตรใหม่ โดยรูปแบบผลิต
บณัฑิตเป็น “ศาสตรภ์าษาไทยร่วมกับวิทยาการทางเศรษฐกิจและการเงิน” ซึ่งบูรณาการระหว่าง
วิชาภาษาและวรรณกรรมไทย กับวิชาเศรษฐกิจการคา้เป็นหลกัสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาไทย แขนงวิชาเศรษฐกิจการคา้ โดยก าหนดคณุลกัษณะและมาตรฐานของนกัศกึษาที่ส  าเร็จ
การศึกษาว่า นักศึกษาจีนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์วรรณคดี วรรณกรรม 
ศาสนา และภูมิศาสตรข์องไทย มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยทัง้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และการแปลภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบัณฑิตที่มีโลกทัศน์ และ
วิสัยทัศน์อันกว้างไกล การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาไทยในการ
ประกอบอาชีพดา้นการวิเทศสมัพนัธ ์การคา้ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ฯลฯ (云
南财经大学教务处, 2016: 334)   

ทั้งนี ้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการของจีนที่ก าหนดไว ้ซึ่งเนน้พัฒนาการใชภ้าษาเชิงวฒันธรรมและวรรณกรรม
ไทยทั่วไป และเสริมสรา้งแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยนอกจากไดจ้ดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียนแลว้ ยงัไดจ้ดั
กิจกรรมเสริมนอกหอ้งเรียน เพื่อเสริมสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยของนักศึกษาจีน โดย
การจัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดทีมพากยเ์สียงภาพยนตรไ์ทย การประกวดรอ้งเพลงไทย 
การประกวดละครเวที และการประกวดสนุทรพจนโ์ดยการใชภ้าษาไทยระดับมหาวิทยาลยั อีกทัง้
ไดร้่วมกิจกรรมในการประกวดเทพีสงกรานต ์การประกวดประดิษฐ์กระทง และการประกวดร าวง
ไทยกับนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ของมณฑลยูนนานตาม
เทศกาลที่ส  าคญั ๆ ของไทย เพื่อสรา้งโอกาสใหน้กัศึกษาจีนไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้และฝึก
ใชภ้าษาไทยตามสถานการณต่์าง ๆ รวมทัง้เขา้ใจวฒันธรรมไทย และเขา้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยดว้ย 
นอกจากนัน้มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานยงัมีการสนบัสนุนนกัศึกษาจีนในฐานะ
อาสาสมคัรใชภ้าษาไทยเพื่อช่วยประสานงานในงาน Thailand Festival ที่จดัในย่านธุรกิจที่ส  าคญั
ใจกลางเมืองนครคนุหมิงโดยสถานกงสลุใหญ่ไทย ณ นครคนุหมิง (สถานกงสลุใหญ่ไทย ณ นคร
คุนหมิง, 2561: Online) และงาน China-South Asia Expo ดว้ย การจัดการเรียนสอนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานที่ผ่านไป 10 ปีนั้น สามารถกล่าวได้ว่า แมว้่า
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ภาษาไทยจะไม่ใช่ภาษาสากลเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใชส้ื่อสารไดท้ั่วโลก แต่
เป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่ไดร้บัความสนใจและความนิยมจากนกัศกึษาจีนเป็นอย่างมาก 
เพราะนักศึกษาจีนที่ เลือกเรียนภาษาไทยนอกจากสามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใน 
การแลกเปลี่ยนภาษาและวฒันธรรมระหว่างไทยกบัจีนแลว้ ยงัสามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครื่องมือ
พืน้ฐานในการพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ ๆ และศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิยาลยัของไทยได ้
อีกทัง้ยงัมีโอกาสประกอบอาชีพในหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทัง้ประเทศจีน และประเทศ
ไทยดว้ย 

ในพ.ศ.2556 รัฐบาลจีนได้เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดริเริ่มโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่ง
เสน้ทาง” หรือ The Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งยึดมั่นในหลกัการ 3 ประการประกอบดว้ย 
การร่วมกันหารือ การร่วมกันสรา้งสรรค์นวัตกรรม และการแบ่งปันกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการเชื่ อมโยงในด้านการประสานนโยบาย การเชื่อมโยงในด้านสาธารณูปโภค  
การเชื่อมโยงในด้านการค้าการลงทุนให้คล่องสะดวก การเชื่อมโยงในด้านการหมุนเวียนทาง
การเงิน และการเชื่อมโยงในดา้นความเชื่อใจประชาชนระหว่างประเทศจีนกบั 65 ประเทศทั่วโลก 
ซึ่งรวมทัง้ประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 (Office of the Leading Group for the Belt and Road 
Initiative, 2563: Online) ในขณะเดียวกนัรฐับาลไทยไดด้ าเนินยุทธศาสตร ์“ไทยแลนด ์4.0” และ
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) 
ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการคา้และการลงทุนและการอ านวยความสะดวกในการประกอบ
กิจการเพื่ อการพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทย  (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก, 2563: Online) เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยง
ระหว่างแนวคิดริเริ่มโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทาง” ของจีนกับยุทธศาสตร ์ไทยแลนด ์4.0 ของ
ไทยแลว้ สามารถเห็นไดว้่า การด าเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้การลงทุน และสรา้ง
ผลประโยชนร์่วมกันระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยในอนาคตอันใกลน้ีจ้ะมีแนวโนม้ยกระดับ
การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางมากขึน้ ทัง้นี ้การอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยง
หน่วยงานทั้งภาครฐัและภาคเอกชน นักธุรกิจ หรือผูป้ระกอบการระหว่างไทยกับจีนนั้น การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจจัดเป็นสื่อกลางที่ สามารถอ านวยความสะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร              
การประสานงาน และการเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจาก
ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีลกัษณะเฉพาะดา้นขอบข่ายและเนือ้หาขององคก์รธุรกิจ จ าเป็นตอ้งอาศัย
หลกัการใชภ้าษาศิลปะในการสื่อสารเพื่อโนม้น้าวชักจูงผูอ่ื้น กล่าวคือ ตอ้งเลือกใชค้ าง่าย สัน้ ๆ 
สื่อความหมายกะทดัรดั และชดัเจน การใชภ้าษาถอ้ยค าส านวนที่สละสลวย ความนุ่มนวล สภุาพ
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และมีความหมายในเชิงบวกเพื่อก่อใหเ้กิดความพอใจ ขวัญก าลังใจ และความกระตือรือรน้ต่อ
ธุรกิจ  (พนมพร นิรัญทวี, 2540: 1-7); (ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ , 2543: 2); (เอกฉัท จารุเมธีชน , 
2549: 4)  ดงันัน้ การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถเสรมิสรา้งความเขา้ใจ 
และความไวว้างใจอันดีต่อกัน รวมทั้งรูจ้ักให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ลดการเอารดัเอา
เปรียบกนั ตลอดจนก่อใหเ้กิดผลประโยชนร์่วมกัน ดว้ยเหตนุี ้ทางมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงิน   ยูนนานจึงเล็งเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของ
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยมากขึน้ และเร่งพัฒนาหลกัสูตรรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่ง
เป็นวิชาภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai for Specific Purposes) ส  าหรบันักศึกษาจีน 
สาขาวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่  2 ของปีการศึกษาที่  2 นอกจากนั้นเพื่อ
ยกระดบัคณุภาพการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน
ยนูนานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัไทย ทางมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน
ยูนนานไดส้รา้งความสมัพันธ์ความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงในประเทศ
ไทยจ านวน 3 แห่ง พรอ้มจดัส่งนกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 3 กลุ่มไปศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลยัทัง้ 3 แห่งในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมทัง้มอบหมายใหม้หาวิทยาลยั
ไทยช่วยจดัท าประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 และภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
3 ให้กับนักศึกษาจีนในชั้นปีที่  3 เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของ
นกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม และทิศทางการเชื่อง
โยงระหว่างไทยกบัจีนในมิติต่าง ๆ ในยคุศตวรรษท่ี 21 

จากการส ารวจสภาพการใชภ้าษาไทยของนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนานในการประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานส าคัญๆ เช่น Thailand 
Festival และงาน China-South Asia Expo ที่จดัขึน้ในนครคนุหมิงทกุปีที่ผ่านมา ไดพ้บว่า ในแวด
วงธุรกิจมีความตอ้งการรบับณัฑิตชาวจีนที่มีความรู ้ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุริจใน
ฐานะผูช้่วยผูจ้ัดการในหน่วยงานต่างๆ ค่อนข้างสูง แต่เมื่อได้พิจารนาความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ไดพ้บว่า หลงัจากนักศึกษาจีนไดม้ีประสบการณ์การ
เรียนภาษาไทยในประเทศไทยระยะ 1 ปีกลบัมาศกึษาต่อชัน้ปีที่ 4 ในประเทศจีนแลว้ มคีวามรูแ้ละ
ความเข้าใจทางวัฒนธรรม ไทยมากขึ ้น  และสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารกับคนไทยใน
ชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างดี แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูลและความ
คิดเห็นตามสถานการณ์ธุรกิจจริงอยู่หลายดา้น  สาเหตอุาจเกิดจากนักศึกษาจีนมีความรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นการใชห้ลกัภาษาไทย และคลงัค าศัพทภ์าษาไทยเชิงธุรกิจที่จ  ากัดจึงไม่สามารถเลือกใช้



  6 

ค าศัพทท์ี่เหมาะสมในการสื่อสารทางธุรกิจไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากกลวิธีในการ
เรียนและลกัษณะนิสยัในการใชภ้าษาไทยของนกัศึกษาจีน นอกจากนัน้นกัศึกษาจีนยงัขาดทกัษะ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ สาเหตอุาจเกิดจากกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรบันักศึกษาจีนนั้นไม่ไดส้นับสนุนความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจอย่างรอบดา้นเท่าที่ควร จึงเห็นไดว้่าความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศกึษา
จีนยังไม่พรอ้มที่จะไปอ านวยความสะดวกใหก้ับบรรดานักธุรกิจ และผูป้ระกอบการทั้งชาวไทย 
และชาวจีนอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงุรกิจจ าเป็นต้อง
อาศัยความรูค้วามเขา้ใจบริบทธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์การเงินและการบญัชี สงัคมวิทยา จิตวิทยา 
สถิติ กฎหมายธุรกิจ และศาสตรต่์าง ๆ รวมทัง้ภมูิหลงัของประเภทธุรกิจต่าง ๆ และลกัษณะการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ดีตอ้งใชภ้าษากะทดัรัดและชดัเจน แนบเนียน สละสลวย การใชข้อ้ความตอ้ง
ตรงตามหลักภาษาไทย และการพูดและการเขียนตอ้งใชส้  านวนที่สุภาพ โดยค านึงถึงความรูส้ึก
ของผูฟั้งและผูอ่้านเป็นส าคัญ (เอกฉัท จารุเมธีชน, 2549: 3-5) นอกจากนัน้การใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจมกัจะมีค าศัพทเ์ฉพาะในแวดวงธุรกิจเท่านัน้ รวมทัง้มีค าศัพทภ์าษาอังกฤษจ านวนมาก ทัง้
ค าที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ค าทับศัพท์ และศัพทบ์ัญญัติ ดังนั้น ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัดเป็น
ภาษาเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นภาษาที่ใชใ้นสถานการณ์การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai for 
Specific Purposes) (ประคอง นิมมานเหมินท ,์ 2552: 93) ลกัษณะการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจจึง
แตกต่างจากการใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั่วไป หรือการใช้ภาษาไทยเชิง
วฒันธรรมและวรรณกรรม จนท าใหน้กัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ไม่สามารถสรา้งสรรคก์ารใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และการประสานงานตามบรบิทธุรกิจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ปัญหาที่ประสบในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในสถาณการณจ์รงิของนกัศึกษาจีนดงักลา่ว 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนานยงัขาดประสิทธิภาพที่น่าพอใจ ซึ่งหลกัสตูรรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่พฒันาขึน้ 
นัน้ โดยการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญ และอาจารยท์ี่สอนภาษาต่างประเทศร่วมใหค้วามคิดเห็นในการร่าง
โครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่ได้พัฒนาในรายละเอียดว่า ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
ภาษาไทยเชิงธุรกิจนัน้ ควรจดัเนือ้หาการเรียนรูอ้ย่างไร ควรจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบใด 
ควรพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและทักษะอ่ืนๆ ในการสื่อสารอย่างไร และ
ประเมินความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจอย่างไร เพียงแต่ระบุว่าใหน้กัศึกษาจีนน าความรู้
จากวิชาที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งขาดกระบวนขั้นตนในการส ารวจวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความตอ้งการของทัง้นกัศกึษาจีน และบรบิทสงัคมปัจจุบนัอย่างรอบดา้น เมื่อได้
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พิจารณาประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 ที่จดัสอนในภาคเรียนที่ 2 ชัน้
ปีที่ 2 ในมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ไดพ้บว่า กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 นัน้ไดย้ดึหลกัการสอนเป็นไปตามวิชาภาษาองักฤษเชิงธุรกิจกบั
วิชาภาษาจีนเชิงธุรกิจส าหรบัชาวต่างชาติระดบัอดุมศึกษาในประเทศจีน โดยเนน้เศรษฐกิจการคา้
ระหว่างประเทศ และจัดหวัเรื่อง การเสนอราคา การต่อรองราคา การสั่งซือ้สินคา้ ส่วนลดและค่า
นายหนา้ การบรรทุกสินคา้และล าเลียง การจองส าหรบัการขนส่งสินคา้ การเรียกรอ้งค่าสินไหม
ทดแทน ฯลฯเป็นหลัก การเรียนแบบท่องจ า เนื ้อหาที่ล้าสมัย รวมทั้งมีข้อจ ากัดในการฝึก
ประสบการณ์ดา้นการใชภ้าษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ธุรกิจจริง ส่วนการจดัการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 และวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 ของมหาวิทยาลยัไทยทัง้ 3 แห่งนัน้ ต่างก็
ได้ก าหนดประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาษาไทยเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอง และ
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละคนมีความอิสระในการก าหนดขอบเขตของเนือ้หาสาระของรายวิชาภาษาไทย
เชิงธุรกิจ จึงท าใหร้ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่จดัสอนในเมืองไทยนัน้ไม่สามารถก าหนดมาตรฐาน
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
นกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยไดพ้บว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 
และรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 นัน้เป็นวิชาการอ่านภาษาไทยธุรกิจ และการเขียนภาษาไทย
ธุรกิจ ซึ่งเนน้ทฤษฎีการใชภ้าษาไทยในเขียนจดหมายธุรกิจ และหนงัสือราชการไทย ซึ่งอาจกล่าว
ไดว้่าเป็นวิชาที่ยากที่สดุ ส าหรบันกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และการจดัขอบข่ายและล าดับ
การเรียนรูข้องรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจทั้ง 3 วิชาขาดการเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน แมว้่าใน
มหาวิทยาลยัไทยมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสง่เสรมิใหน้กัศกึษาจีนเรียนรูว้ฒันธรรมและมารยาท
ทางธุรกิจในสงัคมไทย แต่ไม่ไดเ้ปิดโอกาสจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามองคก์รธุรกิจในประเทศไทย  
นกัศึกษาจีนจึงขาดประสบการณ์การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในบริบทธุรกิจไทย และไม่สามารถน า
ความรูจ้ากรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ  2 และรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ  3 ที่จัดสอนโดย
มหาวิทยาลยัในไทยไปสรา้งสรรค ์และประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์เชิงธุรกิจไดอ้ย่างรอบดา้น แม้
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานไดม้ีการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อผลิต
บณัฑิตที่มีความสามารถการใชภ้าษาไทยใหต้อบสนองความตอ้งการของสังคมเป็นระยะ ๆ ก็ตาม 
แต่ผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ 3 วิชาที่ผ่านมานัน้ยงัน่ากงัวล 

จากการศึกษาสภาพปัญหาที่ประสบในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศึกษาจีนดังกล่าว เห็นไดว้่าปัจจยัหลกัที่ท าใหน้กัศึกษาจีนไม่สามารถสรา้งสรรคก์ารใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจไดอ้ย่างถูกตอ้งตามที่คาดหวงั คือหลกัสตูรรายวิชาภาษาไทยเชงธุรกิจบางส่วน
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ยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อความตอ้งการทางดา้นการใชภ้าษาไทย
เพื่อบริการในอตุสาหกรรม และกิจการธุรกิจประเภทต่างๆ ในสมยัใหม่ เนื่องจากการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารทางธุรกิจที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามล าดบั
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคมอันมีผลต่อการรบัรูข้องบุคคลและองคก์รเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการตอบสนองตามที่ผูส้่งสารคาดการณ์หรือมุ่งหมายไว ้(อวยพร พานิช, 2547: 
5) ดังนั้น การจัดเนื ้อหาความรู ้บทสนทนา และกิจกรรมที่ก าหนดในเอกสาร หรือหนังสือเชิง
พาณิชย์ปัจจุบันนี ้ จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อความต้องการของแวดวงธุรกิจ
ระหว่างไทยกบัจีนในปัจจุบนั อีกทัง้ตอ้งค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่งจดัเป็น
ภาษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ (Language for Specific Purposes) โดยมีลักษณะการใชภ้าษา
เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงานในสถานการณ์ธุรกิจ หรือประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ ดังที่
นักการศึกษา Robinson (1991: 3) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะไวว้่า 
ผูเ้รียนส่วนมากจะเป็นผูใ้หญ่ และมีพืน้ฐานความรู ้และทกัษะภาษาเป้าหมายมาบา้งแลว้ อาจไม่
สนใจในดา้นวรรณกรรมและวฒันธรรม แต่จะสนใจเรียนรูภ้าษาตามวตัถุประสงคข์องตนที่ตอ้งการ 
เพื่อน าไปปฏิบัติงานใหม้ีความช านาญมากขึน้ หรือเป็นการเตรียมพรอ้มเขา้สู่สิ่งแวดลอ้ม หรือ
บริบทใหม่ ดังนั้น จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการและจ าเป็นเพื่อก าหนดความสามารถที่
คาดหวังว่า ผู้เรียนจะสามารถท าได้เมื่อผ่านการเรียนรูท้ี่จัดไว ้ซึ่งสอดคล้องกับ Mackey และ 
Mountford (Mackay, 1978: 15) ไดก้ล่าวว่าการจัดการเรียนรูภ้าษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะนั้น 
เกิดจากแรงบันดาลใจ และความต้องการในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Needs) ในงานอาชีพของผูเ้รียน เพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาภายในประเทศและการติดต่อสื่อสาร
กับต่างประเทศ ดังนั้น การจัดการเรียนรูภ้าษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะนั้นจ าเป็นตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นอาชีพและหนา้ที่การงาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการน าภาษาเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ที่ และ P. Strevens (1988: 12) ไดก้ล่าวถึงการจดัเรียนรูภ้าษาเพื่อ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะว่า เป็นการสอนภาษาต่างประเทศที่ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
ส่วนหัวข้อและเนื ้อหาที่จัดให้ผู ้เรียนเรียนนั้นจะขึน้อยู่กับขอบเขตบริบทการใช้ภาษาที่ผู ้เรียน
ต้องการ และมีความสัมพันธ์กับอาชีพ หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ นอกจากนี ้ Hutchinson and 
Waters (Hutchinson, 1987: 18-19) ได้กล่าวว่าการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดย
มุ่งเนน้การจดัการเรียนรูใ้หเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน ซึ่งความตอ้งการของผูเ้รียนอาจจะ
มีความแตกต่างกัน แต่ผู้สอนกับผู้เรียนจะต้องมีความร่วมมือกัน เพื่อให้มีความเข้าใจใน
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วัตถุประสงคท์ี่ตรงกัน วิธีการจัดการเรียนรูภ้าษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น อาจแตกต่างจาก   
การจดัการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศทั่วไป จากแนวคิดดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการจดัการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพนัน้ ตอ้งเริ่มตน้จากการวิเคราะหส์ภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็น (Need Analysis) เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งจะต้องค านึงถึงความต้องการ
ทางด้านหน้าที่การใช้ภาษาของนักศึกษาจีนที่ส  าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาเอก
ภาษาไทย (Target Needs) ความตอ้งการและความสนใจเรียนภาษาไทยเชิงธุรกิจส่วนตัวของ
นกัศกึษาจีนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสตูรสาขาวิชาเอกภาษาไทย (Learner Needs) ความตอ้งการ
ของนกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการ หรือผูใ้ชบ้ณัฑิต (Sponsor Needs) เพื่อน าขอ้มลูจากการศกึษาความ
ตอ้งการไปก าหนดจุดประสงค ์และเนือ้หาสาระการเรียนรูข้องหลักสูตร และจัดเตรียมเนือ้หาให้
ตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษาจีน 

ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับ
นักศึกษาจีนใหม้ีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประสานงานในสถานการณ์ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพสังคมระหว่างไทย-จีนในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง คือ โดยใช้กระบวนการพัฒนา
หลกัสตูรเนน้ การวิเคราะหปั์ญหา และความตอ้งการ (Need Analysis) ของผูเ้รียน ซึ่งจะบ่งบอก
ถึงขอบเขตเนือ้หาที่ผูเ้รียนตอ้งการ และพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สงูสดุภายในเวลาจ ากดั  และน าไปใชใ้นสถานการณก์ารท างานของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(M. B. B. Finocchiaro, Christopher., 1983: 44-47) การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ 
(Need Analysis) ของผูเ้รียนจึงเป็นขัน้ตอนการพัฒนาหลกัสตูรส าคญัที่ไดเ้ป้าหมายอย่างชดัเจน
ต่อการก าหนดบริบท เนื ้อหา สื่อการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมิน
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจที่ตรงกบัความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ  

จากการวิเคราะห์ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ ไดเ้ห็นว่า 
ความสามารถการใชภ้าษาไทยของนักศึกษาจีน ไม่เพียงแต่แสดงถึงบุคลิกภาพและศักยภาพใน
การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนเท่านั้น  แต่ยังสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการสอน
ภาษาไทยของสถาบันอีกดว้ย ผูว้ิจัยในฐานะเป็นอาจารยป์ระจ าและเป็นผูจ้ัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานจึงมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน” เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศกึษาจีนให้
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 4 ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ก าลังจะ
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ส าเร็จการศึกษา และจะเตรียมตวักา้วเขา้สู่เป็นบุคคลส าคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในประเทศจีน 
และประเทศไทย ทั้งนี ้จะเห็นไดว้่าหลักสูตรที่พัฒนาขึน้นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบโครงสรา้ง
หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน แต่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ช่วยให้
รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานมีประสิทธิภาพและ
มีความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นแนวทางหนึ่งในการแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้จากการแข่งขัน
ประกอบอาชีพที่ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเป็นเครื่องมือเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารตามบริบทธุรกิจของนกัศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทย นอกจากนัน้หลกัสตูรเสริม
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจยังสามารถน าไปปรบัปรุงใชก้ับโครงการ
ฝึกอบรมเตรียมอาสาสมคัรภาษาไทยไปปฏิบติัหนา้ที่เป็นผูช้่วยประสานงานในงานส าคญั ๆ ระดบั
สากล เช่น Thailand Festival งาน China-South Asia Expo ในอนาคตต่อไป  

 
ค าถามของการวิจัย 

1. สภาพปัญหา และความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรบันักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นอย่างไร 

2. หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับ
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีลกัษณะ
อย่างไร 

3. หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด 

4. หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั

นกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
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2. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

จากความส าคัญความเป็นมาของปัญหา ซึ่งพิจารณาเหตุที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน คือการ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดริเริ่มโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทาง” ของจีนกับยุทธศาสตร ์ไทยแลนด ์
4.0 ของไทยแลว้ อาจมองได้ว่า การด าเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้การลงทุน และ
สรา้งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นีจ้ะมีแนวโน้ม
ยกระดับการเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากขึน้ การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึงเป็น
สื่อกลางที่สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาความ
รว่มมือทางธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ซึ่งเป็น
อดุมศึกษาที่มีชื่อเสียงทางดา้นการผลิตบณัฑิตสาขาการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตรก์ารคา้
ของสาธารณรฐัประชาชนจีน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญักบัการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศึกษาจีน 
จึงร่วมมือกับมหาวิยาลัยในประเทศไทยเปิดรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ จ านวน 3 วิชา เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมยุคใหม่ แต่ผลส ารวจความสามารถในการใชภ้าษาไทยของ
นักศึกษาจีนพบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีนยังขาด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารตามบริบทธุรกิจ สาเหตุอาจเกิดจากหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยเชิง
ธุรกิจบางสว่นยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อความตอ้งการทางดา้นการ
ใช้ภาษาไทยเพื่อบริการในอุตสาหกรรม และกิจการธุรกิจประเภทต่างๆ ในสมัยใหม่ อีกทั้งใน
วงการการศกึษาในระดบัการอดุมศกึษาทัง้ประเทศจีน และประเทศไทยยงัไม่มีงานวิจยัที่เก่ียวข้อง
กบัการเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน จึงท าใหผู้ส้อน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับการอุดมศึกษา ไม่สามารถทราบถึงสภาพความ
ตอ้งการทางสงัคมต่อความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีนอย่างรอบดา้น 
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สภาวการณต่์าง ๆ ทางเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อองคก์รธุรกิจมี
การแข่งขันกันสูงขึน้ อตุสาหกรรม และกิจการธุรกิจต่าง ๆ ก าลงัเปลี่ยนแปลงตามความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีแห่งยุคใหม่ หากนกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน ไม่สามารถรูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจการคา้ สงัคมและ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็วที่มีต่อการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจได้ จะเป็นผู้เสียเปรียบในการแข่งขัน
ประกอบอาชีพกับนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ในอนาคตที่มี
แนวโนม้จะรุนแรงขึน้ 

การวิจัยครัง้นีจ้ะท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหา และความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนอย่างรอบดา้น และท าใหไ้ดห้ลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนในยคุศตวรรษท่ี 21  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 
1.1 ระยะการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น มีกลุม่ตวัอย่าง 4 กลุม่ คือ 

1.1.1 กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน จ านวน 3 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ม
ประชากรผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน  

1.1.2 กลุ่มบณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน จ านวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเลือกบัณฑิตชาวจีนที่จบการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน และท างานในบรษิัทของจีนประจ าประเทศไทย 

1.1.3 กลุ่มผู้เชียวชาญด้านการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ จ านวน 3 คน โดยวิธี 
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่มผู้สอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวไทยสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจให้กับ
นกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

1.1.4 กลุ่มนักศึกษาจีน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จ านวน 103 คน จากนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่  2 ถึงปีที่  4 ภาค
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การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยนูนาน 

1.2 ระยะการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร คือ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทัง้หมดจ านวน 25 คน โดยใช้
วิจยัการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

2. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรที่ศกึษาในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

2.1 ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรเสริม เพื่ อเสริมสร้างความสามารถ ในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีนประกอบดว้ย  

2.2.1 ประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

2.2.2 ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจก่อนการใชห้ลักสูตรกับผลการทดสอบความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจหลงัการใช้
หลกัสตูร และความพงึพอใจของนกัศกึษาจีนต่อหลกัสตูร  

 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 

การทดลองครัง้นี ้ผูว้ิจัยได้ใชเ้วลาทดลองจ านวน 42 ชั่วโมง สัปดาหล์ะ 6 ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ช่วงเวลาทดลอง คือ เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนธันวาคม 2563 ปี
การศกึษา 2563 ตามระบบการศกึษาของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน  
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หมายถึง ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนขอ้มลู

ข่าวสารทางธุรกิจระหว่างบุคคล หรือองคก์ร โดยใชภ้าษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารใน
บรบิทสถานที่ท างาน บริบทการบรกิาร บรบิทงานสมัมนาธุรกิจ บรบิทการเดินทางเพื่อธุรกิจ บรบิท
การค้า บริบทการลงทุน และบริบทการแสดงไมตรีจิตระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคท์ี่มุ่งหมายไว ้ผูท้ี่ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการติดต่อสื่อสารใน
บริบท สถานการณ์ธุรกิจนั้นจ าเป็นต้องมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจทั้งการฟัง   
การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งการใช้น า้เสียง และถ้อยค าที่ถูกตอ้ง เหมาะสมกับบุคคล
และกาลเทศะ 

2. หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
หมายถึง มวลประสบการณ ์เนือ้หาวิชา กิจกรรม และการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ซึ่งจดัไวอ้ย่างมีระบบ โดยใชฉ้ากสถานการณเ์ป็นฐาน (Scenario-Based Learning)ในการจดัการ
เรียนรู ้หลกัสตูรฉบบันีเ้ป็นหลกัสตูรเสริมรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพื่อเสริมสรา้งความสามารถ
ในการในใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานในบริบทธุรกิจ โดยมีองคป์ระกอบ
ส าคัญของหลักสูตรมี 7 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็น 2) หลักการของ
หลกัสตูร 3) วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 4) โครงสรา้งเนือ้หาของหลกัสตูร 5) แนวการจดักิจกรรม 6) 
สื่อ / อปุกรณ ์และแหลง่เรียนรู ้7) แนวการวดัและประเมินผล 

3. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หมายถึง มีความสามารถที่จะน า
ความรูเ้ก่ียวกับหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร  ์การบริหารธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทยมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และการแปลภาษาไทยเชิงธุรกิจ
เพื่อการสื่อสาร และสามารถประสานงานกับคนไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามสถานการณ์
ธุรกิจระหว่างไทย-จีน 

4. ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หมายถึง การประเมินผลประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบดว้ย  

4.1 ผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โครงร่าง และเนือ้หากิจกรรมของ
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 
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มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยประสิทธิภาพจะตอ้ง
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ .50 ขึน้ไป  

4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จะตอ้งมี
ผลการประเมินอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 

5. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หมายถึง ผลการใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่บรรลตุามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดประเด็นใน
การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ดงันี ้

5.1 ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ หมายถึง นกัศกึษาจีนหลงัที่ไดร้บัการ
จดักิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
โดยมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจสงูกว่าก่อนที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูต้าม
หลกัสตูร 

5.2 ความพึงพอใจต่อหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่ไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสูตร
เสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นอาจารย์
ผูส้อน ดา้นวิธีการสอน และดา้นการประเมินผลการเรียนรู ้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจต่อหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันักศึกษาจีนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้นทุก ๆ ดา้นรวมกันตอ้งมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป
จากผลการทดสอบที จึงจะถือว่าหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ผูว้ิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานของการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และ
การเงินยนูนาน ครัง้นีด้งัต่อไปนี ้
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1. นักศึกษาจีนที่ไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจสงูกว่าก่อน
การใชห้ลกัสตูร 

2. นักศึกษาจีนที่ไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสูตรเสริม เพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน มคีวามพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรอยู่ในระดบัมาก 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

ประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตร 

ประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตร 
-  ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
-  ความพึงพอใจต่อหลกัสตูร 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนภาษา 
- แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้
   ภาษาต่างประเทศ 
- แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูภ้าษา 
  เพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
 

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
- ดา้นทกัษะการฟัง 
- ดา้นทกัษะการพดู 
- ดา้นทกัษะการอ่าน 
- ดา้นทกัษะการเขียน 

หลกัสตูรเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการ
ใชภ้าษาไทยเชงิธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีน 
มหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน 
สาธารณรฐัประชาชน
จีน ฉบบัรา่ง 

การพัฒนาหลักสูตร 
แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูร 
J. G. A. Saylor, William M (1981); R.W 
Tyler (1949); Hutchinson (1987) 

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
- แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
- ขอบเขตการจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทย 
  เชิงธุรกิจ 
- ประเภทและหมวดหมู่ธรุกิจในประเทศไทย 

ความสามารถทางการส่ือสาร 
- แนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถทางการ 
  สื่อสาร 
- กิจกรรมการเสริมสรา้งความสามารถทางการ 
  สื่อสาร 
- เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู ้
 

ปรบัปรุงหลกัสตูร โดยการวเิคราะหผ์ลการประเมิน 

หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ทีส่มบูรณพ์ร้อมน าไปใช้ 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรเสริม

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวความคิด ทฤษฎี 
และหลกัการด าเนินการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดสนับสนุนการ
วิจยัตามล าดบัต่อไปนี ้

1. การพฒันาหลกัสตูร 
2. การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
3. ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
4. ความสามารถการใชภ้าษาไทย 
5. ความสามารถทางการสื่อสาร 
6. หลกัสตูรวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน  
7. ความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูร 
8. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

 
1. การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรเป็นพืน้ฐานที่ส  าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้างการศึกษา ซึ่งเสมือน
แม่แบบในการก าหนดทิศทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท้างการศึกษาใหม้ีระบบกลไก และเป็น
มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันของการจัดการเรียนรูท้างการศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ  อีกทัง้ยัง
เป็นสิ่งส าคัญส าหรบัสถานศึกษาหรือการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเป็นแนวทางก าหนดเนือ้หา
สาระ แนวทางในการจดักิจกรรม ประสบการณก์ารเรียนรู ้และผลการเรียนรูท้ี่จะเกิดขึน้ (David G. 
Armstrong, 2003: 4) รวมทัง้เป็นแนวทางในการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบ ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น นอกจากจะตอ้งทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรอย่างรวบยอดแลว้  ยัง
ตอ้งเขา้ใจและน าทฤษฎีการเรียนรูม้าพัฒนาหลกัสูตรดว้ย เพื่อน าไปสู่ขัน้ตอนของการด าเนินการ
พฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทาง
การศึกษา ทั้งนีห้ลักสูตรเป็นค าที่ยืดหยุ่น และมีนักการศึกษาไดใ้ห้ความหมายในลักษณะของ
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หลกัสตูรที่หลากหลายตามความคิด ความรู ้และความเขา้ใจที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพและบริบท
ของแต่ละคน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนา
หลกัสตูรมา ดงัต่อไปนี ้ 

1.1 ความหมายของหลักสูตร 
ในดา้นความหมายของหลกัสูตร ไดม้ีนักการศึกษาทางดา้นหลกัสูตรหลายท่าน

ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรไว ้ดงันี ้
Taba (1962: 10) ไดส้รุปความหมายของหลกัสตูรว่า หลกัสตูรเป็นเอกสารที่

เขียนขึน้ ซึ่งประกอบไปดว้ยเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการเรียนรู ้เนือ้หาสาระ กิจกรรม หรือ 
ประสบการณก์ารเรียนรู ้รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู ้

Scott (2001: 7) ได้กล่าวถึงหลักสูตรว่า หลักสูตรหมายถึง โปรแกรมการ
เรียนการสอน ซึ่งถกูก าหนดขึน้อย่างเป็นระบบ 

Burton (2001: 19) ไดก้ล่าวว่า หลักสูตรเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาใน
เรื่องของทกัษะ ความรู ้และทศันคติที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาอย่างเหมาะสมตามที่ก าหนดไว ้

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  สามารถกล่าวโดยสรุปว่า หลักสูตร หมายถึง 
แผนการเรียนรูห้รือโปรแกรมการเรียนการสอนที่ประกอบดว้ยจุดประสงค์ เนือ้หา สาระ ความรู ้
ทักษะ และประสบการณ์ หรือวิธีการสอน กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ การประเมินผลที่ก าหนดขึน้ไว้
ลว่งหนา้อย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรูอ้ย่างชดัเจน โดยมีจุดหมายปลายทางคือให้
ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้ 

ดงันัน้ หลกัสตูรจึงเป็นสิ่งที่จ  าเป็นและมีความส าคญัต่อการศึกษาในระดบัต่าง ๆ  
หลกัสูตรไดจ้ าแนกเป็นหลากหลายประเภทและรูปแบบ ตามทัศนภาพจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
ส่วนในดา้นการน าหลักสูตรไปใชใ้นการเรียนการสอนนั้น  มีนักการศึกษาได้ใหค้วามหมายของ
ประเภทหลกัสตูรไว ้ดงันี ้

1.2 องคป์ระกอบของหลักสูตร 
มีนกัการศึกษาทัง้ต่างประเทศและในประเทศหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ

ของหลกัสตูร ดงันี ้ 
Bishop (1985: 140) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบพื ้นฐานของหลักสูตรคือ 

ประกอบไปดว้ย จุดประสงค ์เนือ้หาสาระ การจัดประสบการณ์การเรียนรูห้รือวิธีการจัดการเรียน
การสอน การวดัและประเมินผล โดยมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบพืน้ฐานของหลกัสตูร  
 
Taba (1962: 422-425) ได้เสนอว่า  องค์ประกอบของหลักสูตรเพื่ อให้

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ซึ่ง
องคป์ระกอบของหลกัสูตรตามแนวคิดของ Hilda Taba หลกัสูตรประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน 
คือ  1. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายทั่ วไป  และวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา 2. 
เนือ้หาวิชา 3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน และ 4. การประเมินผล เป็นส่วนที่กล่าวถึง
ก าหนดสิ่งที่ประเมินผลและวิธีการประเมินผลหลกัสตูรว่า บรรลตุามวตัถุประสงคท์ี่วางไวห้รือไม่ มี
ประสิทธิภาพตรงตามเปา้หมายหรือไม่ 

Mauritz (1977) อา้งถึงในกิตติชัย สุธาสิโนบล (2561: 2-7) ไดเ้สนอแนวคิด 
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสตูรว่า ประกอบดว้ยส่วนที่ส  าคัญ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. การตัง้
เป้าประสงค์ (Goal Setting) 2. คัดเลือกรูปแบบและโครงสรา้งหลักสูตร (Curriculum Selection 
and Structuring) 3. วางแผนการจัดการสอบ (Instructional Planning) และ 4. การประเมินผล
อย่างมีเทคนิค (Technical Evaluation) 

สมุิตร (2520: 9) อา้งถึงในกิตติชยั สธุาสิโนบล (2561: 3-27) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกับองคป์ระกอบหลักสูตรว่า ควรมีองคป์ระกอบส าคัญ 4 องคป์ระกอบ คือ 1. การก าหนด
ความมุ่งหมาย (Objectives) 2. จัดเนื ้อหาสาระที่ครบถ้วน (Content) 3. การก าหนดการน า
หลกัสตูรไปใช ้(Curriculum Implementation) และ4. มีการประเมินผล (Evaluation) 

จดุประสงค ์

เนือ้หาสาระ การจดัประสบการณ ์
การเรียนรู ้

การวดัและประเมินผล 
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สงัด อุทรนันท์ (2532: 236-244) ได้อธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบ
พืน้ฐานของหลกัสูตรเป็น 3 ส่วน ดังนี ้1. จุดมุ่งหมายหลกัสูตร เป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญ
ที่สดุเนื่องจากเป็นเคร่ืองชี ้เป้าหมายและเจตนารมณข์องหลกัสตูรว่า ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีคณุสมบติั
เช่นใด อาจจะเขียนไดใ้นลกัษณะกวา้งเป็นจุดมุ่งหมายทั่วไปที่แสดงถึงความประสงคว์่า  หลกัสตูร
นั้นต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะหรือความสามารถอะไรบ้างและอาจเขียนให้มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ไปอีก เป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เน้นการประยุกตใ์ชม้ากกว่า โดยทั่วไป
จดุมุ่งหมายเฉพาะจะกล่าวถึงผลที่จะไดร้บัจากการเรียนในวิชาต่าง ๆ ดงันัน้ การเขียนจดุมุ่งหมาย
ของหลักสูตร จึงควรเขียนในลักษณะของจุดมุ่งหมายเฉพาะมากกว่า  2. เนื ้อหาสาระและ
ประสบการณ์เรียนรู้ เป็นส่วนที่เป็นสื่อกลางที่จะพาผู้เรียนไปสู่  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้
ก าหนดไวว้่า จะจัดประสบการณ์เรียนอย่างไร นอกจากพิจารณาตามเนือ้หาสาระที่ต้องการให้
ผูเ้รียนไดร้บัรูแ้ลว้ยังขึน้อยู่กับรูปแบบหลกัสูตรและทฤษฎีการเรียนรูท้ี่เหมาะสมดว้ย และ 3. การ
ประเมินผล เป็นส่วนที่ก าหนดแนวทางเพื่อใหท้ราบว่า ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่
ก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด แนวทางการวัดและประเมินผลที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ตอ้งสอดคลอ้ง
กบัเนือ้หาสาระและจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร นอกจากนีย้งัตอ้งขึน้อยู่กบัรูปแบบของหลกัสตูรและ
ทฤษฎีการเรียนรูท้ี่เหมาะสมดว้ย ส่วนประกอบทัง้ 3 ส่วนนีเ้ปรียบเสมือนแกนหลกัที่จ  าเป็นในการ
สรา้งและพัฒนาหลักสูตรทุกประเภทและทุกรูปแบบ แต่ในการจัดท าหลักสูตรขึน้มาใหม่ควรมี
ส่วนประกอบอย่างอ่ืนให้หลักสูตรที่สรา้งขึน้มานั้นเป็นเหตุเป็นผล  มองเห็นความส าคัญของ
หลักสูตรอย่างเด่นชัด และชีแ้นะแนวทางการใชห้ลกัสูตร ส่วนประกอบเหล่านีไ้ดแ้ก่ 3.1 เหตุผล
และความจ าเป็นของหลักสูตร 3.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 3.3 เนือ้หาสาระและประสบการณ ์
3.4 การเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  3.5 การเสนอแนะเก่ียวกับสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิชาการในชุมชน 3.6 การประเมินผล และ3.7 การเสนอแนะเก่ียวกบัการช่วยเหลือ
และสง่เสรมิผูเ้รียน 

นอกจากนี ้กิตติชัย สุธาสิโนบล (2561: 2-10) ได้สรุปองค์ประกอบส าคัญ
ของหลกัสตูรไวว้่า หลกัสตูรควรมีองคป์ระกอบหลกัอย่างนอ้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้1. จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร (Curriculum Aims, Goals, Objectives) 2. เนีอ้หาสาระ หรือโครงสรา้ง (Content 
or Subject matter) 3. การน าหลักสูตรไปใช้  หรือการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
(Curriculum Implementation or Learning activities) แล ะ  4. ก า รป ระ เมิ น ผ ล ห ลั ก สู ต ร 
(Evaluation) 
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จากแนวคิดขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรเป็นการ
ก าหนดหลักสูตรไปใชป้ฏิบัติการสอน ซึ่งประกอบดว้ยส่วนส าคัญต่าง ๆ คือ เหตุผลและความ
จ าเป็นในการพัฒนาหลกัสูตร วัตถุประสงคแ์ละนโยบายของหลกัสตูร โครงสรา้งเนือ้หาสาระของ
หลกัสูตร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน และการ
ก าหนดสิ่งที่เอือ้อ านวยต่อการสอนที่เหมาะสม เพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนพฤติกรรมทัง้ ความรู ้ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบติังาน นอกจากนัน้
ตอ้งมีการวัดประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยการใชห้ลักสูตรเพื่อน าผลประเมินไปปรบัปรุง
แกไ้ขหลกัสตูรใหม้ีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

1.3 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการในการด าเนินการสรา้งหลักสูตร  (Zais, 

1976: 445) ซึ่งจะช่วยท าใหห้ลกัสตูรนัน้สมบูรณย์ิ่งขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งหมายรวมถึง
การวางแผนหลักสูตร (Planning) การใช้หลักสูตร (implementation) การประเมินหลักสูตร 
(Evaluation) หรืออาจจะใช้ค าว่ า  การปรับป รุงหลักสูต ร  (Curriculum implement) เป็ น
ความหมายเดียวกับการพัฒนาหลักสูตร (Oliva, 1992: 26) มีนักวิชาการดา้นการศึกษาที่มีซื่อ
เสียงทัง้ในและต่างประเทศหลายคนไดอ้ธิบายและใหค้วามหมายของค าว่า “การพฒันาหลกัสตูร” 
ดงันี ้

Taba (1962: 9-10) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “การพฒันาหลกัสตูร” หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงหลกัสูตรอนัเดิมใหไ้ดผ้ลดียิ่งขึน้ ทัง้ในดา้นการวางจุดมุ่งหมาย การจัด
เนือ้หาวิชา การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลถุึงจดุมุ่งหมายอนัใหม่ที่
วางไว ้การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่
จดุมุ่งหมายและวิธีการ การเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรนีจ้ะมีผลกระทบทางดา้นความคิดและความรูส้ึก
นึกคิดของผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย สว่นการปรบัปรุงหลกัสตูร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรเพียง
บางสว่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพืน้ฐานหรือรูปแบบของหลกัสตูร 

J. G. Saylor, ;& Alexander, William M. (1974: 27) ได้กล่าวสรุปความหมาย
ของค าว่า “การพัฒนาหลกัสูตร" หมายถึง การจัดท าหลกัสตูรเดิมที่มีอยู่แลว้ใหดี้ขึน้ หรือเป็นการ
จดัท าหลกัสตูรใหม่โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมมาก่อน การพัฒนาหลกัสูตร อาจหมายรวมถึงการสรา้ง
เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรบัผูเ้รียนดว้ย 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2561: 3-3) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง หรือสรา้งหลกัสตูร ทัง้ในแนวกวา้งและแนวลึกเพื่อพัฒนา
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คณุภาพการจดัการศึกษาโดยครอบคลมุระบบของการพฒันา อนัไดแ้ก่ การวางแผน ออกแบบและ
สรา้งหลกัสตูร การประยกุตใ์ชห้ลกัสตูร และการประเมินหลกัสตูร 

จากการศึกษาแนวคิดของการพัฒนาหลกัสูตรดังกล่าวนี ้ สรุปไดว้่า การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การสรา้งหลักสูตรขึน้มาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตร
เดิมเป็นพืน้ฐานเลย หรือการน าหลักสูตรที่มีอยู่แลว้มาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรใหดี้ยิ่งขึน้
หรือสมบูรณ์ยิ่งขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใ้หเ้หมาะกับความตอ้งการของตัวบุคคล 
และสภาพสงัคม รวมถึงองคก์ร เพื่อใหบ้รรลจุุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว ้เนื่องจากการพฒันาหลกัสตูรเสริม
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนนั้นมีลักษณะเป็น
การพัฒนาหลกัสตูรเสริม ดังนัน้ ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งดา้นการพัฒนาหลกัสตูร
เสรมิเพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้

1.4 การพัฒนาหลักสตูรเสริม  
1.4.1 ความหมายของหลกัสตรูเสรมิ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554b: 102) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเสิรม เป็นหลักสูตรที่
พฒันาขึน้เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง มีระยะเวลาในการใชห้ลกัสูตรไม่
มากนกั เนน้การเสิรมสรา้งสมรรถนะในการปฏิบติังานในหนา้ที่  หรือพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้
ของนกัเรียนเฉพาะดา้น  

Colangelo (2003: 175) ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตรเสริม เป็นหลกัสูตรที่จดัขึน้มา
เพื่อเป้าหมายพิเศษ เช่น เพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนดั หรือความสามารถพิเศษ หรือเพื่อ
สรา้งคุณลักษณะที่ตอ้งการใหเ้กิดกับนักเรียน โดยที่รูปแบบของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตาม
ปรัชญา (Philosophy) แหล่งเรียนรู้ (Resources) และโครงสร้างของแต่ละโรงเรียน (School 
Structure) 

สมพร หลิมเจริญ (2552: 89) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเสิรม หมายถึง มวล
ประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่จดัขึน้เพื่อขยายหลกัสตูรสถานศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบนั หลกัสตูรเสรมิจะ
มีลักษณะที่ขยายทั้งแนวกวา้งและแนวลึกมากกว่าหลักสูตรสถานศึกษา โดยจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรเสริมจะก าหนดขึน้ตามคณุลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กิดกบันกัเรียน สาระอาจจะเป็นเนือ้หา
ในรายวิชา โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรสถานศึกษาหรือมีเนือ้หาคาบ
เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา แต่จะมีความลึกและความหลากหลายมากกว่าหลักสูตร
สถานศกึษา และมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ดา้นการคิดระดบัสงู 
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 วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม (2553: 105-108) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเสิรมเป็น
หลักสูตรที่สรา้งขึน้ เพื่อเพิ่มเนือ้หาของการเรียนรูท้ี่ไม่มีในหลักสูตรปกติ โดยมีทั้งความลึกและ
ความกวา้งมากขึน้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนไดดี้กว่าหลกัสูตรปกติ หลกัสตูร
เสรมิจะเนน้การวิเคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อน าสูก่ารประเมินค่าและก่อประโยชนไ์ดใ้นทางปฏิบติัจริง 

อรทัย ธารีเกษ (2559: 139-140) หลักสูตรเสริม เป็นหลักสูตรที่จัดขึน้เป็น
พิเศษ เพื่อสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล เป็นหลกัสตูรที่มีเป้าหมายตามกลุ่ม
นกัเรียน ที่ท าใหส้าระเนือ้หา วิธีการสอน สื่ออปุกรณต่์าง ๆ มีการจดัท าและวางแผนขึน้โดยเฉพาะ
อย่างมีระบบ โดยรูปแบบการจัดอาจตอ้งใชค้รูเฉพาะทาง หอ้งเรียนหรือกลุ่มการเรียนที่จัดขึน้ให้
สอดคลอ้งกบัเปา้หมายหลกัสตูร 

ดังนัน้ หลกัสูตรเสริม จึงเป็นหลักสูตรที่จัดขึน้ใหม่เป็นพิเศษ โดยยึดจุดเน้น
ของสถานศึกษาเป็นตวัก าหนด มีการเสริมเติมเนือ้หา หรือกิจกรรมที่ปรบัขยายการเรียนรูใ้หก้วา้ง
ออกไปจากขอบเขตที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตรเติม เพื่อใหผู้ ้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางการ
ศึกษา พัฒนาศักยภาพในการเรียนรูเ้ฉพาะดา้น และเสริมสรา้งสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน
หนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในสภาพสงัคมปัจจุบนั รวมทัง้สามารถน าความรูท้ี่เรียนไป
ปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

1.4.2 ลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูรเสรมิ 
การพัฒนาหลกัสูตรเสริมจดัเป็นหลกัสตูรระยะสัน้ ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ ทัง้นี ้ 

ทวีศกัดิ์ จินดานุรกัษ์ (2555: 74) ไดส้รุป สาระส าคญั และลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูรระยะสัน้ไว้ 
ดงันี ้1. ความส าคญัและความเป็นมาในการพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ ในการพฒันา หลกัสตูรระยะ
สนัจดัท าขึน้เพื่อจดัระบบการเรียนรูเ้ฉพาะเรื่องใหบุ้คคลกลุ่มหนึ่งในหรือนอกระบบ โรงเรียนไดร้บั
อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาสัน ๆ เพื่อน าประโยชนจ์ากการเรียนรูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพ 2. 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตรระยะสนั ไดแ้ก่ ผูท้ี่ตอ้งการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพ หรือผูท้ี่สนใจและตอ้งการโอกาสไดร้บัการพฒันาความรู ้หรือพฒันาทกัษะเฉพาะอย่าง ใน
เรื่องผูเ้รียนอาจเป็นผูเ้สนอสิ่งที่ตนเองความสนใจ  หรือสถานศึกษาจดัเสนอใหก้บัผูท้ี่อยู่นอกระบบ
สถานศึกษา แต่มีความประสงคจ์ะไดร้บัการพัฒนาใหม้ีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 3. กลุ่มบุคคลที่มีหนา้ที่ในการพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ เนื่องจากการพฒันา
หลกัสตูรระยะสัน้เป็นการพฒันาหลกัสตูรที่มีเนือ้หาเฉพาะทาง ดงันัน้ บุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งใน
การพัฒนาหลกัสูตรนีจ้ึงประกอบดว้ยคณะท างานที่เป็นอาจารย์ ผูบ้ริหาร และผูม้ีความรูเ้ฉพาะ
ดา้นตามเนือ้หาของหลกัสตูร ถา้เป็นหลกัสตูรระยะสัน้เก่ียวกบัการพฒันาสายอาชีพ ก็จะมีบุคคลผู้
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มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพนัน้ ๆ เป็นสมาชิกในกลุ่มท างานดว้ย และ 4. องคป์ระกอบ
ที่จะตอ้งมีในหลกัสูตรระยะสัน้ หลักสูตรระยะสั้นมีองคป์ระกอบเหมือนหลักสูตรทั่ว ๆ ไป ไดแ้ก่ 
ความเป็นมา จุดประสงค์ของหลักสูตร เนื ้อหาหลักสูตร โครงสร้างแนวทางการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาในการจดัประสบการณ ์แนวทางการวดัและประเมินผล และเกณฑก์ารตดัสินในการผ่าน
หลกัสตูร 

1.5 รูปแบบและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 
ส าหรบัรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรมีหลากหลายรูปแบบ มีนกัการศึกษาหลายที่

ไดเ้สนอรูปแบบนั้นมีหลักการแตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงสรุปรูปแบบการพัฒนาหลกัสูตรที่ส  าคัญและ
เป็นที่นิยมใช ้ดงันี ้ 

1.5.1 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Tyler  
R.W Tyler (1949: 11) ไดใ้หแ้นวคิดทางดา้นการวางแบบโครงสรา้งหลกัสตูร

โดยใช้วิธี Means-Ends Approach เป็นหลักการและเหตุผลในการพัฒนาและสรา้งหลักสูตรที่
เรียกว่า “เหตผุลของ Tyler” ซึ่งหลกัเกณฑใ์นการจดัหลกัสตูรและการจดัการเรียนรูน้ัน้ จะเนน้ตอบ
ค าถามที่เป็นพื ้นฐาน 4 ประการ ดังนี  ้1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษามีอะไรบ้างและอย่างไร ที่
สถาบันการศึกษาต่างๆนั้น จะจ าเป็นตอ้งก าหนดให้กับผูเ้รียน เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษา 2. ประสบการณ์ทางการศึกษาอีอะไรบ้างและอย่างไร ที่สถาบันการศึกษาควรจัด
ประสบการณ์ขึน้มาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สถาบันการศึกษานั้นก าหนดไว้  3. การจัด
ประสบการณท์างการศึกษาอะไรบา้งและอย่างไรถึงจะท าใหก้ารจดัการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพ และ 
4. จะประสบผลหรือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของประสบการณใ์นการศึกษาอย่างไร จึงจะ
ตัดสินใจได้ว่าบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler ดัง
ภาพประกอบ 3 นี ้ 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Tyler 
 
1.5.2 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Taba 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962: 422-425) ได้ให้แนวคิดใน 
การจดัท าหลกัสตูรโดยวิธีอปุนยั (Inductive approach) หลกัสตูรควรจะออกแบบและก าหนดจาก
ครูผู้สอนมากกว่าที่จะก าหนดจากผู้บริหารลงมา นอกจากนี ้Taba มีความคิดที่ว่าการพัฒนา
หลกัสูตรเป็นงานที่ตอ้งการการจดัล าดบัความคิดใหเ้ป็นระเบียบในการตัดสินใจ จะตอ้งพิจารณา
ทัง้ล  าดบัในการวางแผนและวิธีการที่จะท างานใหส้  าเร็จลลุ่วงลงไป Taba (1962: 10-12) ไดเ้สนอ

การออกแบบหลกัสูตร 

ขั้ น
ตอ

นท
ี ่1

 

ขั้นตอนที ่2 

ขั้นตอนที ่3 

ขั้นตอนที ่4 การประเมินผล 

จดุมุ่งหมายที่แน่นอน 

การเลือกประสบการณก์ารเรียน 

การจดัประสบการณก์ารเรียน 

ขอ้มลูจากผูเ้รียน ขอ้มลูจากสงัคมภายนอก ขอ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

จดุมุ่งหมายชั่วคราว 

จดุมุ่งหมายท่ีผ่านการกลั่นกรองครัง้ที่ 2 จิตวิทยาการเรียนรู ้

ปรชัญาสงัคม จดุมุ่งหมายท่ีผ่านการกลั่นกรองครัง้ที่ 1 ปรชัญาการศึกษา 

เนือ้หาสาระวิชา 

แหลง่ขอ้มลู 

การวางแผนหลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตร 
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แนวคิดในการก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย  7 ขั้นตอนไว้ดังนี ้ ขั้นที่  1 
วิเคราะหส์ภาพปัญหาที่เกิดขึน้ ความตอ้งการและความจ าเป็นสิ่งต่าง ๆ ของทัง้ผูเ้รียนและสงัคม 
(Diagnosis of Needs) รวมทัง้ศึกษาพฒันาการของผูเ้รียน กระบวนทางการเรียนรู ้ตลอดจนการ
รบัรูจ้ากธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย ขั้นที่  2 การ
ก าหนดจดุมุ่งหมายของการศึกษา (Formulation of Objectives) ขัน้ที่ 3 การเลือกเนือ้หาสาระวิชา 
(Selection of Contents) โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นตวัแนะหรือ
ตัวบ่งชี ้แนวทางในการเลือกหัวข้อของรายวิชา หรือเนื ้อหาที่มีความเชื่อถือได้และส าคัญต่อ
หลักสูตร เพื่ อน าไปใช้ในการจัดการเรียน รู้  ขั้นที่  4 การจัดล าดับ เนื ้อหาสาระรายวิชา 
(Organization of Content) โดยค านึงถึงการเจริญเต็มวัย ความรูค้วามสามารถ รวมทั้งความ
สนใจของผูเ้รียน อีกทัง้จะตอ้งพิจารณาถึงความต่อเนื่องและความยากง่ายของเนือ้หาใหม้ีความ
เหมาะสมในการจดัการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียน ซึ่งควรมีการพิจารณาในจัดเรียงล าดบัการเรียนรูต้าม
ความยากง่าย ความกวา้งและความแคบหรือการเป็นพืน้ฐานของการเรียนรูต่้อกนั เป็นตน้ ขัน้ที่ 5 
การคัดเลือกประสบการณก์ารเรียนรู ้(Selection of Experiences) กระบวนการในชัน้เรียนนัน้ ซึ่ง
สามารถจัดเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ส  าคัญของหลักสูตร  อาจารย์ผู ้สอนหรือผู้ที่ เก่ียวข้อง 
จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงกระบวนในการจัดการเรียนรูแ้ละวิธีการจัดการรูปแบบการสอนต่าง  ๆ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่มีคณุค่าใหแ้ก่ผูเ้รียน และสอดคลอ้ง
กับจุดประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนเนือ้หาวิชาที่ก าหนดไวด้้วย ขั้นที่ 6 การจัดเรียงล าดับขั้น
ประสบการณ์การเรียนรู ้(Organization of Learning experience) โดยค านึงถึงเนือ้หาสาระวิชา
ให้มีความต่อเนื่อง จัดเรียงประสบการณ์การเรียนตามล าดับก่อนและหลัง  เพี่อให้การจัด
กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดวางไว้ และขั้นที่ 7 ก าหนดวิธีการประเมิน
และเกณฑก์ารประเมินผล (Evaluation and Means Of evaluation)  

จากกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรของ Taba สามารถแสดงเป็น
ภาพประกอบ 4 ไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Taba 

 
1.5.3 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Saylor   

J. G. Saylor, ;& Alexander, William M. (1974: 21-26) อ้างถึงในกิตติชัย 
สุธาสิโนบล (2561: 3-13) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตที่ เป็นระบบ  (System 
Approach) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึน้ โดยสามารถที่จะปรบัปรุงในระดับหรือขัน้ใด
ของกระบวนการก็ได้ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Saylor ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ดังนี ้ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงคแ์ละขอบเขต (Goals, Objectives 
and Domains) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Designing) ขัน้ตอนที่ 3 การใช้
หลกัสตูร (Curriculum Implementation) เมื่อหลกัสูตรไดร้บัการวางแผนแลว้ นักพัฒนาหลกัสูตร
จะตอ้งน าหลกัสูตรที่ไดอ้อกแบบไวไ้ปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นขัน้ของการสอนหรือกิจกรรมการเรียน
การสอนนั่นเอง ในส่วนนีผู้ท้ี่มีบทบาทมากคือครูผูส้อน ซึ่งครูผูส้อนจะพิจารณาเอกสารหลกัสูตร 
และเอกสารประกอบหลกัสตูร เพื่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการสอน วิธีการสอน กิจกรรม สื่อการ
สอน และกลยุทธก์ารสอนที่เก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนรูต้ามวตัถุประสงค์ และจดัประสบการณท์ี่
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามเนือ้หาที่วางไว ้ซึ่งตวัเอกสารหลกัสตูรควรระบุแนวทางใหค้รูผูส้อน
เกิดความเขา้ใจ พรอ้มทั้งใหอิ้สระ และความยืดหยุ่นแก่ผูส้อนและผูเ้รียนในการจัดกิจกรรมการ

ขัน้ตอนท่ี 2 

ขัน้ตอนท่ี 3 

ขัน้ตอนท่ี 1 

ขัน้ตอนท่ี 4 

ขัน้ตอนท่ี 5  

ขัน้ตอนท่ี 6 

ขัน้ตอนท่ี 7 

วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจ าเป็น 

การก าหนดจดุมุ่งหมายของการศกึษา 

การเลือกเนือ้หาสาระวิชา 

การจดัล าดบัเนือ้หาสาระรายวิชา 

การคดัเลือกประสบการณก์ารเรยีนรู ้

การจดัเรียงล าดบัขัน้ประสบการณก์ารเรียนรู ้

ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑก์ารประเมินผล 

มีความสมดลุ และความสอดคลอ้ง 
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เรียนการสอน ขั้นตอนที่  4 การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินผล
หลักสูตรมีจุดเน้น 2 ประการ ดังนี ้ ประการที่  1 การประเมินผลรวมของการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษาในแต่ละส่วนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์จุดประสงคก์าร
เรียน ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นต้น ประการที่  2 การ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ เพื่อใหน้ักพัฒนา
หลกัสตูรพิจารณาว่าหลกัสตูรมีประสิทธิภาพเพียงใด มีผลส าเรจ็ระดบัใด 

จดุเด่นของ Saylor ที่เสนอรูปแบบและแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรไวน้ัน้ อยู่ที่
การใหอิ้สระต่อการตัดสินใจของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนตามวตัถุประสงคแ์ละเลือกกล
ยุทธ์ และวิธีการสอนที่ เก่ียวข้อง รูปแบบการสอนที่จะใช้ตามที่สถานการณ์จริงควรจะเป็น  
การพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบของ Saylor ซึ่งมีความยืดหยุ่นใหโ้อกาสครูผูส้อนใดม้ีอิสระในการ
จดัการรูปแบบการสอน เอกสาร และวสัดอุปุกรณ ์

จากกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor สามารถแสดงเป็น
ภาพประกอบ 5 ไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Saylor, Alexander and Lewis 
 

ที่มา: Oliva (1992: 431)  Developing the Curriculum  
 

1.5.4 รูปแบบและแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรของ Hunkins  
Hunkins (1993: 270) ไดเ้สนอรูปแบบการพัฒนาหลกัสูตร โดยแบ่งขัน้ตอน

การพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 7 ขั้น ไดแ้ก่ขั้นที่ 1 ก าหนดแนวความคิดหรือมโนมติของหลักสูตร 
(Curriculum Conceptualization) ขั้นที่  2 การวินิ จฉัยหรือวิ เคราะห์หลักสูตร  (Curriculum 
Diagnosis) ขั้นที่  3 การพัฒนาและการคัดเลือกเนื ้อหาสาระ (Curriculum Development and 
Content Selection) ขั้นที่  4 การคัดเลือกประสบการณ์และการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 
Development and Experience Selection) ขั้ น ที่  5 ก า รน า ห ลั ก สู ต ร ไป ใช้  (Curriculum 
Implementation) ขั้นที่ 6 การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) และ ขั้นที่ 7 การดูแล
รกัษาหลกัสตูร (Curriculum Maintenance) ตามภาพประกอบ 6  
 

ก าหนดเป้าหมาย 
จุดประสงค ์
และขอบเขต 

การออกแบบหลักสูตร 
ผูว้างแผนหลกัสตูร 
ตดัสินใจเลือกเกี่ยวกบั 
รูปแบบหลกัสตูร และ
คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ 
เนือ้หา การจดัหลกัสตูร 
และโอกาสการเรียนรูท้ี่
เหมาะสม ซึ่งออกแบบ
โดยผูว้างแผนหลกัสตูร
กลุ่มต่าง ๆการตดัสินใจ
ขัน้สดุทา้ยเกี่ยวกบัการ
ออกแบบหลกัสตูรโดย
อาศยัขอ้มลูดา้น
การเมืองและสงัคม 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
ผูส้อนตดัสินใจเกี่ยวกบั
การสรา้งรูปแบบการสอน
ของครูผูส้อนโดย
พิจารณาแผนหลกัสตูร 
วิธีการต่าง ๆ และ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการ
ตดัสินใจออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสม ที่ช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

การประเมินหลักสูตร 
นกัพฒันาหลกัสตูร และ
ครูผูส้อนตดัสินใจเกี่ยวกบั
กรรมวิธีในการประเมิน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน
โดยเป็นหนา้ที่ของผูส้อน
การตดัสินใจเกี่ยวกบั
วิธีการประเมินหลกัสตูรซึ่ง
เป็นหนา้ที่ของกลุ่ม
ผูพ้ฒันาหลกัสตูร ขอ้มลู
การประเมินจะเป็นส่วนที่
ใชใ้นการตดัสินใจเกี่ยวกบั
การวางแผนปรบัปรุง
หลกัสตูรต่อไป 

ผลยอ้นกลบัและปรบัปรุง 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Hunkins  
 
นอกจากศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของนกัการศึกษา

จากต่างประเทศดงักล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดศ้ึกษาแนวคิดรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรในประเทศ
ไทยดงันี ้

1.5.5 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของสงดั อทุรานนัท ์ 
สงัด อุทรนันท ์(2532) อา้งถึงในสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 1-40 ถึง 1-41) 

ไดเ้สนอแนวคิดการพฒันาหลกัสตูร โดยยดึหลกัการพฒันาหลกัสตูรทัง้ระบบ โดยแบ่งออกเป็นการ
ร่างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลหลักสูตรทั้งระบบอีกด้วย แบ่งออกเป็น
ขัน้ตอนกระบวนการพฒันาหลกัสตูรไว ้7 ขัน้ตอน ซึ่งมีความสมัพนัธต่์อเนื่องเชื่อมโยงกนั ไดแ้ก่ ขัน้
ที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน ขัน้ที่ 2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ขัน้ที่ 3 การคดัเลือก
และจัดเนื ้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นที่  4 การก าหนดมาตรการวัดและการ
ประเมินผล ขัน้ที่ 5 การน าหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ไปใช ้ขัน้ที่ 6 การประเมินผลของหลกัสตูร และขัน้ที่ 
7 การปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตร สามารถแสดงเป็นรูปวัฏจักรกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ดัง
ภาพประกอบ 7  

 
  

การคดัเลือก 
ประสบการณป์รัชญา 

การน าหลกัสตูร
ไปใช ้

การประเมิน 
หลกัสตูรปรชัญา 

การดแูล หลกัสตูร
ปรชัญา 

การก าหนด 

มโนมติดา้นปรชัญา 
การวินจิฉยั 

หลกัสตูร 
การคดัเลือกและ  
จดัเนือ้หาสาระ 
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ภาพประกอบ 7 วฏัจกัรกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของ สงดั อทุรานนัท ์
 

ที่มา: สงดั อทุรนนัท ์(2532: 392)  
 

1.5.6 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของวิชยั วงษใ์หญ่ 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2533: 1-2); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535: 28-30) ไดเ้สนอแนวคิด

การพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจร (Integrated Curriculum Development Model) ดงันี ้1. ระบบ
การร่างหลกัสูตร ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) สิ่งก าหนดหลกัสูตร ประกอบไปดว้ยดังนี ้1.1 
สิ่งก าหนดทางวิชาการ เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง นักพัฒนาหลักสูตรต้องพยายามหายุทธวิธีปรบัความ
หลากหลายทางความคิดของผูเ้ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆและความส าคัญของสาขาวิชาต่าง ๆใหม้ี
เอกภาพ เป็นไปตามหลักการและโครงสรา้งของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 1.2 สิ่งก าหนดทางสังคม 
วฒันธรรมและเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่นักพัฒนาหลกัสูตรควรตอ้งศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานดา้นต่าง ๆของ
สิ่งก าหนดเหล่านีอ้ย่างชัดเจนและถูกตอ้งตามหลกัการ จะช่วยใหก้ารก าหนดรูปแบบ โครงสรา้ง 
และมาตรฐานการศึกษาไดเ้หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลในดา้นนี ้ไดแ้ก่ ความเชื่อ ค่านิยม 
ความคาดหวังของสังคม ความต้องการจัดการศึกษา หลักสูตรที่จะพัฒนาในอนาคต ผู้ส  าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรควรมีบทบาทอย่างไรในสงัคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 1.3 สิ่งก าหนด
ทางการเมือง จะบ่งชี ้ถึงงบประมาณ ระยะเวลา และคุณภาพของการจัดการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นตามสภาพการเมือง  2) รูปแบบหลักสูตร เป็นขั้นของการน าข้อมูล

การปรบัปรุง 

การประเมินผลการใช ้

การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

การก าหนด 

การน าหลกัสตูรไปใช ้ การคดัเลือกและจดัเนือ้หา 

การก าหนดมาตรการ 
การวดัและประเมินผล 
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พืน้ฐานจากสิ่งก าหนดหลกัสูตรดา้นต่าง ๆมาใช ้เพื่อก าหนดรูปแบบหลกัสูตรว่าควรมีลกัษณะใด 
ควรมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบหลักสูตรอย่างไร หลังจากศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานจากสิ่งก าหนด
หลกัสตูรแลว้ก็เป็นการตดัสินใจเก่ียวกับรูปแบบหลกัสตูร 3) การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูร และ 
4) การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรก่อนน าไปใช้ เป็นขัน้การน าขอ้มูลจาก 1.3 ที่ไดจ้ัด หรือสงัเคราะห์
เป็นหมวดหมู่ชดัเจนมาปรบัแกไ้ขหลกัสตูรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีค้วรทบทวนให้
รอบคอบว่าข้อมูลส่วนใดที่จะใช้เพื่อปรบัแก้หลักสูตรส่วนใด และถ้าปรับแก้ไขแล้วจะกระทบ
หลกัการและโครงสรา้งของหลกัสตูรมากนอ้ยเพียงใด รวมทัง้ชีแ้นวทางปฏิบติัใหช้ดัเจนขึน้หรือไม่ 
2. ระบบการน าหลกัสตูรไปใช ้ประกอบดว้ย 3 ขัน้ ไดแ้ก่ 2.1 การขออนุญาตหลกัสูตร เป็นการน า
หลกัสูตรที่ผ่านการปรบัแก้ไขแลว้เสนอหน่วยงาน ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อใหเ้ห็นชอบสั่งการ เมื่อได้
ตรวจสอบคณุภาพและปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรเรียบรอ้ยแลว้ จึงน าหลกัสตูรไปใช ้ขัน้ตอนนีต้อ้งน า
หลักสูตรไปเสนอหน่วยงานระดับสูง  เพื่ อขอความเห็นชอบให้น าไปใช้ได้  เช่น ขออนุมัติ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านกังานอดุมศึกษา เป็นตน้ อนัมีรายละเอียดปลีกย่อยขึน้อยู่กบัว่าเป็น
หลกัสูตรในระดับใด 2.2 การวางแผนการใชห้ลกัสูตร เป็นขัน้ตอนด าเนินการควบคู่กันกับขัน้ 2.1 
เพราะตอ้งรออนุมัติหลกัสูตรก่อน ขัน้นีเ้ป็นการวางแผนการใชห้ลกัสูตร และ 2.3 บริหารหลกัสูตร
หรือการด าเนินการใชห้ลักสูตร ขัน้นีถื้อเป็นขัน้ที่ส  าคัญที่สุด ดังนัน้นักพัฒนาหลกัสูตรตอ้งใชท้ั้ง
ศาสตรแ์ละศิลป์ ที่ว่าตอ้งใชศ้าสตรใ์นการพัฒนาหลักสูตรนั้น หมายถึง การวางแผนและการใช้
ความรูต่้างๆ อย่างเป็นระบบ และใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยเสริมในกระบวนการของ
ด าเนินการหลกัสตูร ส่วนที่ว่าตอ้งใชศิ้ลป์นัน้ หมายถึง ตอ้งสรา้งความเขา้ใจกบัผูใ้ชห้ลกัสตูรอย่าง
ชดัเจน ซึ่งไดแ้ก่ผูบ้รหิารสถานศึกษาและ ผูส้อนซึ่งมีบทบาทส าคญัในการที่จะท าใหห้ลกัสตูรบรรลุ
ความส าเร็จใหม้ากที่สดุเท่าที่ควร ดงัที่กล่าวว่า “หลกัสูตรแมจ้ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างใด ถา้
ผูส้อนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่นั้นก็ไม่มีความหมาย และไม่
ไดผ้ลตามที่หลักสูตรคาดหวัง” 3. ระบบการประเมินหลกัสูตร ขัน้ตอนและกระบวนการดังนี  ้3.1 
วางแผนประเมินหลักสูตร 3.2 การเก็บขอ้มลู 3.3 การวิเคราะหข์อ้มลู และ 3.4 การรายงานขอ้มูล 
จากรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของวิชัย  วงษ์ใหญ่สามารถสรุป
สาระส าคญัดงัภาพประกอบ 8 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 8 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจรของวิชยั วงษใ์หญ่ 
 

ที่มา: วิชยั วงษใ์หญ่ (2535: 30)  
 
 
 
 

ระบบร่างหลักสตูร 

1. สิ่งก าหนดหลกัสูตร  
  วิชาการ  
  สงัคม เศรษฐกจิ     
  การเมือง  
2. รูปแบบหลกัสูตร  
   หลกัการ โครงสรา้ง   
   องคป์ระกอบหลกัสตูร    
   วตัถปุระสงค ์เนือ้หา 
   ประสบการณก์ารเรียน  
   การประเมินผล 
3. การตรวจสอบคณุภาพ
ของหลกัสตูร  
   - ผูเ้ชี่ยวชาญ  
   - การสมัมนา  
   - ทดลองน ารอ่ง  
   - การวิจยั 
4. ปรบัแกก้่อนใช ้    
   คณะกรรมการ 

ระบบการใช้หลกัสูตร 

1. การขออนญุาตหลกัสูตร   
  หน่วยงาน กระทรวง ทบวง 
2. การวางแผนการใช้
หลกัสูตร  
  ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร   
  เตรียมความพรอ้มของ    
  บคุลากร งบประมาณ  
  วสัดหุลกัสตูร  
  บรกิารสนบัสนนุ  
  อาคารสถานท่ี ระบบบรหิาร 
  การฝึกอบรมเซงิปฏิบตัิการ   
  การติดตามการใชห้ลกัสตูร 
3. การบริหารหลกัสูตร  
  การด าเนินการตามแผน    
  การจดัตารางแผนการสอน 
  กิจกรรมการเรียนการสอน   
  คู่มือผูเ้รียน ความพรอ้ม  
  ผูส้อน การนิเทศก ากบัดแูล   
  การประเมินผลการเรียน 

ระบบการประเมินหลกัสูตร 

1. วางแผนการประเมิน  
  ประเมินย่อย  
  ประเมินรวบยอด  
  ระบบหลกัสตูร  
  เอกสารหลกัสตูร  
  ระบบการบรหิาร  
  การสอนของผูส้อน  
  ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน  
2. การเก็บขอ้มูล 
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
4. การรายงานขอ้มูล 
  4.1 ส าหรบัผูบ้รหิาร 
  4.2 ขอ้มลูส าหรบัการปรบัปรุง 
       หลกัสตูร 

การปรบัปรุงแกไ้ข 



  35 

1.5.7 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Hutchinson 
Hutchinson (1987: 21-22) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรภาษาเพื่ อ

วัตถุประสงคเ์ฉพาะนั้น มีวัตถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  จึงตอ้งค านึงถึง
ค าถามหลกั ๆ 6 ค าถาม ดงัต่อไปนี ้ 

1. ท าไมผูเ้รียนจึงตอ้งการเรียนรูภ้าษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทาง (Why) 2. 
ใครที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการเรียนการสอน (Who) 3. การเรียนเกิดขึน้ไดท้ี่ไหน (Where) 4. 
การเรียนจะเกิดขึน้เมื่อไหร่ มีเวลามากนอ้ยเพียงไร และจะจดัสรรเวลาอย่างไร (When) 5. ผูเ้รียน
จ าเป็นตอ้งเรียนอะไร ดา้นใด ระดับใด (What) และลักษณะของภาษาเป็นอย่างไร (Language 
Description) และ 6. การเรียนจะประสบผลส าเร็จไดอ้ย่างไร (How) มีทฤษฎีการเรียนรูใ้ดที่เป็น
พืน้ฐานของหลกัสตูร และจะใชก้ลวิธีการจดัการเรียนรูป้ระเภทใด (Learning Theories)  

โดยมีรายละเอียดดงัภาพประกอบ 9  

 
ภาพประกอบ 9 Factors Affecting ESP Course Design Process 

 
ที่มา: Hutchinson (1987: 22)  
 

แนวคิดของ Hutchinson & Waters ที่กล่าวขา้งตน้จะเป็นประโยชนต่์อการ
วิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงไดส้งัเคราะหภ์าพประกอบที่แสดงขา้งตน้ และสรุปประเด็นส าคญั 3 ประเด็น

ลกัษณะของภาษา
(Language 
Description) 
คืออะไร (What) 

หลกัสตูร 
(Syllabus) 

วิชาภาษาเพ่ือ
วตัถปุระสงค์
เฉพาะทาง 

วิธีสอน 
(Methodology) 

ทฤษฎีการเรียนรู ้
(Learning Theories) 
อย่างไร (How) 

ลกัษณะธรรมชาตขิองความตอ้งการ 
จดุมุ่งหมายเฉพาะและสถานการณก์าร
เรียนรู ้( Nature of particular target 

and Learning situation) 

ใคร (Who)   ทำไม (Why)  
ที่ไหน(Where) เมื่อไหร่ (When) 
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ของกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรภาษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทาง และน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน ดงันี ้1. ลกัษณะของภาษาที่ใชใ้นการ
สอน พิจารณาลกัษณะของระบบภาษา (Language system) ที่ใชใ้นการสอนการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน เนื่องจากภาษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทางนั้นมีหลายสาขาดว้ยกัน 
ดังนั้น การจัดระบบภาษาไทยตอ้งเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้ 2. ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรูภ้าษา เป็นทฤษฎีพืน้ฐาน หรือแนวคิดวิธีการสอน (Methodology) ซึ่งจะช่วยท าใหท้ราบถึง
วิธีการจัดกิจกรรมการการเรียนรูก้ารใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน 3. การวิเคราะห์
ความต้องการ (Needs Analysis) ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ส  าคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน 
เนื่องจากการส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนนัน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูส าคญัที่จะน าไปใชใ้นการก าหนด
ทิศทางของหลักสูตรที่จะพัฒนาขึน้ว่า ควรจะเป็นไปในแนวทางใด เพื่อที่จะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนไดจ้ริง การวิเคราะหค์วามตอ้งการสามารถจ าแนกประเภทตามความตอ้งการ
เป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 3.1 ความต้องการต่อเป้าหมาย (Target Needs) เป็นความต้องการต่อ
จดุประสงคป์ลายทางในการเรียนรูภ้าษา ไดแ้ก่ ความรูท้ี่จ  าเป็น (Necessities) ความรูท้ี่ขาดแคลน 
(Lacks) ที่จะตอ้งเรียนเพิ่มเติม และความรูท้ี่อยากได้ (Wants) ของผูเ้รียน ซึ่งสรุปกรอบแนวคิด
ของความต้องการต่อเป้าหมายได้ดังนี ้ 3.1.1 ความรูท้ี่จ  าเป็น (Necessities) เป็นประเภทของ
ความตอ้งการที่ตดัสินโดยปรมิาณ เพื่อทราบถึงภาษาที่มีลกัษะความจ าเป็นเพื่อใชใ้นสถานการณ์
เป้าหมาย รวมถึงผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาที่มีความจ าเป็น เพื่อการสื่อสารในสถานการณเ์ป้าหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เป้าหมายของผูท้ี่ท  างานดา้นธุรกิจคือ การแลกเปลี่ยนซือ้ขาย ดงันัน้ 
การใชภ้าษาจึงจ าเป็นตอ้งมีการพดูคยุเจรจา หรือเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจเพื่อการแลกเปลี่ยนซือ้
ขาย ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาความรูด้า้นภาษาศาสตร์ ที่เก่ียวกบัลกัษณะหนา้ที่และโครงสรา้ง
ทางภาษา โครงสรา้งค าศพัท์ ขอ้ความ และความหมายของค า เป็นตน้ 3.1.2 ความรูท้ี่ขาดแคลน 
(Lacks) เมื่อทราบถึงความรูพ้ืน้ฐาน และความสามารถในการใชภ้าษาของผูเ้รียนแลว้ จึงสามารถ
วิเคราะหค์วามรูท้ี่มีกบัความรูท้ี่ขาดแคลน ท าใหท้ราบถึงการใชภ้าษาตามวตัถปุระสงค ์ผูเ้รียนยงัมี
ความขาดแคลนอะไรบ้าง จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไร 3.1.3 ความรูท้ี่อยากได้ (Wants) ความรู้
บางอย่างที่ผูเ้รียนรูส้ึกว่าตอ้งการไดเ้รียนรูเ้พิ่มเติม แต่เป็นความตอ้งการเฉพาะของรายบุคคล ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคแ์ละความสนใจของผูเ้รียน เช่น อยากเรียนรูห้ลกัการใชไ้วยากรณใ์หถู้กตอ้ง
เพื่อผ่านการสอบ เป็นตน้ 3.2 ความตอ้งการในการเรียนรู ้(Learning Needs) เป็นความตอ้งการ
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ทางแรงจูงใจ หรือการกระตุ้นของวัตถุประสงค์ที่ท าให้ผู ้เรียนต้องการพัฒนาความรู้  และ
ความสามารถของการใชภ้าษา สามารถสรุปกรอบแนวคิดของการวิเคราะหค์วามตอ้งการในการ
เรียนรูไ้ด ้สรุปดังนี ้3.2.1 ท าไมผูเ้รียนจึงเลือกเรียนในหลักสูตร เป็นหลกัสูตรบังคับหรือเลือกเอง
ผูเ้รียนมีความตอ้งการที่ชัดเจนหรือไม่ สถานภาพและปัจจยัอ่ืน ๆ มีผลหรือไม่ ทัศนคติของผูเ้รียน
ต่อการเรียนภาษาเป็นอย่างไร ผูเ้รียนตอ้งการพัฒนาภาษาจริงหรือไม่  3.2.2 ผูเ้รียนเรียนภาษา
อย่างไร (พืน้ฐานภาษาเป็นอย่างไร ผูเ้รียนมีความคิด เก่ียวกับการเรียนการสอนอย่างไร ผูเ้รียนใช้
กลวิธีและเทคนิคในการเรียนอย่างไร 3.2.3 แหล่งเรียนรูคื้ออะไร จ านวนและความสามารถของ
ผูส้อน ทัศนคติของ ผูส้อน ความรูข้องผูส้อนต่อสิ่งที่สอน สื่อการเรียนการสอน และโอกาสในการ
เรียนรูน้อกห้องเรียน 3.2.4 ผูเ้รียนเป็นใคร อายุ เพศ เชือ้ชาติ ความสนใจและทัศนคติต่อภาษา 
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา พืน้ฐานทางดา้นสงัคมวฒันธรรมของผูท้ี่ใชภ้าษานัน้ สิ่งที่ผูเ้รียน
ได้เรียนรู้มาก่อน และลักษณะการสอนที่ผู ้เรียนเคยชิน  3.2.5 จะเปิดสอนหลักสูตรที่ ไหน 
สิ่งแวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรูห้รือไม่  3.2.6 จะเปิดสอนหลักสูตรเมื่อไหร่ เวลา จ านวนครัง้ต่อ
สัปดาห ์เต็มเวลา หรือนอกเวลา (Part-time) เปิดสอนขณะที่ผูเ้รียนตอ้งการใชภ้าษาหรือก่อนที่
ผูเ้รียนตอ้งการใชภ้าษา 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับองคป์ระกอบการพัฒนาหลกัสูตร รูปแบบ
การพัฒนาหลกัสูตรที่นักการศึกษาหลายท่านไดน้ าเสนอไวข้า้งตน้นั้น พบว่ารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรมีความแตกต่างกัน แต่มีความคล้ายคลึงกันในด้านองค์ประกอบหลักที่ส  าคัญของ
หลักสูตร ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ R.W Tyler 
(1949); Taba (1962); J. G. A. Saylor, William M (1981); Hutchinson (1987); Hunkins 
(1993) สงัด อุทรนันท์ (2532); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535)  มาใช้กับการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็น  4 
ขัน้ตอน โดยเริ่มจากการก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร การพฒันารา่งหลกัสตูร การน าหลกัสตูร
ไปใช ้และการประเมินหลกัสตูร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1 วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความ
ตอ้งการจ าเป็น ขัน้ตอนที่ 2 การออกแบบหลกัสตูร ขัน้ตอนที่ 3 การน าหลกัสตูรไปใช ้เป็นขัน้ตอนที่
ด  าเนินการน าหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนส าหรบันักศึกษาจีน  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัย
กิจกรรมและเทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนไดเ้นน้บรบิท (Context) ของการใช้
ภาษาในแต่ละสถานการณ์เป็นหลัก โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื ้อหา (Content – 
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Based Instruction) ซึ่งเป็นการสอนที่ประสานเนือ้หาเขา้กับจุดประสงคข์องแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) โดยมุ่งให้นักศึกษาจีนสามารถใชภ้าษาไทยเป็น
เครื่องมือในการศึกษาเนือ้หาพรอ้มกบัพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ขัน้ตอนที่ 
4 การประเมินหลักสูตร เป็นขั้นตอนของการประเมินว่าหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึน้นั้นมีคุณภาพ
เพียงใด ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมาย
เพียงใด ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการ
ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานกบักลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลกัสูตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ไดแ้ก่ ขัน้ที่ 1 
การทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ทัง้นี ้ผลการประเมินหลงัจดัการเรียนรูต้าม
หลกัสตูรตอ้งสงูกว่าก่อนการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัสตูร ขัน้ที่ 2 ประเมินความพึงพอ โดยใชแ้บบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัศึกษาจีนกลุม่ที่เขา้เรียนต่อหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน เพื่อประเมินระดบัความรูส้ึกของนกัศึกษาจีนที่สะทอ้น
ถึงการยอมรบัในประโยชนแ์ละคณุค่าของการร่วมกิจกรรมเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ผลการประเมินโดยภาพรวมตอ้งอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 
หลังจากกระบวนการประเมินหลักสูตรแล้ว จะมีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร เป็นขั้นตอนการ
ตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรทัง้หมดที่สรุปรวมมาใชเ้ป็นขอ้มูล
เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขทุกส่วนที่ยังบกพร่องตัง้แต่ขัน้ตอน 1 ถึงขัน้ตอน 4 ใหม้ีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับความตอ้งการ เพื่อใหห้ลักสูตรมีคุณภาพสูงยิ่งขึน้ในการจัดการเรียนการสอนครัง้
ต่อไป 

1.6 การประเมินหลักสูตร 
การประเมินผลหลกัสูตรเป็นขัน้ตอนที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ

ควบคุมคุณภาพของหลักสูตรที่พัฒนาขึน้  ซึ่งเป็นการแสวงหาขอ้มูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
หลกัสตูร เพื่อน ามาพิจารณาทบทวนและตดัสินใจถึงความเป็นไปได ้ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม 
ความสอดคลอ้ง และความสมัพันธก์ับสภาพแวดลอ้มในสถานการณท์ี่ก าหนด โดยอาศัยผลจาก
การวดัในแง่มุมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการของหลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
จากการสังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกับกระบวนการประเมินผลหลักสูตร  ซึ่งสามารถท าการ
ประเมิน ได ้2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการน าหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ไปใช ้ซึ่งเป็นระยะการสรา้งและ
พฒันาหลกัสตูร โดยการประเมินการตรวจคณุภาพของหลกัสตูรจากผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิ  
ระยะที่ 2 หลงัการน าหลกัสตูรไปใช ้ซึ่งเป็นระยะสิน้สดุการน าหลกัสตูรไปใชก้บัผูเ้รียน เพื่อเป็นการ
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ประเมินดวู่าหลกัสตูรที่น าไปใชน้ัน้มีประสิทธิผลหรือไม่  และไดเ้ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรหรือไม่ การประเมินการเรียนการสอนบ่งชีว้่า กระบวนการเรียนการ
สอนไดด้ าเนินไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่  การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
การใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจเพียงใด เพื่อน าผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงแก้ไข  และ
ปรบัเปลี่ยนหลกัสตูรใหส้มบูรณย์ิ่งขึน้ งานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้งัเคราะหว์รรณกรรมและเอกสารที่มี
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกับการประเมินหลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความหมายของการ
ประเมินหลกัสตูร จดุมุ่งหมายของการประเมินหลกัสตูร รูปแบบการประเมินผลหลกัสตูร ดงันี ้ 

1.6.1 ความหมายของการประเมินหลกัสตูร 
ในด้านความหมายของการประเมินหลักสูตร  มีนักการศึกษาให้

ความหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงันี ้ 
R.W Tyler (1949: 110-125) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล

หลกัสูตรว่า เป็นกระบวนการชีใ้หเ้ห็นว่า การจัดการศึกษาไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุในหลกัสูตร
และการสอนหรือไม่  ซึ่งจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ส  าคัญคือ ความต้องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย ์ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามคณุลกัษณะที่
พงึประสงค ์โดยมีการประเมินผลก่อนการจดัการศกึษา ระหว่างการศกึษาและหลงัจบการศกึษา 

ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์(2555: 132-152) ระบวุ่า การประเมินหลกัสตูร
เป็นกระบวนการหาค าตอบว่าหลกัสูตรมีผลสมัฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มากนอ้ย
เพียงใด โดยมีการวัด การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะหข์อ้มูลจากหลากหลายองค์ประกอบ
อย่างเป็นระบบ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554a: 31) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
หลกัสูตรว่า เป็นการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลรวมถึงการวิเคราะหข์อ้มูล เพื่อตรวจสอบหลกัสูตร
และตดัสินว่า หลกัสตูรมีคณุค่าบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไวห้รือไม่  

สรุปการประเมินหลกัสตูร หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มลูเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการ และได้ค าตอบว่า
หลกัสตูรมีคณุภาพ และประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไวห้รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด โดยมี
วิธีการวิเคราะหแ์ละเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหลกัสตูรอย่างเป็นระบบ และน า
ขอ้มลูมาพิจารณาทบทวนและตดัสินหาขอ้บกพรอ่งหรือปัญหา เพื่อหาวิธีการใหม่ในการปรบัปรุง
แกไ้ขสว่นประกอบใหม้ีความเหมาะสมสอดคลอ้ง และมีความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคท์ี่ไดก้ าหนด
ไวใ้นหลกัสตูรเพื่อใหห้ลกัสตูรมีคณุภาพดียิ่งขึน้ ทัง้นีก้ารประเมินหลกัสตูรจึงนบัไดว้่าเป็นเครื่องมือ
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ที่ส  าคัญในการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร และจะช่วยใหท้ราบถึงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของสิ่งท่ีตอ้งการประเมิน การประเมินเป็นกระบวนการที่ไดม้าจาก
การวิเคราะห์ และการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร  และ
ผูท้รงคุณวฒุิไดก้ าหนดไว้ รวมทัง้ตรวจสอบประสิทธิภาพ และผลสมัฤทธิ์โดยน าหลกัสูตรไปใชใ้น
การเรียนการสอนจริง ดังนั้น การประเมินหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน   มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ที่ผูว้ิจยัพัฒนาและสรา้งขึน้นัน้ จึงจ าเป็นตอ้งประเมินผลเพื่อหาคณุภาพ
ของหลกัสตูรโดยผูเ้ชี่ยวชาญก่อนที่จะน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง ทัง้นีก้ระบวนการประเมินหาคณุภาพ
ของหลกัสตูรจะเริ่มพิจารณาตัง้แต่การจดัท าโครงรา่งหลกัสตูร ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และ
ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสตูร ระหว่างหลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร วตัถุประสงค์
ของหลกัสตูร  โครงสรา้งและเนือ้หาสาระของหลกัสตูร กิจกรรมการ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผลหลักสูตร โดยผู้วิจัยจะด าเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน  2 
ประเด็นคือ การประเมินความเหมาะสมของโครงสรา้งหลักสูตร และความสอดคล้องระหว่าง
องคป์ระกอบของโครงสรา้งหลกัสูตร เพื่อจะไดข้อ้สรุปในส่วนที่เป็นจุดดี จุดเด่น และจุดดอ้ยของ
หลักสูตร แลว้น าไปปรบัปรุงใหส้มบูรณ์ จากนัน้จึงน าหลักสูตรไปทดลองใชจ้ริง และจะประเมิน
ประสิทธิภาพของหลกัสตูรอีกครัง้ หลงัจากการเรียนรุส้ิน้สดุลงแลว้  

1.6.2 จดุมุ่งหมายของการประเมินหลกัสตูร 
ลดัดาวัลย ์เพชรโรจน ์(2555: 137-138) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ

ประเมินผลหลกัสูตร มี 5 ประการคือ 1. เพื่อหาคุณค่าของหลกัสูตร โดยพิจารณาว่า หลกัสูตรที่
น าไปใชน้ั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงคท์ี่หลักสูตรตอ้งการหรือไม่  และช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด   2. เพื่อตัดสินใจการวางเค้าโครงและรูปแบบหลักสูตร  ตลอดจนการ
บรหิารงานการสอนตามหลกัสตูร การบริหารวสัดอุปุกรณท์ี่ใช ้โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวทาง
ที่วางไวห้รือไม่ และส่วนใดที่ต้องปรบัปรุงแก้ไข 3. เพื่อวัดผลผลิต คือ พิจารณาว่าผู้เรียนตาม
หลักสูตรนั้นมีคุณภาพอย่างไร ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั้งไวห้รือไม่  4. เพื่อหาความ
ตอ้งการที่จ  าเป็น เพื่อเลือกแนวทางการสรา้งหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม หรือ
สถาบนั โดยประเมินเพื่อใหไ้ดท้างเลือกก่อนจะมีตวัหลกัสตูร และ 5. เพื่อหาความเป็นไปไดเ้พื่อน า
หลกัสตูรไปใช ้โดยประเมินระหว่างใชแ้ละหลงัใชห้ลกัสตูรเสรจ็แลว้ 
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วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 217) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
หลักสูตรที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่ มี 2 ประการคือ 1. การประเมินผลเพื่อปรบัปรุงหลักสูตร และ 2. 
การประเมินเพื่อสรุปผลคณุค่าของการพฒันาหลกัสตูรว่า  

R.W Tyler (1949: 126-134) ได้กล่ าวถึ ง  ก ารป ระ เมิ น หลักสู ต รมี
จุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1. เพื่อตดัสินใจว่าเป้าหมายของการศึกษาที่ไดก้ าหนดไวใ้นกรอบของ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนัน้ เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ และ 2. เพื่อประเมินความกา้วหนา้
ทางการศกึษา นอกจากนีก้ารประเมินหลกัสตูรยงัเป็นสว่นหนึ่งของการเรียนการสอน 

Stufflebeam (1971: 22-24) ได้กล่ าวว่ า  การป ระ เมิ น หลักสู ต รมี
จดุมุ่งหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. เพื่อศกึษาคณุค่าของหลกัสตูรนัน้ว่า หลกัสตูรที่พฒันาขึน้สามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไวข้องหลกัสตูรหรือไม่ 2. เพื่อตัดสินใจว่าการวางเคา้โครง หรือรูปแบบ
ของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรถูกตอ้งแลว้หรือไม่  และ 3. เพื่อ
วดัผลผลิตการใชห้ลกัสูตรของผูเ้รียนนัน้เป็นอย่างไร 3. เพื่อวัดผลผลิตการใชห้ลกัสูตรของผูเ้รียน
นัน้เป็นอย่างไร  

ในการประเมินผลหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ผูว้ิจัยไดย้ึดหลกัการ 
กรอบแนวคิด และทฤษฎีข้างต้นมาก าหนดแนวทางในการประเมินครั้งนี ้  โดยประเมิน
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจก่อนและหลงัการเรียน 

1.6.3  รูปแบบการประเมินผลหลกัสตูร 
รูปแบบการประเมินเป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส  าคญัที่แสดงใหเ้ห็นถึง

กระบวนการหรือรายการประเมิน รูปแบบของการประเมินที่นิยมน ามาประยุกตใ์ชใ้นการประเมิน
หลกัสตูร มีดงัต่อไปนี ้

1.6.3.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ  R.W Tyler (1949) ได้เสนอ
แนวทางการประเมินโดยมี  7 ขั้นตอน  ดังนี ้ 1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2. ก าหนด
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน 3. ก าหนดสถานการณ์ 4. ก าหนดเนือ้หา 5. ก าหนดเทคนิค
วิธีการวดั สรา้งเครื่องมือวดั 6. เก็บรวบรวมขอ้มลู และ7. วิเคราะหผ์ลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบั
ผูเ้รียน ถ้าผลที่เกิดขึน้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถือว่าเกิดสัมฤทธิผล แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุผล
เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้จะตอ้งตัดสินใจว่าควรตอ้งปรบัปรุงหลักสูตรใหม่  นอกจากนี ้Ralph W. 
Tyler (1986) ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ว่า การประเมินหลกัสูตรควรประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที่ 
1. การประเมินความเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 2. การประเมินความสอดคลอ้งของ
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แผนการจัดการเรียนรู ้3. การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาหลกัสูตร 4. การประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนเรียนรู้ 5. การประเมินผลผลิตกับผลลัพธ์ของหลักสูตร และ 6. การประเมิน
หลกัสตูรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการใชห้ลกัสตูร 

1.6.3.2   รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ  Robert L. Hammond 
(ศกัดิ์ศรี ปาณะกุล, 2543: 145) มีแนวคิดและจุดมุ่งหมายเพื่อมีการตรวจสอบว่า หลกัสตูรที่ไดร้บั
การปรบัปรุงมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไวห้รือไม่ หรือเพียงใด  ขัน้ตอนการ
ประเมินหลกัสตูรของ Hammond มีดงัต่อไปนี ้1. ประเมินตรวจสอบหลกัสตูรที่ก าลงัด าเนินการอยู่ 
2. นิยามลกัษณะต่างๆ ของตวัแปร และ 3. ก าหนดจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  

1.6.3.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Provus (1971) อ้างถึงใน  
สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 274-275) เป็นการประเมินความแตกต่างหรือประเมินความไม่สอดคล้อง 
(Discrepancy Evaluation) ของก่อนและหลังการใชห้ลักสูตร ซึ่งจะประเมินหลักสูตรทั้งหมด 5 
ส่วน คือ 1. การออกแบบของหลักสูตร (Design) 2. ทรพัยากรหรือสิ่งที่เริ่มตั้งไวเ้มื่อใชห้ลักสูตร 
(Installation) 3. กระบวนการในใชห้ลกัสูตร (Process) 4. ผลผลิตของหลกัสูตร (Products) และ 
5. ผลตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย (Cost) ในแต่ละส่วนในการประเมินหลักสูตรจะมีขั้นตอนการ
ประเมินผลเหมือนกนั 

1.6.3.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Stake (2004) ได้เสนอแนว
ทางการประเมินว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่เก่ียวกับการบรรยายหลักสูตร หรือการตัดสิน
คณุค่าของหลกัสตูร หรือเป็นกระบวนการที่เก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู และการวิเคราะหข์อ้มลู
เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินจ าแนกเป็น 2 ประการไดแ้ก่ 1. การบรรยาย
หลกัสูตร (Description Matrix) ซึ่งประกอบดว้ย 1.1 การวิเคราะหห์ลกัสูตร 1) วิเคราะหห์ลกัการ
และเหตผุลของการพฒันาหลกัสตูร 2) วิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหว่างปัจจัยการปฏิบติั 
และผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1.2 การกล่าวบรรยายในการใชห้ลักสูตรดา้นปัจจัย (Antecedents) การ
ปฏิบัติ (Transactions) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Outcomes) 1) ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่
คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึน้จริง ดา้นปัจจัย การปฏิบัติและผลลัพธ์ 2) ความสอดคลอ้งเชิงประจักษ์
ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จริง  2. การตัดสินและการนัตีคุณค่าของหลักสูตร 
(Judgment Matrix) ซึ่งประกอบด้วย 2.1 การก าหนดมาตรฐานของหลักสูตร 2.1.1 ปัจจัย 
(Antecedents) 2.1.2 การปฏิบติั (Transaction) 2.1.3 ผลผลิตหรือผลลพัธ์ (Outcomes) 2.2 การ
ตดัสินคณุค่าของหลกัสตูร เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึน้จริงกบัมาตรฐานเพื่อตดัสินคณุค่าของหลกัสตูร
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ด้าน  2.2.1 ปัจจัยในการใช้หลักสูตร (Antecedents) 2.2.2 การปฏิบั ติ ในการใช้หลักสูตร 
(Transaction) 2.2.3 ผลลพัธใ์นการใชห้ลกัสตูร (Outcomes) 

1.6.3.5 รูปแบบในการประเมินหลักสูตรของ Stufflebeam (1971) ได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมินเรียกว่า  ซิปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งพิจารณา
องคป์ระกอบของระบบ 4 ประการคือ Context การประเมินบริบท Input ปัจจัยเบือ้งตน้ Process 
กระบวนการ และ Product ผลผลิตของหลักสูตร เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มี
รายละเอียดดังนี ้ (เสน่ห์ จุ ้ยโต, 2554: 187) 1. การประเมินบริบท (Context) โดยพิจารณาถึง
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มที่มีผลต่อการเรียนและวตัถุประสงคข์องการเรียนว่า มีการก าหนดไวอ้ย่างไร 
2. การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น (Input) โดยพิจารณาถึงปัจจัยส าคัญ ทรพัยากร การบริหารทาง
การศกึษา ทัง้ที่เป็นคนและมิใช่คนว่า มีความพรอ้มเหมาะสม และมีคณุภาพมากนอ้ยเพียงใด การ
มีทรพัยากรการบริหารพรอ้มก็จะเป็นหลักประกันใหก้ารเรียนการสอนส าเร็จได้ 3. การประเมิน
กระบวนการ (Process) โดยพิจารณาถึง กระบวนการ และขั้นตอนของการเรียนการสอนว่า มี
ความพรอ้มมากนอ้ยเพียงใด โดยการส ารวจความตอ้งการวางแผนเตรียมการ การด าเนินการ และ
การติดตามประเมินผล โดยก าหนดตัวซีว้ัด (indicator) ในแต่ละกระบวนการให้ชัดเจนว่าจะ
ประเมินในเรื่องอะไรและจะวดัผลอย่างไร และ 4. การประเมินผลผลิต (Product) โดยพิจารณาถึง
ผลของการการจดัการเรียนรู ้ว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวห้รือไม่อย่างไร โดยมากจะเนน้
ที่ตวัผูเ้รียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้(Learning) มากนอ้ยเพียงใด ในการประเมิน
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ผูว้ิจัยไดส้ังเคราะหแ์ละประยุกต์ใชแ้นวคิดของ
รูปแบบการประเมินขา้งตน้มาใชใ้นการประเมินหลกัสูตรเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตร 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ การประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร  และความ
สอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบของโครงสรา้งหลกัสตูร เพื่อจะไดข้อ้สรุปในส่วนที่เป็นจุดดี จุดเด่น 
จดุดอ้ยของหลกัสตูร แลว้น าไปแกไ้ขปรบัปรุงใหส้มบรูณ ์จากนัน้จึงน าหลกัสตูรไปทดลองใชใ้นการ
เรียนการสอนจรงิ และประเมินประสิทธิผลหลงัการใชห้ลกัสตูรเสรจ็สิน้แลว้ 

การประเมินความเหมาะสมของโครงสรา้งหลักสูตร ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่า ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่า ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมมาก 
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คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่า ข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสม 
ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่า ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่า ขอ้ความดังกล่าวมีความเหมาะสมน้อย

ที่สดุ 
โดยท าการตรวจใหค้ะแนน แลว้น ามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนน (x)̄ และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดงันี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

จากนั้นผูว้ิจัยท าการวิเคราะหเ์พื่อตัดสินความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ของ
หลกัสูตร โดยพิจารณาจากเกณฑเ์ฉลี่ยแต่ละขอ้ ซึ่งไดข้อ้มูลมาจากผูเ้ชี่ยวชาญประเมินใหต้ัง้แต่ 
3.51 ขึน้ไป ถือว่าประเด็นการพิจารณานั้นเหมาะสมที่จะใชป้ระกอบในโครงร่างหลักสูตร  ถา้ได้
ค่าเฉลี่ยต ่ากว่าตอ้งน ามาพิจารณาแกไ้ขปรบัปรุง 

การประเมินความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งและมีความถูกตอ้งเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆของหลกัสตูร โดยรบัความคิดเห็น
จากผูเ้ชี่ยวชาญ การพิจารณาแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) 
นัน้ โดยจะการน าค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนมาแปลงเป็นคะแนน ดงันี ้

ผูเ้ชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคลอ้งและถูกตอ้งเหมาะสม ก าหนดคะแนนเป็น 
+1 

ผูเ้ชี่ยวชาญ มีความเห็นไม่แน่ใจ ก าหนดคะแนนเป็น 0 
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นไม่สอดคล้องและไม่ถูกต้องเหมาะสม  ก าหนด

คะแนนเป็น -1 
ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ที่ไดต้อ้งเท่ากบัหรือมากกว่า 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือ

ว่าแบบสอบถามดงักล่าวมีความสอดคลอ้ง ถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถน าไปใชไ้ด ้แต่ถา้ไดค่้า
นอ้ยกว่า 0.5 ตอ้งน ามาพิจารณาปรบัปรุงใหค่้าความสอดคลอ้งสงูขึน้  
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ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยจะประเมินตรวจคุณภาพของหลักสูตร โดยการ
ตรวจสอบโครงร่างของหลักสูตรโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า และก าหนดผู้ตรวจสอบเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  3.5 ขึน้ไป และการประเมินความ
สอดคลอ้งขององคป์ระกอบของหลกัสตูรมีเกณฑด์ชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป และเมื่อ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์แล้วน าไปทดลองใช้  หลังการทดลองใช้
หลกัสตูรแลว้จะประเมินประสิทธิผลการใชห้ลกัสตูรต่อไป 

นอกจากนั้น  การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน โดยมีการประเมิน 2 ดา้นคือ 

1. ประเมินด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ  โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่งประกอบดว้ยความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน โดยผลการทดสอบหลงัการเรียนสงู
กว่าก่อนการการเรียนโดยใชห้ลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

2. ประเมินดา้นความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โดยวัดจากแบบสอบถามที่ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามวิธีการของลิเคิรท์ 
(Likert, 1932: 1-55)  คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจต่อหลกัสตูรหลงัจดัการเรียนรูอ้ยู่ที่ระดบัมาก 
 
2. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศเป็นหลักการส าคัญที่สนับสนุนใน 
การพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงรุกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน 
เพื่ อให้มีความเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ภาษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1 องคป์ระกอบของภาษา 
องคป์ระกอบของภาษาที่ควรค านึงถึงและใหค้วามส าคัญในการจัดการเรียนรู้

ภาษานัน้ Brown (2007: 88-91) ไดเ้สนอว่าควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้
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) และระบบไวยากรณ ์(Syntax)  
2. เนือ้หา ซึ่งเก่ียวกบัระบบความหมาย (Semantics) 
3. การใชภ้าษา ซึ่งเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชภ้าษาเชิงปฏิบติั (Pragmatics)  
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แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั อปุกิตศิลปสาร (2545) ที่อธิบายองคป์ระกอบของ
ภาษาไวใ้นหนงัสือหลกัภาษาไทย 3 หมวดแรก ไดแ้ก่ อกัขรวิธี วจีวิภาค และวากยสมัพนัธ ์ 

2.2 ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษา 
2.2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการดา้นภาษา 

ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2541: 25-30) ได้สรุปทฤษฎี
เก่ียวกับพัฒนาการดา้นภาษาไว้ ดังนี ้1. ทฤษฎีความพึงพอใจแห่งตน (Autistic Theory) เชื่อว่า 
การเรียนรูก้ารพูดของเด็กเกิดจากการเลียนเสียงอันเนื่องมาจากความพึงพอใจที่จะไดท้ าเช่นนั้น 
เช่น ได้รับรางวัลจากแม่  2. ทฤษฎีการเลียนแบบ (The Imitation Theory) เชื่อว่า พัฒนาการ
ทางการพูดเกิดขึน้ไดห้ลายทาง โดยอาศยัการเลียนแบบ ซึ่งเกิดจากการไดเ้ห็นหรือการไดย้ินเสียง 
3. ทฤษฎีเสริมก าลงั (Reinforcement Theory) เชื่อว่า พฤติกรรมทัง้หลายถูกสรา้งขึน้ โดยอาศัย
การวางเงื่อนไข และเด็กจะพูดมากขึน้เมื่อได้รับรางวัลหรือการเสริมแรง (Reinforcement) 4. 
ทฤษฎีการรบัรู ้(Motor Theory of Perception) ตัง้สมมติฐานว่า การรบัรูท้างการฟังขึน้อยู่กบัการ
เปลง่เสียง หรือการท่ีเด็กฟังการพดูซ า้ดว้ยตนเอง และการเปลง่เสียงดว้ยการอ่านรมิฝีปากเป็นที่มา
ของการรับรู ้ภาษา 5. ทฤษฎีภาวะติดตัวมาแต่ก าเนิด (Innateness Theory) เชื่อว่า คนเรามี
ความสามารถทางภาษาที่ติดตวัมาตัง้แต่เกิด ซึ่งเรียกว่า เครื่องมือในการเรียนรูภ้าษา หรือ แอล เอ 
ดี (Language Acquisition Device: LAD) ท าใหม้นุษยส์ามารถเรียนรูภ้าษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่
ไดอ้ย่างง่ายดาย เพราะมีองคค์วามรูอ้ยู่ในจิตใตส้  านึก และ 6. ทฤษฎีความสมัพันธ์ (Interaction 
Theory) เนน้ว่าพฒันาการทางภาษาของคนเรานัน้เกิดขึน้เนื่องจากมนุษยม์ีความสามารถในการ
เรียนภาษา (แต่ไม่ใช่  LAD) และความรู้เก่ียวกับโลก ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจึงมีผลกับ
พฒันาการทางภาษา เช่น ความสมัพนัธก์บับคุคลรอบตวั เป็นตน้ 

2.2.2 ความหมายของการเรียนรูภ้าษาที่สอง และภาษาต่างประเทศ  
การจดัการเรียรูภ้าษาไทยส าหรบันักศึกษาจีนนัน้เป็นการเรียนรูภ้าษาที่สอง 

หรือเป็นการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศซึ่งเกิดขึน้หลังจากการเรียนรูภ้าษาแม่ การพิจารณาและ
สงัเคราะหบ์ริบทและสภาพแวดลอ้มที่ใชภ้าษา ผูว้ิจัยไดน้ิยามความหมายของการใชภ้าษาที่สอง 
และการใชภ้าษาต่างประเทศดงันี ้ 

ภาษาที่สอง หมายถึง ผูท้ี่ใชภ้าษาแม่เป็นภาษาหลกั เนื่องจากสงัคมที่อาศัย
อยู่นัน้ ไม่สามารถใชภ้าษาแม่ติดต่อสื่อสารในวงกวา้งได ้จึงมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรูภ้าษาเพิ่มอีก
ภาษาหนึ่ง เพื่อใชร้องจากภาษาแม่ การเรียนรูภ้าษานัน้จะนับว่าเป็นภาษาที่สอง เช่น คนจีนใช้
ภาษาจีนแมนดารินเป็นภาษาหลกัตัง้แต่แรกเกิด แต่เมื่อคนจีนยา้ยมาด ารงชีวิต หรือศึกษาต่อใน
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ประเทศไทยเป็นการถาวร การใชภ้าษาไทยในสงัคมไทย หรือการศึกษาในสถาบนัการศึกษาไทย
ของคนจีนภาษาไทยจึงนบัเป็นภาษาที่สอง 

ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ผูท้ี่ใชภ้าษาแม่เป็นภาษาหลัก แต่ประสงคจ์ะ
ติดต่อกับกลุ่มบุคคลที่ใชภ้าษาอ่ืน จึงมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรูภ้าษาตามเป้าหมายในบริบทที่ใช้
ภาษาแม่ เพื่อใชร้องจากภาษาแม่ในการแสวงหาความรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในติดต่อสื่อสาร  
การเรียนรู้ และการใช้ภาษานั้นจึงนับเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น คนจีนเรียนภาษาไทยใน
สถาบนัการศึกษาในประเทศจีน ซึ่งบริบทการใชภ้าษาจีนเป็นภาษาหลกั การเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อ
ใชร้องจากภาษาจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความรู ้ความเขา้ใจทางดา้นวฒันธรรม วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจ ตลอดจนใชภ้าษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
ของไทย 

2.2.3 แนวคิดพืน้ฐานของการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
Krashen (2009: 35-40) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง  ส ม ม ติ ฐ า น ใ น ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาต่างประเทศไว ้5 ประการ ดังนี ้1. สมมติฐานเก่ียวกับการรบัรูภ้าษา และการเรียนรูภ้าษา 
(The Acquisition Learning Hypothesis) มี  2 แบบ  ดั งนี ้  1.1 การรับ รู ้ภ าษ า  (Language 
Acquisition) เป็นวิธีการที่คลา้ยกบัการเรียนรูภ้าษาแม่ของเด็ก การรบัรูภ้าษานัน้ เป็นกระบวนการ
จิตใตส้  านึก (Subconscious process) กล่าวคือ ผูร้บัภาษา (Language acquirer) จะไม่รูต้ัวว่า
ตนเองไดร้บัภาษาแลว้ แต่จะรูเ้พียงว่าก าลงัใชภ้าษานัน้ ๆ ในการสื่อสาร ผลของการรบัภาษา คือ
ผูร้บัภาษาจะรูว้่าการใชภ้าษานัน้ถูกตอ้งหรือไม่ โดยไดจ้ากความรูส้ึก ถึงแมว้่าผูร้บัภาษาจะไม่มี
ความรูท้างดา้นกฎเกณฑ์ของภาษามาก่อนก็ตาม 1.2 การเรียนรูภ้าษา (Language Learning) 
เป็นการเรียนรูอ้ย่างรูต้วั (Conscious) ผูเ้รียนจะเรียนรูก้ฎเกณฑก์ารใชภ้าษา มีความระมดัระวงัใน
การใชก้ฎและสามารถอธิบายเก่ียวกบักฎเกณฑข์องภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งการเรียนรูแ้บบนีถื้อ
เป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกับภาษา (Knowing about a Language) 2. สมมติฐานเก่ียวกับขั้นตอนใน
การรับรู ้ภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order Hypothesis) 3. สมมติฐานเก่ียวกับกลไก
ทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis) 4. สมมติฐานเก่ียวกับการรบัรูข้้อมูลทางภาษา 
(The Input Hypothesis) 5. สมมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างดา้นเจตคติ (The Affective Filter 
Hypothesis) 

ทั้งนี ้ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 25) ได้สรุปแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
ภาษาตามสมมติฐานของ Krashen ที่เก่ียวกบัการรบัภาษาและการเรียนรูภ้าษา ดง้นี ้ 1. การรบัรู ้
ภาษา (Language Acquisition) วิธีการสอนภาษาในลักษณะนี ้ ได้แก่  การเรียน ภาษาแบบ
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ธรรมชาติ (Natural Approach) 2. การเรียนรู้ภาษา (Language Learning) วิธีสอนภาษาใน
ลกัษณะนี ้หมายรวมถึงวิธีการสอน 8 วิธี ดังนี ้2.1 วิธีสอนแบบฟัง-พดู (Audio-Lingual Method) 
2.2 วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล (Grammar -Translation Method) 2.3 วิธีสอนแบบตรง 
(Direct Method) 2.4 วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบความรูค้วามเข้าใจ (Cognitive Code 
Learning Theory) 2.5 วิ ธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสาร  (Communicative 
Approach) 2.6 วิธีสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) 2.7 วิธีสอนแบบ
การตอบสนองด้วยท่ าทาง  (Total Physical Response) และ  2.8 วิ ธี ส อนแบบชัก ชวน 
(Suggestopedia) 

นอกจากนั้น Anthony (1963: 63-67) ได้กล่าวถึงพื ้นฐานของการจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย แนวคิด (Approach) วิธีสอน (Method) และ
เทคนิคการสอน (Technique) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 1. แนวคิด (Approach) หมายถึง ทฤษฎี 
หลกัการ หรือความเชื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธรรมชาติของภาษา ซึ่งเป็นแนวทางส าหรบัผูส้อนใน
การตดัสินใจก าหนดเป้าหมายและเนือ้หาของการจดัการเรียนรูภ้าษาที่สอง ตลอดจนเลือกรูปแบบ
และกิจกรรมในการสอน 2. วิธีสอน (Method) หมายถึง แผนรวมของกระบวนการในการน าเสนอ
เนือ้หาของการจัดการเรียนรู ้ซึ่งอยู่บนแนวคิดที่เลือกไว ้วิธีสอนประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายในการ
จดัการเรียนรู ้การก าหนดเกณฑป์ระเมินเพื่อการคดัเลือก การจดัล าดบัเนือ้หา รูปแบบการน าเสนอ
เนือ้หา บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน และอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ และ 3. เทคนิคการ
สอน (Technique) หมายถึง เทคนิคหรือกลวิธี และกิจกรรมต่าง ๆน าไปจดัการเรียนรู ้ใหส้อดคลอ้ง
กลมกลืนกบัแนวคิดและวิธีสอนที่เลือกไว ้

งานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจะสงัเคราะหแ์นวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาที่กล่าวไปขา้งตน้ไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน  

2.2.3 การถ่ายโอนภาษาในการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ  ควรค านึงเรื่อง 

การถ่ายโอนภาษา (Language transfer) ซึ่งมีนักภาษาศาสตรแ์ละนักการศึกษาหลายท่านให้
ค าอธิบายเรื่องการถ่ายโอนภาษาดงันี ้

Odlin (1989: 27) ใหค้ าอธิบายการถ่ายโอนภาษาว่า หมายถึงอิทธิพลใน
การใชภ้าษาที่มาจากความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างภาษาเป้าหมายกับภาษาแม่หรือ
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ภาษาอ่ืนใดที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรูม้าก่อน ซึ่งภาษาที่เรียนรูม้าก่อนนัน้ อาจจะมีความสมบูรณห์รือไม่ก็
ได ้

Ellis (1994: 301-306) ไดก้ล่าวถึงการถ่ายโอนภาษาว่าเป็นตวัที่ก าหนด
ถึงความยากง่ายของภาษาเป้าหมายหรือภาษาที่สองของผูเ้รียน ถา้รูปแบบของภาษาเป้าหมาย
เหมือนหรือคลา้ยกบัภาษาแม่หรือภาษาที่ไดเ้รียนรูม้าก่อนจะสง่ผลใหก้ารเรียนรูภ้าษาเปา้หมายได้
ง่ายยิ่งขึน้ แต่ถา้ภาษาเป้าหมายมีความแตกต่างกบัภาษาแม่หรือภาษาที่เรียนรูม้าก่อนของผูเ้รียน 
การเรียนภาษาเป้าหมายก็จะยากและมีขอ้ผิดพลาดมากขึน้ จากแนวคิดดงักล่าว สามารถสรุปว่า 
การถ่ายโอนทางภาษา (Language Transfer) หมายถึง อิทธิพลของภาษาที่หนึ่งที่มีผลต่อการ
เรียนรูภ้าษาที่สอง หรือภาษาต่างประทศการถ่ายโอนทางภาษาสามารถแบ่งออกเป็นการถ่ายโอน
เชิงบวก และการถ่ายโอนเชิงลบ โดยรายละเอียดดังนี ้1. การถ่ายโอนเชิงบวก หมายถึง บทบาท
ของภาษาที่หนึ่ง หรือภาษาแม่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรูภ้าษาที่สอง ซึ่งเกิดจาก
การที่ภาษาที่หนึ่งของผูเ้รียนมีความคลา้ยคลึงกบัภาษาที่สอง ผูเ้รียนเรียนภาษาที่สองในระดบัตน้ 
มกัจะยืมระบบเสียง หรือค าของภาษาที่หนึ่งมาเปรียบเทียบกบัภาษาแม่ของตน ซึ่งมีส่วนคลา้ยกบั
ภาษาที่สองมาใช ้ส าหรบัผูเ้รียนในระดับที่สงูขึน้ไปภาษาที่หนึ่งยังคงมีส่วนช่วยเสริมความเขา้ใจ
ภาษาที่สอง เช่น การแปลสองภาษา และ 2. การถ่ายโอนเชิงลบ (Negative Transit) หมายถึง 
บทบาทของภาษาที่หนึ่งในการขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคระหว่างการเรียนรูภ้าษาที่สอง ซึ่งเกิดจาก
การท่ีภาษาที่หนึ่งของผูเ้รียนกบัภาษาที่สองมีความแตกต่างกนั หรือเรียกอีกอย่างว่า การแทรกแซง
ของภาษาที่หนึ่ง (First Language Interference)    

จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปว่า การถ่ายโอนทางภาษา (Language 
Transfer) หมายถึง อิทธิพลของภาษาที่หนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรูภ้าษาที่สอง หรือภาษาต่างประทศ
การถ่ายโอนทางภาษาสามารถแบ่งออกเป็นการถ่ายโอนเชิงบวก และการถ่ายโอนเชิงลบ โดย
รายละเอียดดังนี  ้1. การถ่ายโอนเชิงบวก หมายถึง บทบาทของภาษาที่หนึ่ง หรือภาษาแม่มีส่วน
ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรูภ้าษาที่สอง ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาที่หนึ่งของผูเ้รียนมีความ
คลา้ยคลึงกับภาษาที่สอง ผูเ้รียนเรียนภาษาที่สองในระดับตน้ มักจะยืมระบบเสียง หรือค าของ
ภาษาที่หนึ่งมาเปรียบเทียบกบัภาษาแม่ของตน ซึ่งมีสว่นคลา้ยกบัภาษาที่สองมาใช้ ส  าหรบัผูเ้รียน
ในระดับที่สูงขึน้ไปภาษาที่หนึ่งยังคงมีส่วนช่วยเสริมความเขา้ใจภาษาที่สอง เช่น การแปลสอง
ภาษา 2. การถ่ายโอนเชิงลบ (Negative Transit) หมายถึง บทบาทของภาษาที่หนึ่งในการขดัขวาง 
หรือเป็นอปุสรรคระหว่างการเรียนรูภ้าษาที่สอง ซึ่งเกิดจากการที่ภาษาที่หนึ่งของผูเ้รียนกบัภาษาที่
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สองมีความแตกต่างกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า การแทรกแซงของภาษาที่หนึ่ง (First Language 
Interference)  

การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยจะน าแนวคิดเรื่องการถ่ายโอนภาษา (Language 
transfer) มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2.2.5 ปัจจยัที่สง่ผลต่อการจดัการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านไดต้ัง้ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ

ปัจจยัในการจดัการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดส้รุปไวด้งันี ้ 
1. ทฤษฎีและแนวคิดของ Jakobovits (1971: 103-105) ได้กล่าวถึง

ปัจจัยในการจัดการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศใหม้ีประสิทธิภาพนัน้ประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1.1 ปัจจัยทางด้านการสอน ประกอบด้วย 1.1.1 คุณภาพการสอนของครู ซึ่งขึน้อยู่กับความรู ้
ความสามารถทางภาษาและการสอนของครู 1.1.2 โอกาสทางการเรียนรูข้องผูเ้รียน ซึ่งรวมทัง้เวลา
ที่ใชเ้รียนทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 1.1.3 เกณฑก์ารประเมินผล ซึ่งอาจประเมินไดจ้ากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 ปัจจัยทางด้านผู้เรียน ประกอบด้วย 1.2.1 ความสามารถที่จะ
เข้าใจการสอนขึน้อยู่กับสติปัญญา 1.2.2 ความสามารถทางภาษา 1.2.3 ความถนัด ได้แก่ 
องคป์ระกอบของความถนดัทางการเรียนทางภาษา 1.2.4 ความมานะบากบั่น เกิดจากแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธิ์ และเจตคติที่มีต่อครูผูส้อน 1.2.5 ความสนใจในภาษาที่เรียน 1.2.6 เจตคติต่อวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 1.2.7 กลยทุธแ์ละวิธีการเรียน ประกอบดว้ย 1.2.7.1 สมรรถภาพในการรบัความรูใ้หม่ 
1.2.7.2 สมรรถภาพในการถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรูไ้ปสู่ความรูใ้หม่  1.2.7.3 นิสัยทางการเรียน และ 
1.2.7.4 การประเมินผลความสามารถของตนเอง 1.3 ปัจจัยทางดา้นสงัคมและวัฒนธรรม ซึ่งที่มี
อิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1.3.1 ความยดึมั่นต่อภาษาของตนเอง 
1.3.2 องคป์ระกอบทางภาษาศาสตรท์างภาษา และ 1.3.3 ภาวะของวฒันธรรมที่ปรากฏในสงัคม  

2. ทฤษฎีและแนวคิดของ R. C. Gardner (1973: 7-8; 121-122) และ R. 
C. L. Gardner, W. E (1972: 3-134) ไดแ้บ่งปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ดงันี ้
2.1 เจตคติ (Attitude) เจตคติต่อเนือ้หาวิชาที่เรียน ซึ่งเจตคติเหล่านีไ้ด้รบัจากปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่ 2.1.1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางบ้าน (Home Environment) การสนับสนุนทางด้าน
บรรยากาศภายในครอบครวั และการส่งเสริมจากบิดามารดา (Parents’ support) จะท าใหผู้เ้รียน
เกิดความชื่นชอบ และมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 2.1.2 การไดเ้ปรียบดา้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ (economic advantage) การไดร้บัการส่งเสรมิและสนบัสนุนภายในครอบครวั 
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การไดร้บัการส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อน หรือผูเ้รียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสูงจะมีเจตคติ
ทางบวกต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 2.1.3 ตวัครูและวิธีการสอน ซึ่งมีบทบาทส าคญัที่ก่อใหเ้กิด
เจตคติต่าง ๆ 2.2 ความถนัดทางดา้นภาษา (Language aptitude) (R. C. Gardner, 1973: 24) 
2.3 ระดั บ ส ติ ปั ญ ญ า  ( Intellectual level) โด ยทั่ ว ไป ส ติ ปั ญ ญ าจ ะมี ผ ล ใน ก า ร เรี ย น
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองที่เน้นการสื่อสาร 2.4 ความรูเ้ดิม (Knowledge background) 
2.5 นิ สั ย ก าร เรี ย น  (Habit of studying) 2.6. เพ ศ  (Sex) แล ะ  2.7 โอ ก าส ใน การ เรีย น รู ้
(Opportunity of learning)   

จากแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่
กล่าวมาขา้งตน้พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศมีหลายดา้น ดงันัน้
ในการจดัการเรียนรูภ้าษาไทยส าหรบันกัศกึษาจีนนัน้ ควรตอ้งค านึงถึง 4 ปัจจยัหลกั คือ 

1. ปัจจัยทางด้านผู้เรียน ได้แก่  เจตคติ เพศ วัย นิสัยทางการเรียน 
แรงจงูใจภายใน ความถนดัทางการเรียน ความรูเ้ดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

2. ปัจจัยทางดา้นการสอน ไดแ้ก่ คุณภาพการสอนของครู สื่อการสอน 
อุปกรณ์การสอน  กิจกรรม  กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน  บรรยากาศการเรียนการสอน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน การใหโ้อกาสผูเ้รียน ความสนใจปัญหาของผูเ้รียน เป็นตน้ 

3. ปัจจัยทางดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนจากครอบครวั 
ไดแ้ก่ ทางดา้นบรรยากาศภายในครอบครวั การสง่เสรมิจากบิดามารดา การส่งเสริมจากเพื่อนและ
ญาติ เป็นตน้ 

4. ปัจจยัทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
ความแตกต่างทางด้านสังคม ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และความแตกต่างทางด้าน
มนษุยวิทยา  

2.3 ประเภทของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล รวมทั้งเป็นภาษาราชการของหลาย

ประเทศ ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเป็นที่ยอมรบักนัของสงัคมทั่วโลก ผูว้ิจยัจึงขออา้งอิงและประยกุตใ์ชแ้นวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรูภ้าษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ส าหรบันกัศกึษาจีน  

Judd (1989: 35-39) ไดแ้บ่งบริบทการสอนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์
ในการใชภ้าษาออกเป็น 4 ประเภท คือ คือ 1. การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาที่สอง หมายถึง 
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การสอนภาษาอังกฤษในสงัคมที่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ การสอน เนน้ทัง้ 4 ทักษะคือ 
ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียนไปพรอ้มกนั และมีการใชท้ าเนียบ
ภาษาทุกรูปแบบ ตัง้แต่แบบเป็นกันเองจนถึงแบบเป็นทางการ 2. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง การสอนภาษาองักฤษในสงัคมที่ไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นพืน้ฐานใน
ชีวิตประจ าวัน 3. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเสริม หมายถึง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ใชติ้ดต่อสื่อสารระหว่างผูท้ี่พูดภาษาแม่ต่างกัน มักจะพบในประเทศที่ใชภ้าษามากกว่า 2 ภาษา 
โดยใชเ้พื่อติดต่อภายในประเทศ เช่น การพาณิชย ์การสื่อสารมวลชน การสอนเนน้ทัง้ 4 ทกัษะคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนไปพรอ้มกนั เหมือนกบัการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษา
ที่สอง และ 4. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารในวงกวา้ง หมายถึง การ
สอนภาษาองักฤษ เพื่อใชเ้ป็นภาษากลางในการติดต่อระหว่างประเทศ (Lingua Franca) การสอน
ภาษาองักฤษในลกัษณะนีเ้นน้ทกัษะทางภาษาเฉพาะอย่างเท่านัน้ 

P. Strevens (1978: 90-92) ได้กล่ าวถึ งบ ริบทของการจัดการเรียน รู้
ภาษาอังกฤษตามความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 2.1 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษใชค้ าว่า English for Academic 
Purposes (EPA) เช่น  ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร ์เป็นดน้ และ 2.2 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวิชาชีพ หรือภาษาองักฤษใช้
ค าว่า English for Occupational Purposes (EOP) เช่น ภาษาอังกฤษส าหรบันักอุตุนิยมวิทยา 
แอรโ์ฮสเตส มคัคเุทศก ์เป็นตน้  

จ าก นั้ น  Hutchinson (1987: 21-23) ได้ จ า แ น ก ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะทางออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่  1. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิง
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี หรือภาษาอังกฤษใชค้ าว่า English for Science and Technology 
(EST) ซึ่งแยกออกเป็น 2 สาขาย่อย ดังนี ้ 1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ หรือ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า English for Academic Purposes (EAP) เช่น ภาษาอังกฤษทางด้าน
การแพทย ์(English for Medical Studies) เป็นดน้ 1.2 ภาษาองักฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ชิงวิชาชีพ 
หรือภาษาอังกฤษใช้ค าว่า  English for Occupational Purposes (EOP) เช่น ภาษาอังกฤษ
ส าหรบัช่างเทคนิค (English for Technicians) เป็นตน้ 2. ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร ์(English for Business and Economic: EBE) ซึ่งแยกออกเป็น 2 สาขาย่อย 
ดังนี ้ 2.1 ภาษาอังกฤษเพื่ อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ  (EAP) เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร ์(English for Economics) เป็นต้น และ 2.2 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิง
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วิชาชีพ  (EOP) เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ (English for Secretaries) เป็นต้น  3. 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ชิงสังคมศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษใชค้ าว่า English for Social 
Science ซึ่งแยกออกเป็น 2 สาขาย่อยเช่นกนั ดงันี ้3.1 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงวิชาการ 
หรือภาษาอังกฤษใช้ค าว่า English for Academic Purposes เช่น ภาษาอังกฤษเชิงจิตวิทยา 
(English for Psychology) และ 3.2 ภาษาอังกฤษเพื่ อวัตถุประสงค์เชิงวิชาชีพ  (EOP) เช่น 
ภาษาองักฤษเพื่อการสอน (English for Teaching) เป็นตน้  

Robinson (1991: 19-23) จ าแนกภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทาง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาชีพ (English for Occupational 
Purposes: EOP) ซึ่ ง เก่ียวข้องกับความต้องการด้านการท างานและการฝึกอบรม  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) ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล และเป็นภาษาที่ใช้
อย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้นจึงสามารถน าแนวคิดการจ าแนกประเภทของการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษไปประยกุตใ์ชใ้นการจ าแนกประเภทการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้
ดว้ย เนื่องจากว่า การจัดการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
ลว้นแต่มีคณุลกัษณะเหมือนกนั คือจะเนน้การเรียนรูด้า้นไวยากรณ์ และรูปประโยคต่าง ๆ รวมทัง้
การพฒันาความสามารถดา้นการสื่อสารทัง้ฟัง พดู อ่าน และเขียน  

จากแนวคิดที่กล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงจ าแนกประเภทของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยทั่ วไป  (General Thai) หมายถึง การ
จดัการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณท์ั่วไป 

2. การจัดการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง  (Thai for 
Special Purposes: TSP) หมายถึง การจดัการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณต์าม
วตัถุประสงคเ์ฉพาะทาง การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ เป็นการน าภาษาไทยไปเป็นเครื่องมือเพื่อใชใ้น
การสื่อสารในวงการธุรกิจ ดังนัน้การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัดเป็นภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (Thai for Special Purposes : TSP) แขนงภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงคท์างวิชาชีพ (Thai 
for Occupational Purposes: TOP)   
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2.4 การเรียนรู้ภาษาเพ่ือวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
นักศึกษาจีนที่ เรียนสาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละ

การเงินยูนนานที่ส  าเร็จการศึกษาแลว้ จะตอ้งเขา้สู่วงการหางานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
ดังนั้นการใช้ภาษาไทยเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ  (Thai For Specific Purposes) เช่น การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ จึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมสรา้งความสามารถการสื่อสารในบริบท
ตามวัตถุประสงคเ์ฉพาะของนักศึกษาจีน และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใชบ้ณัฑิต ผูว้ิจัย
จึงไดศ้ึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูภ้าษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันักศึกษาจีน แต่ปัจจุบนัแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะยงัไม่ชดัเจนเทียบเท่ากบัการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษ ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้
นี ้ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของการการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้ และพัฒนาเป็นแนวคิดพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ส าหรบันกัศกึษาจีน ดงันี ้

2.4.1 ความหมายของการเรียนรูภ้าษาเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
Bhatia (1979: 24) แสดงความคิดเห็นว่า  การที่ ผู ้เรียนจะมีความรู้

ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้นั้น  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ก่อน จึงจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ ได้ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านสังคมวิทยา วิศวกรรมศาสตร ์
แพทยศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละวรรณคดี เป็นตน้ 

Robinson (1980: 6) ให้ความหมายของการเรียนรูภ้าษาอังกฤษเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะว่า เป็นการเรียนรูภ้าษาองักฤษตามวตัถุประสงคข์องการน าภาษาไปใชใ้นการ
ท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ โดยเฉพาะการท างานที่ภาษาองักฤษมีบทบาทส าคญัในการช่วยเสรมิ 

Harmer (1982: 167-167) มี ค ว าม เห็ น ว่ า  ก า ร เรี ย น รู้ภ าษ า เพื่ อ
จุดประสงคเ์ฉพาะ โดยมุ่งใหผู้เ้รียนมีความสามารถเฉพาะ ที่จะท างานที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนได ้
สิ่งที่เป็นความหมายของการจัดการเรียนรูคื้อ การพัฒนาความรูค้วามสามารถที่จะจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึน้ในการท างานที่จ  าเป็นตอ้งใชภ้าษาในการสื่อสาร 

Hutchinson (1987: 12-24) ใหน้ิยามความหมายของการสอนภาษาเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะทางไวว้่า การสอนภาษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางไม่ใช่ผลผลิต (Product) 
ของการสอนภาษา ไม่ใช่รูปแบบของภาษาเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และไม่ใช่วิธีสอนวิธีใดวิธี
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หนึ่ง แต่การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทาง หมายถึง แนวการสอน (Approach) เพื่อการ
เรียนรูภ้าษาโดยค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

T. Dudley-Evans, and St John, M (1998: 4-5) ได้นิยามการจัดการ
เรียนรูภ้าษาเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะทาง ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. จดัขึน้ตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของผูเ้รียน 
2. ใช้วิธีการและกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรียน โดยเน้นที่

ไวยากรณ ์คลงัค าศพัท ์และลกัษณะการใชภ้าษา  
3. อาจจะจดัขึน้ตามสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
4. อาจจะใช้กลวิธีในการสอนต่างจากการสอนภาษาต่างประเทศ

ทั่วไป 
5. มกัจะจดัขึน้ส  าหรบัผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็นในระดบัการศึกษาหรือการ

ท างาน 
6. โดยทั่วไปมักจะจัดขึน้ส  าหรบัผูเ้รียนระดบักลางหรือระดับสูง โดย

ผูเ้รียนมีพืน้ฐานระดบัหน่ึง แต่ก็สามารถจดัสอนใหผู้เ้รียนระดบัเริ่มตน้ได ้
จากแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการจดัการเรียนรูภ้าษาเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะขา้งตน้ จึงสามารถกลา่วไดว้่า การจดัการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ หมายถึง 
การจดัความรู ้และทกัษะภาษาไทยเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะให้ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีการพฒันาดา้นความรูข้องภาษา และเสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใชภ้าษาไทยทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารตามวัตถุประสงคเ์ฉพาะ การจัดการ
เรียนรูภ้าษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะยงัหมายรวมถึง การจดัการเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ
ดา้นภาษาศาสตรเ์ชิงสังคม และวัฒนธรรมการใชภ้าษาตามจุดประสงคใ์นสังคมไทยดว้ย การ
จัดการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้เรียนควรต้องมีความรูก้ารใช้ภาษาไทยขั้น
พืน้ฐานในระดบัเพียงพอที่จะสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวนัได ้

2.4.2 แนวทางการจดัการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
Mackay (1978: 43-49) ได้อธิบายว่า การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ แตกต่างจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารทั่วไป เนื่องจากภาษาเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะได้
สะทอ้นถึงความตอ้งการที่แตกต่างกันของกลุ่มผูเ้รียน ทั้งกลุ่มที่ก าลังศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคต (Pre-service student) และกลุ่มที่ประกอบอาชีพแล้ว (In - service 
professionals) ซึ่งประกอบด้วยความต้องการศึกษาเนื ้อหาเป็นองค์ความรูก้ว้าง  โดยทั่วไปจะ
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จัดการเรียนรูเ้สริม หรือกิจกรรมในสถานการณ์เฉพาะ ดังที่  Mackay และ Mountford ได้เสนอ
แนวคิดดา้นการจดัการเรียนรูภ้าษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะไว้ 3 ดา้น โดยสรุปดงัต่อไปนี ้ดา้นที่ 1. 
กลวิธีในการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทางธุรกิจ ควรจัดการเรียนรูภ้าษาทัง้องคค์วามรู้
ทางภาษาและทกัษะทางการใชภ้าษาเป็นไปตามขอบเขตของเนือ้หาดา้นธุรกิจ โดยใชก้ิจกรรมการ
จัดการเรียนรูภ้าษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ด้านที่  2. การเรียนรูด้้านการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการในการสื่อสารทัง้ระบบ โดยเนน้เนือ้หาทัง้ดา้นรูปแบบของภาษาและ
กระบวนการสง่สาร ดา้นที่ 3. หลกัการในใชใ้นการจดัการเรียนรูคื้อ ใชบ้รบิทโดยมีเนือ้หาที่เก่ียวกบั
การประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะดา้น 

M. B. B. Finocchiaro, Christopher. (1983: 43-49) กล่าวไว้ว่ า  การ
สอนภาษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยพิจารณาจากความตอ้งการ 2 ประการคือ ความตอ้งการใน
การเรียนภาษาใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุในระยะเวลาอนัจ ากดั อีกประการหนึ่งคือ ความตอ้งการใน
การสื่อสาร (Communicative needs) ในการจัดการเรียนรูภ้าษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะนั้น ไม่
จ าเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนมีองคค์วามรูภ้าษาแบบครบวงจร แค่จัดเนือ้หาองคค์วามรูใ้นขอบข่ายตาม
ความตอ้งการของสายงานของผูเ้รียน ดังนัน้ ควรวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียนก่อน ซึ่งเป็น
ปัจจยัอนัส าคญัในการออกแบบและวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 

Robinson (1991: 31- 34) กล่ าวถึ ง  การจัดการเรียน รู้ภ าษา เพื่ อ
วัตถุประสงคเ์ฉพาะว่า เป็นการปฏิบติัการทางการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับการการจัดการเรียนรูเ้ชิง
ปฏิบติั ขอบเขตการสอนประกอบดว้ยความส าคัญ 3 ประการ คือ องคค์วามรูด้า้นตัวภาษา องค์
ความรูด้า้นการเรียนการสอน และความสนใจเฉพาะสาขาวิชาของกลุม่ผูเ้รียน 

จากแนวคิดที่เก่ียวกบัแนวทางการสอนภาษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะขา้งตน้ 
สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูภ้าษาไทยเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะจดัเป็นสาขาการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารสาขาหนึ่ง ที่ควรใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเรื่องความตอ้งการของผูเ้รียนเฉพาะกลุม่ โดย
มุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ทางดา้นความรูท้างวิชาการ และ
ทักษะภาษาในการประกอบอาชีพ และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณข์องงานที่ปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจจดัเป็นการใชภ้าษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยใชภ้าษาไทย
เป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงาน ประสานงาน บริการและกิจการอ่ืน ๆ ใน
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สถานการณบ์รบิทธุรกิจ ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารนัน้จึงมีผลต่อภาพลกัษณข์องหน่วยงาน หรือภาค
ธุรกิจ รวมถึงความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในสงัคมแวดวงธุรกิจดว้ย จึงกล่าวไดว้่าการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจเป็นการใชภ้าษาที่มีลกัษณะพิเศษ และตอ้งค านึงถึงการใชภ้าษาอย่างสภุาพ แสดงความ
จริงใจใหเ้กียรติ หลีกเลี่ยงการปฏิเสธหรือต าหนิผูอ่ื้น เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมของการ
สื่อสาร ในวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ดังต่อไปนี ้เพื่อน าขอ้มูลความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาหลักสูตร
เสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานใหม้ีประสิทธิภาพ  

3.1 ความหมายของภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ (2543: 1) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจว่า 

หมายถึง เป็นภาษาที่ใช้สื่อความหมายเพื่อติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจในสังคมไทย และยังผลให้
ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ หรือหมายถึง ภาษาที่ประชาชนไทยหรือบุคคลอ่ืนใชเ้ป็น
เครื่องมือสื่อความหมายเพื่อติดต่อสื่อสารดา้นธุรกิจ โดยมุ่งหมายที่จะเร่งเรา้ โนม้นา้วจูงใจผูฟั้งให้
มีความคิดเห็นคลอ้ยตาม และตดัสินใจกระท าตามเจตนาของผูใ้ชภ้าษานัน้ได ้

ฟองรตัน ์ศรีนวลดี (2546: 14) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจไวว้่า 
ภาษาไทยที่ใช้สื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสารในเรื่องที่ เก่ียวกับธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ดา้นการพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน  

อภิชยั สมนาม (2548: 54) ไดก้ลา่วถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจคือ การใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ  เพื่อให้การติดต่อสื่อสารนั้นส าเร็จตาม 
ความมุ่งหมาย อนัประกอบดว้ยทกัษะ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 

ประคอง นิมมานเหมินท ์(2552: 90) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจ
ว่า หมายถึง ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารทัง้ดา้นการเงิน การธนาคาร การคลงั การตลาด การซือ้ขาย 
การบรกิาร 

ตามที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวถึงความหมายของภาษาไทยธุรกิจขา้งต้น 
สรุปไดว้่า ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารทางธุรกิจระหว่างบุคคล 
หรือองคก์ร โดยใชภ้าษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในบริบทดา้นการเงิน  การตลาด  
การผลิตสินคา้ การซือ้ขาย การบริการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ดา้นธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้ ผู ้ที่ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจนั้น
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จ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
รวมทัง้การใชถ้อ้ยค าที่ถกูตอ้ง เหมาะสมกบับคุคลและกาลเทศะ 

3.2 ความส าคัญของภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
เอกฉัท จารุเมธีชน (2549: 4) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของภาษาไทยธุรกิจไวว้่า 

ในวงการธุรกิจ การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ นักธุรกิจจึงตอ้งเลือกใชว้ิธีการสื่อสารที่หมาะสมกับงาน
แต่ละประเภท การเรียนรูว้ิธีการใชภ้าษาไทยอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมทัง้ในดา้นการพูด การเขียน 
และการเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและการฟังจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในอาชีพการ
งานเป็นอย่างดี เพราะการท าธุรกิจทุกอย่างต้องมีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน การน าภาษาไทยมาใชใ้นการติดต่อสื่อสารธุรกิจ จึงตอ้งอาศัยความรูค้วาม
ช านาญที่ไดจ้ากการฝึกฝนและความสนใจใฝ่รู ้ 

ฟองรตัน์ ศรีนวลดี (2546: 16) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของภาษาไทยธุรกิจว่า
เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการแสวงหาปัจจัยในการด ารงชีวิตใหอ้ยู่รอดและมีความสุข  คนเราทุกคนจึง
จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ดงันัน้ในการประกอบธุรกิจจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั การใชภ้าษาใน
การด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม จะช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที่การงาน
และอาชีพ 

จากแนวคิดที่กล่าวถึงความส าคญัของภาษาไทยธุรกิจขา้งตน้ จึงสามารถกล่าว
ไดว้่า ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญในแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารระหว่างบุคคล หรือองคก์รให้
เกิดความรูค้วามเขา้ใจและศรทัธา อนัมีผลช่วยขจดัปัญหาในการติดต่อระหว่างกนั และเสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานไปอย่างราบรื่น และประสบผลส าเร็จ การเลือกใชถ้อ้ยค าภาษาไทย
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ฐานะสงัคมของบคุคล และจดุประสงคจ์ะมีสว่นช่วยใหร้ะหว่างบคุคล
หรือหน่วยงานเกิดความเชื่อถือ ศรทัธา และมีทศันคติที่ดีต่อกนั 

3.3 ลักษณะของภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจนั้น มีหลายระดับ  หลายสถานการณ์ และหลาย

จุดประสงค ์จึงสามารถกล่าวไดว้่า การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเป็นภาษาที่มีลกัษณะเฉพาะของตน 
ซึ่งแตกต่างจากการใชภ้าษาไทยทั่วไป ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของภาษาไทย
เชิงธุรกิจของนกัการศึกษาไทยหลายท่านและสงัเคราะหล์กัษณะเฉพาะของภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็น 
8 ประการ (พนมพร นิรญัทวี, 2540: 1-7); (ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ, 2543: 2); (เอกฉัท จารุเมธีชน, 
2549: 4) ดงันี ้1. การเลือกใชค้ าง่าย สัน้ ๆ สื่อความหมายกะทัดรดั และชดัเจน 2. การเลือกใชค้ า
ตอ้งมีความหมายชัดเจนไม่ซ  า้ซาก และไม่ก ากวม 3. การใชถ้อ้ยค าที่มีความหมายในเชิงบวก 4. 



  59 

การใช้ถ้อยค าเต็มไปด้วยความจริงใจ มีไมตรีจิต 5. การใช้ภาษาถ้อยค าส านวนที่สละสลวย 
ไพเราะเพื่อสรา้งมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 6. การใชข้อ้ความนุ่มนวล และสภุาพ 7.การใชภ้าษาแบบ
มีเหตุมีผล เพื่อก่อใหเ้กิดความพอใจ ขวญัก าลงัใจ และความกระตือรือรน้ต่อธุรกิจ และ 8. การใช้
ภาษาโดยอาศยัหลกัการใชภ้าษาศิลปะและจิตวิทยาในการเรียบเรียงถอ้ยค าอย่างสละสลวยเพื่อ
โนม้นา้วชกัจงูผูอ่ื้น 

ทัง้นี ้ประคอง นิมมานเหมินท ์(2552: 93-95) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาษาไทย
เชิงธุรกิจเพิ่มเติมว่า การใชภ้าษาไทยธุรกิจเป็นภาษาเฉพาะกิจ เนื่องดว้ยภาษาที่ใชใ้นสถานการณ์
การสื่อสารนั้นเป็นภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะทางธุรกิจ  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) หลีกเลี่ยงค าที่มีนยัทางลบ 2) ใชค้  าที่สื่อความหมายชดัเจนแน่นอน 3) การใชศ้พัทเ์ฉพาะ 
และ 4) การใชค้ าภาษาองักฤษ ซึ่งสามารถอธิบายสรุปไดด้งันี ้ 

1. หลีกเลี่ยงค าที่มีนยัทางลบ 
การสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีเป็นเรื่องที่ส  าคัญต่อธุรกิจ การเลือกใชค้ าหรือ

ข้อความในการติดต่อธุรกิจจึงต้องเลือกใช้ค าหรือข้อความที่มีความหมายเชิงบวก เพื่อสรา้ง
ความรูส้ึกที่ดี และรกัษาภาพลกัษณข์องธุรกิจ หลีกเลี่ยงค าที่มีนยัทางลบนบัเป็นวตัถปุระสงคห์นึ่ง
ที่ส  าคญัของภาษาไทยเชิงธุรกิจ ดงันัน้ นกัศกึษาจีนที่เรียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ ตอ้งศึกษาและใชใ้ห้
ถกูตอ้ง ดงัตวัอย่างการเปรียบเทียบค าภาษาไทยทั่วไปกบัค าภาษาไทยเชิงธุรกิจในตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบค าภาษาไทยทั่วไปกบัค าภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
 

 
2. ใชค้  าที่สื่อความหมายชดัเจนแน่นอน 

การสื่อสารในวงการธุรกิจ ทั้งการพูดคุยต่อรอง การเจรจาการค้า การ
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนโครงการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ภาษาที่ใชจ้ะตอ้งสื่อความได้

ภาษาไทยท่ัวไป ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
โรงงาน ฝ่ายผลิต 
ราคาถกู ราคาทุน; ราคาประหยดั 

สินคา้ไม่ผ่านมาตรฐาน; สินคา้มีต าหนิ สินคา้ราคาพิเศษ; สินคา้สง่ออก 
ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดย่อม 

ระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาส 
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กระชบั ชดัเจน ควรหลีกเลี่ยงการมีสว่นขยายความที่ไม่จ าเป็น และค าที่ไม่แน่นอน เช่น “ส่วนมาก” 
“บางคน” “ในไม่ชา้” “ระยะยาว” ตอ้งเขียนโดยระบุใหช้ดัเจนว่า “ส่วนมาก” หรือ “บางคน” นัน้คิด
เป็นรอ้ยละเท่าไหรห่รืออตัราสว่นเท่าไหร่ ของจ านวนทัง้หมด “ในไม่ชา้” หรือ “ระยะยาว” ก็ควรระบุ
วันเดือนปีแทน เป็นตน้ ดังนัน้จึงไม่ควรเขียนขอ้ความ “ขอความกรุณาท่านโอนเงินค่ามัดจ าโดย
ด่วน” แต่ควรระบุเวลาใหช้ัดเจนแน่นอน “ขอความกรุณาท่านโอนเงินค่ามัดจ า ภายในวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562”  

3. การใชศ้พัทเ์ฉพาะ 
การใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจมักจะมีค าศัพท์เฉพาะ 

เนื่องจากการใช้ค าศัพท์เฉพาะจะท าให้การสื่อสารเชิงธุรกิจได้ตรงประเด็นและไม่เยิ่นเย้อ  ซึ่ง
โดยมากจะเป็นศัพทท์ี่เขา้ใจกันเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเท่านั้น  ตัวอย่างศัพทเ์ฉพาะทาง
ธุรกิจดงันี ้ 

- อตัราแลกเปลีย่น หมายถึง อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  
- การประกอบการ หมายถึง การสรา้งธุรกิจใหม่และการเผชิญความ      
 เสีย่ง 
- การกีดกนัทางการคา้ หมายถึง การแทรกแซงการคา้เสรี โดย 
 ก าหนดเงือ่นไขธุรกิจเพือ่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือบริษัทหนึ่ง  

นอกจากนัน้ ยงัมีอีกหลายค าที่ยากต่อการท าความเขา้ใจของนกัศึกษาจีนที่
ไม่ไดเ้รียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ เช่น ความเชื่อมั่นในระบบสถาบนัการเงิน ระบบตะกรา้เงิน ระบบ
อตัราแลกเปลี่ยนลอยตวั ตวัเลขนีต่้อจีดีพี GDP การสรา้งแบรนด ์เป็นตน้  

จากลกัษณะการใชศ้พัทเ์ฉพาะในภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนที่ไม่เขา้ใจความหมายของค าศัพทเ์ฉพาะในองคก์รธุรกิจจะไม่นับเป็นความ
บกพร่องของความรูเ้ก่ียวขอ้งกับโครงสรา้งทางภาษา (Organizational Knowledge) เนื่องดว้ย
การใชศ้ัพทเ์ฉพาะในภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรูใ้นการใชง้านทางภาษา
(Functional Knowledge) และความรูด้า้นภาษาศาสตรเ์ชิงสงัคม(Sociolinguistic Knowledge) 
ดังนั้น การเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนนัน้ จะตอ้ง
เสรมิสรา้งความรูใ้นการใชง้านทางภาษาเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นการใชภ้าษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทาง 
และความรูด้า้นภาษาศาสตรเ์ชิงสงัคมใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะตอ้งฝึกและพฒันาทกัษะฟัง พดู อ่าน 
และ เขียนตามสถานการณต่์าง ๆ ใหช้ านาญ รวมถึงการสื่อสารโดยใชภ้าษาไทยในแวดวงธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การใชค้ าภาษาองักฤษ และภาษาจีน 
เนื่องจากการประกอบอาชีพธุรกิจในปัจจุบนัมีการขยายวงออกไปกวา้ง

มาก มีการติดต่อซือ้ขายกับต่างประเทศและรบัวิธีทางการคา้จากต่างประเทศขา้มมาในประเทศ
ไทยค่อนขา้งมาก รวมทัง้มีการศึกษาหาความรูจ้ากหนงัสือและต าราต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอังกฤษ จึงท าใหม้ีศัพทแ์ละส านวนภาษาอังกฤษจ านวนมากที่น ามาใชใ้นการสื่อสารทาง
ธุรกิจในสังคมไทย ดังนั้น ลักษณะเด่นของการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอีกประการหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญ คือ ศัพท์ธุรกิจที่มาจากศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษ ศัพท์ธุรกิจที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบนัอาจจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ ศพัทบ์ญัญัติ  ศพัทแ์ปล ค าทบัศพัท ์และศพัทแ์ปลและ
ค าทบัศัพท ์ ถึงแมว้่าจะมีการแปลศัพทแ์ละส านวนเหล่านัน้ออกเป็นค าศัพทภ์าษาไทยหรือมีการ
บญัญัติศพัทข์ึน้ใชใ้หต้รงกบัความหมายของค าภาษาต่างประเทศเหล่านัน้แลว้ก็ตาม แต่ยงัมีบาง
ค าที่ก าหนดศัพทบ์ัญญัติขึน้ในพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถานหรือแปลเป็นค าภาษาไทยนัน้อาจ
ไม่ไดค้  าที่มีความหมายชดัเจนและกระชบัเท่ากบัศพัทเ์ดิม ในวงการธุรกิจไทยจึงนิยมใชค้ าทบัศพัท์
เดิมกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น นิยมใชค้ าทับศัพทภ์าษาอังกฤษสั้น ๆ ว่า “แฟรนชายส ์(franchise)” 
แทนค าว่า “ธุรกิจท่ีซือ้สิทธิ์ในการน าสินคา้และบรกิารมาขายในชื่อเจา้ของเดิม”อนึ่ง ศพัทธ์ุรกิจบาง
ค าที่ยงัไม่มีค าบญัญัติศพัทเ์ป็นภาษาไทย หรือศพัทบ์ญัญัติยงัไม่แพร่หลาย จึงท าใหก้ารสื่อสารใน
วงการธุรกิจไทยต้องน าค าทับศัพท์มาใชก้ัน เช่น “เทคโอเวอร์ (take over)” ซึ่งหมายถึงการเขา้
ควบคุมบริษัทในรูปแบบการซือ้กรรมสิทธิ์  นอกจากนัน้ การใชค้ าย่อภาษาอังกฤษ หรือค าย่อทับ
ศพัทแ์ทนประโยคภาษาไทยมีความนิยมกนัมาก เช่น ใชภ้าษาองักฤษค าว่า “ISO (ไอเอสโอ)” แทน
ประโยคว่า “มาตรฐานสากลในการบริหารคุณภาพสินค้าและบริการ” อีกทั้งยังนิยมใช้ค า
ภาษาไทยควบกับค าย่อภาษาอังกฤษ เช่น ใชค้  าว่า “ธุรกิจ SME” แทนค าว่า “ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม”  

นอกจากศพัทธ์ุรกิจที่มาจากศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษแลว้ ยงัมีศพัท์
ที่มาจากภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ ที่นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจไทยปัจจบุนั สว่น
ใหญ่เป็นศัพทท์ี่มาจากภาษาจีน เช่น “โชห่วย” “เจ๊ง” “เซง้” “ยี่หอ้” “แป๊ะเจี๊ยะ” “เก๊” เป็นตน้ ศัพท์
ธุรกิจที่มาจากภาษาจีนสว่นใหญ่นิยมใชก้นัในภาษาไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในการพดูมากกว่า
การเขียน 

จากลักษณะของการใช้ศัพทธ์ุรกิจดังกล่าวขา้งตน้พบว่า การใชศ้ัพทธ์ุรกิจ
ตอ้งการใหข้อ้ความที่สื่อ สัน้ กะทดัรดั และสื่อความไดต้รงกบัที่ตอ้งการ อีกทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารทางธุรกิจ กล่าวคือ ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
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และการสื่อสารโดยการใช้ภาษาเป็นสื่อ เมื่อวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง ภาษาก็ย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปดว้ย ทัง้นี ้ในวงการธุรกิจ ถา้มองในอีกแง่หนึ่งว่า ธุรกิจ หมายถึง การจดัการใหเ้กิด
การแลกเปลี่ยนผลผลิตทางความคิดก็จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและภาษา เมื่อ
ไดร้บัเอาสิ่งที่ผลิตใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นสงัคมไทย สิ่งผลิตเหล่านัน้ตอ้งมีค าเรียกและค าอธิบายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งเขา้มาดว้ย และการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ ก็ตอ้งใชภ้าษาและค าศพัทท์ี่เป็นสากล
ในการสื่อสาร สาเหตุนีจ้ึงท าให้ภาษาของชาติต่าง ๆ แพร่เข้าสู่สังคมไทย และได้ปะปนกันใน
ภาษาไทยเรื่อยมา โดยไม่สามารถสกดักัน้ไวไ้ด ้(โอภส ์แกว้จ าปา, 2553: 18) 

ดงันัน้ ในหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน ผูว้ิจยัจึงใหค้วามส าคญักบัลกัษณะการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจใน 4 ดา้น 
ดงันี ้

1. ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีค าศัพท์และส านวนที่เฉพาะเจาะจงในแวดวง
ธุรกิจเท่านัน้ รวมทัง้ค าศัพทแ์ละส านวนทางดา้นเทคนิค บางค าศัพทอ์าจไดใ้ชใ้นการสื่อสารของ
ชีวิตประจ าวนั แต่เมื่อใชใ้นการสื่อสารตามบรบิทธุรกิจนัน้ จะสื่อความหมายเฉพาะในแวดวงธุรกิจ 

2. ภาษาไทยเชิงธุรกิจใชอ้ักษรย่อทั้งเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ตอ้งน าไปใชอ้ย่างถกูตอ้ง  

3. ภาษาไทยเชิงธุรกิจส่วนใหญ่ใชร้ะดับภาษาแบบแผน หรือมีลักษณะ
ตามระเบียบภาษาพิธีการสื่อสารในที่ประชุม เช่น การกล่าวเปิดประชุม การกล่าวอวยพร การ
กล่าวตอ้นรบั การกล่าวรายงาน ฯลฯ จึงตอ้งอาศัยทักษะ และศิลปะการใชภ้าษาไทยตามบริบท
วฒันธรรมเชิงธุรกิจของสงัคมไทยดว้ย 

4. ภาษาไทยเชิงธุรกิจตอ้งอาศยัความรูพ้ืน้ฐานในศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
รบัรู ้เขา้ใจ และตีความ เนื่องจากการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจมักจะใชภ้าษาเชิงค าอปุมาอุปไมยใน
การสื่อขอ้ความโฆษณา หรือประชาสมัพนัธ ์ 

3.4 หลักการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ 
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในแวดวงธุรกิจมีหลักการส าคัญที่ควรค านึงถึง  9 

ประการ ดงันี ้(สถิตาภรณ ์ศรีหิรญั, 2557: 5-6); (โอภส ์แกว้จ าปา, 2553: 20) 1. ความน่าเชื่อถือ 
การน าเสนอขอ้มลูอย่างแม่นย าเพื่อใหผู้ร้บัสารเกิดความเชื่อถือ มั่นใจและเต็มใจรบัขอ้มลูข่าวสาร 
2. ความเหมาะสม การสื่อสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมทางสังคมคือ การใชท้่าทาง ท่าทีภาษา 
และถอ้ยค าที่เหมาะสมกบัวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้ตอ้งค านึงถึงวตัถปุระสงคข์องการ
สื่อสาร กาลเทศะ บุคคล กฎระเบียบ และสถานการณ์ เพื่อเลือกใชร้ะดับภาษาใหเ้หมาะสม 3. 
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เนือ้หาสาระมีความเหมาะสมกบัผูร้บั โดยเนน้ที่ความเป็นประโยชนต่์อกลุ่มประชาชนเปา้หมายซึ่ง
เป็นผูร้บัสาร 4. ความสม ่าเสมอต่อเนื่องกัน โดยการย า้หรือซ า้ เพื่อเตือนความทรงจ าหรือเปลี่ยน
ทัศนคติ 5. ช่องทางข่าวสาร เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มประชาชน
เป้าหมายไดร้วดเร็วที่สุด 6. ความแจ่มแจง้ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารอย่างเขา้ใจง่ายชัดเจนไม่
คลุมเครือและไม่ก ากวม 7. ความประณีต เลือกสรรถอ้ยค า ส านวนภาษา และเนือ้หาสาระอย่าง
รอบคอบ ถ่ีถว้นส่วนใหญ่จะใชภ้าษาที่สัน้และง่ายแต่ก็ควรพิถีพิถนัเลือกใชถ้อ้ยค าที่สภุาพไพเราะ 
รวมถึงเลือกวสัตอุปุกรณ ์เช่น กระดาษและการพิมพท์ี่เหมาะสม 8. ความสามารถของผูร้บัสาร ถา้
ผูร้บัสารมีความพรอ้มการสื่อสารก็จะง่ายและสะดวกขึน้  ทั้งนีค้วามพรอ้มของผูร้บัสารมีปัจจัย
หลายประการ เช่น นิสัย ความรูพ้ืน้ฐาน เป็นตน้ และ 9. ความรบัผิดชอบ การสื่อสารโตต้อบใน
องคก์รธุรกิจมีผลกระทบกับหลายดา้นทัง้ทางบวกและทางลบ ดงันัน้ผูส้ื่อสารควรคิดใหร้อบคอบ
ก่อนสื่อสารออกไป โดยค านึงถึงเหตผุลความถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
และความถกูตอ้งตามสถานการณ ์

หลกัการใชภ้าษาเชิงธุรกิจที่กลา่วขา้งตน้จึงเห็นไดว้่า การยึดถือหลกัการใชภ้าษา
เชิงธุรกิจจะช่วยเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการสื่อสารในวงการธุรกิจ รวมทั้งสรา้งความเชื่อถือ 
ศรทัธา ค่านิยมกลุม่ประชาชนเปา้หมาย และเป็นประโยชนต่์อองคก์ร  

ในวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจึงพิจารณาและประยุกตใ์ชล้กัษณะของภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
และน าหลักการใช้ภาษาเชิงธุรกิจดังกล่าวมาเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ดงันี ้

 1. การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจตอ้งแสดงถึงความสุภาพอ่อนน้อม เนื่องจาก
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณต่์าง ๆ ที่ตอ้งติดต่อสื่อสารนัน้เป็นการแสดงถึงภาพลกัษณ์
ขององคก์ร อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งมิตรภาพ และความประทบัใจต่อกนั ดงันัน้การเลือกใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจควรค านึงถึงความสภุาพในการติดต่อสื่อสาร 

2. การเลือกใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ถึงแมว้่าภาษาไทย
เป็นภาษาราชการของประเทศไทย  แต่การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีลักษณะพิ เศษคือ  มี
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาทอ้งถิ่นของภาษาจีน ภาษาองักฤษ เป็นตน้ เขา้มาใชใ้นสถานการณ์
การสื่อสาร ดังนั้น การจัดการเรียนรูภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร จึงต้องค านึงถึงความ
ถูกตอ้ง เหมาะสมในการเลือกใชค้ าศัพท์ การออกเสียงค าศัพท ์การเลือกใชถ้้อยค า และส านวน 
เป็นตน้ 
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3. การใชภ้าษาศาสตรเ์ชิงสงัคม และภาษาทางจิตวิทยา การใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจในการสื่อสาร เป็นการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารในสงัคม และมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวบุคคล 
ดงันัน้ การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในการติดต่อสื่อสารควรสรา้งมิตรภาพและความไวว้างใจต่อกนัใน
การท าธุรกิจร่วมกัน การจัดการเรียนรูก้ารใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสารต้องค านึงถึง
ภาษาศาสตรเ์ชิงสงัคม และภาษาทางจิตวิทยา เพื่อใหก้ารสื่อสารระหว่าง 2 ฝ่ายนัน้ เกิดความรูส้ึก
ดีต่อกนั เห็นพอ้งตอ้งกนั และน ามาซึ่งผลประโยชนท์ัง้ 2 ฝ่าย (win-win)   

4. ความเขา้ใจเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและสังคม เนื่องจาก
ประเทศจีนกับประเทศไทยมีความแตกต่างดา้นลักษณะทางภูมิศาสตร์ รูปแบบทางสังคม และ
สภาพเศรษฐกิจ จึงท าให้ความเชื่อและค่านิยมในสังคมระหว่างคนไทยกับคนจีนจึงมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อติดต่อสื่อสารกันจะท าให้เกิดความรูส้ึกวิตกกังวล และความขัดแย้งทาง
วฒันธรรม (Culture shock) ซึ่งจะสง่ผลลบต่อความร่วมมือกนัทางธุรกิจ ดงันัน้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ที่ใชใ้นการสื่อสารตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมและสงัคม โดยใชภ้าษาไทยอย่าง
ระมดัระวงัในการสื่อสารเพื่อเกิดความเขา้ใจกนัระหว่างคนไทยกบัคนจีน 

3.5 ขอบเขตการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ในการศึกษาขอบเขตของการจัดการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผูว้ิจัยได้

ท าการศึกษาค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งใน
ประเทศไทย จากนัน้ไดส้งัเคราะหข์อบเขตเนือ้หา การจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจจาก
หนงัสือ ต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่เก่ียวกบัรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ดงันี ้ 

แกว้ตา กรุงวงศ ์(2541) ไดร้ะบขุอบเขตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ของสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไว้ดังนี ้
สารนิเทศย่อ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนค ากล่าวในโอกาสส าคัญ  การกรอก
ขอ้ความตามแบบฟอรม์ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ การบันทึก โครงการ และรายงานทาง
ธุรกิจ 

ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ (2543) ไดร้ะบุเนือ้หาสาระส าหรบัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยเชิงธุรกิจไวคื้อ ภาษาไทยกับงานธุรกิจ การอ่านสารในทางธุรกิจ การเขียนเอกสารทาง
ธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ และการเขียนขอ้ความโฆษณา 

ฟองรตัน ์ศรีนวลดี (2546) กล่าวถึงขอบเขตของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
เชิงธุรกิจของภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
สุนันทาว่า การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู ้ศึกษามีความรู้
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เก่ียวกับการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ และเพิ่มพนูทกัษะการใชภ้าษาไทยในการสื่อสารทางธุรกิจ 
ทัง้ในดา้นการใชถ้อ้ยค าส านวน การใชโ้ทรศัพท ์การสมัภาษณ์ หนังสือติดต่อราชการ จดหมาย
ธุรกิจ การประชุมและเอกสารการประชมุ การเขียนข่าวแจก การใชแ้บบพิมพ ์และการจดขอ้ความ
ตามสั่ง 

พิศเพลิน สงวนพงศ ์(2548) ไดร้ะบุเนือ้หาที่ใชเ้รียนรายวิชาภาษไทยเชิงธุรกิจ
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ไวด้ังนี ้ความรูเ้ก่ียวกับทักษะการ
อ่าน การฟัง การพูด และการเขียน หนังสือราชการ แบบและการวางรูปจดหมายธุรกิจ จดหมาย
ขายสินคา้และบริการ จดหมายสั่งซือ้และตอบรบัการสั่งซือ้สินคา้ จดหมายต่อว่าและปรบัความ
เขา้ใจ จดหมายขอเปิดเครดิตและตอบ จดหมายทวงหนี ้จดหมายสมคัรงาน จดหมายเชิญประชุม 
จดหมายไมตรีจิต การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนบันทึก การเขียนขอ้ความโทรเลข การเขียน
ขอ้ความโฆษณา การกรอกขอ้ความ และการพดูในโอกาสต่าง ๆ 

วรรษมน เพียรเสมอ (2556) กล่าวถึงขอบเขตของการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมว่า ลกัษณะของภาษาไทยเชิงธุรกิจคือ ทกัษะการใชภ้าษาไทยในการ
สื่อสารทัง้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ การจดัท าเอกสาร
การประชุม การกรอกแบบฟอรม์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การ
โฆษณาและประชาสมัพนัธท์างธุรกิจ และวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาไทยกบัการประกอบธุรกิจ สามารถฟัง พดู อ่าน เขียน ส าหรบังาน
ธุรกิจได ้

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาขอบเขตเนื ้อหาจากหนังสือ  ต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนที่เก่ียวกับรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ (เอกฉัท จารุเมธีชน, 2549; 
แกว้ตา กรุงวงศ,์ 2541; โอภส ์แกว้จ าปา, 2553; ปรีชา ชา้งขวญัยืน, 2536; ปรียา หิรญัประดิษฐ์, 
2553; พนมพร นิรญัทวี, 2540; พชันี มานะวานิชเจริญ, 2528; พิศเพลิน สงวนพงศ,์ 2535, 2548; 
ฟองรตัน ์ศรีนวลดี, 2546; วรรษมน เพียรเสมอ, 2556; วิน หนูบุตร, 2527; ศิวภรณ ์หอมสุวรรณ, 
2543; สุภาพ รุ่งเจริญ , 2536) โดยสรุปว่า รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศไทยส่วนมาก
ประกอบไปดว้ยหัวเรื่องคือ การใชค้ าศัพทแ์ละส านวนในภาษาไทยเชิงธุรกิจ การพูดคุยโทรศัพท ์
การพดูในโอกาสทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารในองคก์าร การติดต่อสื่อสารในส านกังานธุรกิจ การ
กลา่วตอ้นรบัและการกลา่วลา การสมคัรและสมัภาษณง์าน กิจกรรมในที่ท างาน การเจรจาและท า
สญัญา การสั่งซือ้สินคา้ การสอบถามราคา การต่อรองราคา การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
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จดหมายธุรกิจ  การเขียนข่าวแจก การเขียนค าอวยพร การเขียนข้อความโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์การเขียนเสนอรายงานผลการประชุม การเขียนจดหมายแสดงไมตรีจิตและการย่อ
ความกบัธุรกิจ  

3.6 ประเภทและหมวดหมู่ธรุกิจในประเทศไทย 
ธุรกิจ มีความหมายครอบคลมุ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการผลิตสินคา้ การซือ้

ขาย และการบริการ ฯลฯ ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดม้ีการจดักลุม่อตุสาหกรรมและ
หมวดธุรกิจ เป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 28 หมวดธุรกิจ (ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, 
2562: Online) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 1. อุตสาหกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  2. 
อุตสาหกรรมดา้นสินค้าอุปโภคบริโภค 3. อุตสาหกรรมด้านธุรกิจการเงิน 4. อุตสาหกรรมดา้น
สินค้า 5. อุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  6. อุตสาหกรรมด้านทรัพยากร  7. 
อุตสาหกรรมดา้นบริการ และ 8. อุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี ในวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจะน าขอ้มูลที่
ศึกษาเก่ียวกับประเภทหมวดหมู่ธุรกิจในประเทศไทยขา้งตน้นีก้  าหนดเนือ้หาสาระการเรียนรูใ้น
หลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนต่อไป 

 
4. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

4.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟัง 
4.1.1 ความหมายของการฟัง 

การฟังเป็นทักษะเริ่มตน้ของการเรียนรูภ้าษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจีน และเป็น 1 ใน 4 ทักษะที่ส  าคัญต่อความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศึกษาจีน ดงัที่ Rubin (1994: 51) กล่าวว่า ทกัษะการฟังนัน้เป็นพืน้ฐานการเรียนรูภ้าษา ดงันัน้ 
ผูเ้รียนควรเริ่มจากการฟังก่อน แลว้จึงพฒัน าไปสู่การเรียนรูภ้าษาในทกัษะอ่ืน ๆ หากนกัศึกษาจีน
มีทกัษะดา้นการฟังที่ดีแลว้ และมีความเขา้ใจความหมายของผูพ้ดูก็จะท าใหก้ารสื่อสารนัน้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีม้ีนกัการศึกษาหลายท่านไดน้ิยามความหมาย
ของทกัษะการฟังไวห้ลายความหมายดงันี ้ 

Rivers (1980: 18-19) ได้กล่าวว่า การฟังเป็นทักษะสรา้งสรรค์ในการท า
ความเขา้ใจเสียงที่ไดย้ิน ผูฟั้งจะรบัเอาค าพูดที่ไดย้ินนัน้ จดัเรียงเป็นล าดบั ตลอดจนท าใหเ้สียงที่
ไดย้ินเกิดความหมาย 

Widdowson (1981: 59-60) กล่าวถึ งว่ า  การฟั ง  (Listening) หมายถึ ง 
ความสามารถที่จะเขา้ใจว่าประโยคใดประโยคหนึ่งที่ไดย้ิน หรือฟังนัน้ มีสมัพันธ ์หรือเก่ียวขอ้งกบั
ประโยคอ่ืน ๆ ที่พูดไปแลว้อย่างไร และท าความเขา้ใจว่าประโยคดังกล่าวที่ไดฟั้งนัน้มีหนา้ที่  หรือ
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ความส าคญัอย่างไรในการสื่อสาร ซึ่งผูฟั้งจะท าหนา้ที่เพียงเลือกจ าเฉพาะสิ่งที่สมัพนัธ์ หรือตรงกบั
จดุประสงคใ์นการฟังเท่านัน้ และไม่ใหค้วามสนใจต่อสิ่งที่ไม่ตอ้งการจะรบัฟัง  

Rixon (1986: 28) ไดอ้ธิบายความหมายของการฟัง (Listening) ว่า การฟัง
เป็นการกระท าดว้ยความตัง้ใจ ผูฟั้งตอ้งมุ่งความสนใจของตนไปที่เสียงที่ไดย้ินเพื่อที่จะไดเ้ขา้ใจ
ความหมายของสิ่งที่ฟังนัน้ และการฟังเพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย ผูฟั้งตอ้งมีความรูท้างภาษาและ
ประสบการณเ์ดิมเก่ียวกบัสิ่งที่ฟังมาประกอบกนั 

นพดล จันทรเ์พ็ญ (2557: 42) กล่าวว่า ถ้าฟังเรื่องราวที่สื่อความหมายได้
แลว้น าไปคิดหรือปฏิบติัไดอ้ย่างถกูตอ้ง เกิดความรูค้วามเขา้ใจจึงเป็นกระบวนการที่สมบรูณ ์

จากความหมายของการฟังดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าการฟังนัน้ มิใช่เพียงแค่การ
ไดย้ินเสียง การฟังจะเป็นความสามารถในการรบัรูจ้ากการไดย้ินเสียง และเป็นกระบวนที่ผูฟั้งตอ้ง
ใชค้วามสามารถในการเรียบเรียง ตีความ ประมวลผลที่ไดย้ินใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายของผู้
ที่พูด ทัง้นี ้จะท าใหก้ารฟังเกิดประสิทธิภาพระหว่างการสื่อสารนัน้ ผูฟั้งจะตอ้งมีความตัง้ใจ และ
มุ่งความสนใจไปที่เสียงที่ไดย้ิน และตอ้งมีความรูท้างภาษา และประสบการณเ์ดิมเก่ียวกบัสิ่งที่ได้
ฟัง 

4.1.2 ความส าคญัของการฟัง 
Doff (1991: 198-199) กล่าวถึงความส าคัญในการฟังว่า ทักษะการฟังมีผลต่อ

ความส าเร็จในการสนทนา ระหว่างการสื่อสารนั้น ผูฟั้งจะตอ้งเขา้ใจก่อนว่าสิ่งที่ผูพู้ดพูดนัน้ สื่อ
หมายความว่าอะไร เมื่อเขา้ใจความหมายแลว้ก็จะตระหนกัว่าควรจะพดูตอบไปอย่างไร จึงมีความ
เชื่อมโยงกบัการพฒันาดา้นการพดูดว้ย ดงันัน้ ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการฟัง โดยเฉพาะ
ในการใชภ้าษาต่างประเทศย่ิงตอ้งใหค้วามส าคญักบัการฝึกทกัษะการฟัง  

Brown (2007: 105-109) กล่าวว่าทักษะการฟั งเป็นทักษะแรกที่ เกิดตาม
ธรรมชาติ และเป็นพืน้ฐานที่จะไดร้บัการพฒันาเป็นล าดบัแรก และเสริมสรา้งความสามารถในการ
ใชภ้าษาดา้นทักษะอ่ืน ๆ บุคคลใดมีความสามารถในการฟังสูง ความสามารถดา้นการพูด การ
อ่านและการเขียนก็ย่อมจะสงูตามไปดว้ย 

นอกจากนัน้ ธัญญา สงัขพนัธานนท ์(2548: 32-38) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
การฟังว่า การฟังเป็นประตดู่านแรกในการเรียนรูอ้งมนุษยท์ุกคน หากมนุษยส์ญูเสียอวยัวะในการ
ฟังตัง้แต่แรกเกิดแลว้ ย่อมเป็นอปุสรรคในต่อการพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ ทัง้การพูด การอ่าน และการ
เขียนไปดว้ยทังหมด นอกจากนัน้ ธัญญา สงัขพนัธานนท ์ไดส้รุปความส าคญัของทกัษะการฟังไว ้
5 ประเด็น ดงันี ้1. การฟังเป็นกระบวนการเรียนอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะมนุษยส์ามารถเรียนรู้
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สิ่งต่าง ๆ ดว้ยการฟังได้ตลอดเวลา และตลอดชีวิต ทั้งจากคนในครอบครวัและจากสังคมหรือ
องคก์รที่ตนเองอาศัยอยู่  ซึ่งก่อใหเ้กิดการจดจ าเพื่อน าไปใชส้ื่อสารในชีวิตประจ าวันกับผูอ่ื้นใน
สงัคม ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 2. การฟังเป็นส่วนที่ส  าคัญที่สุดของการคิดและการพดู เพราะการฟังท าไห้
ผูฟั้งเกิดความรูอ้ย่างกว้างขวาง เกิดสติปัญญา และความเขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ จากการรวบรวม
ขอ้มลู และจากขอ้คิดต่าง ๆ เมื่อน าไปรวมกับสิงที่ไดฟั้งมาแลว้จะท าใหเ้กิดการจดจ าและน าไปสู่
การคิด ในระดับสูงขึน้ไปอีก 3. การฟังช่วยเพิ่มความรูแ้ละความบนัเทิง นอกจากจะไดร้บัความรู้
และความบนัเทิงจาก การฟังสิ่งบนัเทิงนัน้เพื่อใหเ้ป็นคนที่ทนัสมยัและมีความรูค้วามเขา้ใจต่อสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตวัแลว้ ยงัท าให ้สงบ และผ่อนคลายความเครียดจากการฟังสิ่งบนัเทิงหรือบทเพลงต่าง 
ๆ ดว้ย 4. การฟังเป็นพฤติกรรมของผูม้ีมารยาทในการเขา้สมาคม ซึ่งมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อ
มนุษยแ์ละสงัคม เพราะการฟังในวงสนทนานัน้ นอกจากจะมีประโยชนใ์นการสรา้งมนุษยส์มัพนัธ์
กบัคนอ่ืน ๆ ยงัช่วยสรา้งบรรยากาศของความเป็นมิตร การยอมรบัและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกนัอีกดว้ย และ 5. การฟังมีประโยชนต่์อตนเองและสงัคม เพราะการฟังเป็นการพฤติกรรมการ
รบัสารที่มีประโยชน ์ทั้งต่อตนเองและสังคม ในแง่ที่ผูฟั้งสามารถน าความรู ้หรือแง่คิดต่าง ๆ ไป
ประยุกตใ์ชไ้ด ้ทัง้ยงัสง่ผลใหต้วัผูฟั้งเองไดร้บัผลดีจากการปฏิบติัในสิ่งที่ดีงาม และสงัคมไดร้บัผลดี
ทางออ้ม คือ ไดส้มาชิกของสงัคมที่มีคณุภาพ ซึ่งเป็นการท าใหปั้ญหาต่าง ๆ ในสงัคมลดนอ้ยลงไป  

     จากแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นว่า การฟังเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์
น าไปใชใ้นการรบัรูแ้ละความเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ ท าใหเ้กิดสติปัญญา เกิดความรอบรู ้ การฟังเป็นส่วน
ส าคญัของการคิด และการพูด และเป็นรากฐานในการเรียนรูแ้ละเขา้ใจภาษาไดดี้ จนสามารถสื่อ
ความหมายกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การฟังจะเป็นกุญแจส าคัญในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ หากมนุษย์ได้พัฒนาทักษะการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว  จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ต่อทัง้ตนเองและสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

4.1.3 ล าดบัขัน้ของทกัษะและความสามารถในกานฟัง 
Valette (1972: 141-142) ไดแ้บ่งล าดับขัน้ของทักษะและความสามารถในการ

ฟังของภาษาต่างประเทศ เป็น 5 ล าดบัต่อเนื่องกนั ไดแ้ก่ ขัน้ที่ 1 ทกัษะกลไก (Mechanical Skills: 
Perception) เป็นขัน้ที่ผูฟั้งสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ กบัภาษาต่างประเทศ
จากเสียงที่ไดย้ิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมาย ขัน้ที่ 2 ความรู ้(Knowledge : Recognition) 
ขั้นที่ 3 ถ่ายโอน (Transfer : Reception) ขั้นที่ 4 สื่อสาร (Communication : Comprehension) 
และขัน้ที่ 5 วิพากษว์ิจารณ ์(Criticism : Analysis) 
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คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร  คณะมนุษยศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2541: 37) ไดจ้ าแนกความสารถในการฟังเป็น 5 ล าดับต่อเนื่องกัน 
ดังนี ้ขั้นที่ 1 ไดย้ินเสียง เนื่องจากว่ากระบวนการฟังจะเริ่มตน้จากการไดย้ินเสียงจากแหล่งของ
เสียงต่างๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งแพร่คลื่นเสียงที่มีลกัษณะเป็นคลื่นไฟฟ้าผ่านอากาศเขา้มาสู่ประสาท
สัมผัสทางหู แลว้ประสาทจะรบัเสียงเหล่านั้นผ่านเขา้ไปสู่ยังสมองของคน ขัน้ที่ 2 การรบัรู ้เมื่อ
เสียงผ่านเขา้มาในสมองของคนแลว้ สมองจะจ าแนกเสียงออกไปตามลกัษณะของโครงสรา้งทาง
ไวยากรณ์ของแต่ละภาษา ถา้หากว่าเป็นเสียงในภาษาที่ผูฟั้งรูจ้ัก หรือเคยฝึกเรียนรูน้ัน้ จะท าให้
เกิดการรบัรูห้รือยอมรบัเสียงนัน้ แต่ถา้หากเป็นเสียงในภาษาที่ผูฟั้งไม่รูจ้กั หรือม่เคยฝึกเรียนรูน้ัน้ 
เสียงที่ผ่านเขา้มาสู่ประสาทสมัผสัทางหูก็จะไม่เกิดความหมายใดๆ ขัน้ที่ 3 ความเขา้ใจ เมื่อสมอง
ของคนไดม้ีการจ าแนกเสียงที่ไดย้ินว่าเป็นเสียงที่ผูฟั้งรูจ้ักแลว้ สมองจะพยายามท าความเขา้ใจ 
โดยการวิเคราะห์และตีความเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นความหมายต่าง  ๆ ตามความสามารถ
ทางการใชภ้าษาของผูฟั้งแต่ละคน ขัน้ที่ 4 การพิจารณา เมื่อสมองของคนไดม้รการแปลเสียงที่ได้
ยินออกมาเป็นความหมายต่าง ๆ แลว้ จะน าความหมายต่าง ๆ ที่ไดร้บัฟัง หรือไดย้ินมาพิจารณา
โดยใชว้ิจารณญาณว่าสารที่ไดร้บัมานั้นเชื่อถือไดเ้พียงใด อย่างไร และเป็นประโยชนต่์อตนเอง
หรือไม่ ขัน้ที่ 5 การน าสารที่ไดร้บัฟังไปใช ้เมื่อพิจารณาสารที่ไดฟั้งเรียบรอ้ยแลว้ ผูฟั้งจะน าความรู้
ความเขา้ใจที่ไดจ้ากการฟังไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อตนเองในดา้นใดดา้นหนึ่งต่อไป 

จึงเห็นได้ว่า ความสามารถของการฟังนั้น สามารถจ าแนกเป็น 5 ล าดับโดย
เริ่มตน้จากการที่ผูฟั้งไดย้ินเสียง ล าดับที่ 2 สามารแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ กับ
ภาษาต่างประเทศจากเสียงที่ไดย้ิน เพื่อก่อใหเ้กิดการรบัรู ้และสามารถตอบสนองได ้ล าดับที่ 3
เป็นขัน้ตอนถ่ายโอน โดยใชศ้ัพทแ์ละไวยากรณ์ที่เคยเรียนเชื่อมโยงความรูใ้หม่ เพื่อความเขา้ใจ
ประโยคที่แต่งขึน้ใหม่ ล  าดับที่ 4 ขัน้ที่ผูฟั้งสามารถเขา้ใจความหมายโดยทั่วไปของขอ้ความที่มี
ค าศพัทใ์หม่ และสามารถฟังขอ้ความที่พดูอย่างรวดเรว็ได ้และพิจารณาและตีความสารที่ไดร้บัมา
นัน้เชื่อถือและเป็นประโยชนต่์อตนเองหรือไม่ และล าดับที่ 5 เป็นขัน้ตอนสุดทา้ย การสงัเคราะห์
ความเพื่อน าความรู ้ความเขา้ใจที่ไดจ้ากการฟังนัน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อทกัษะการพดู การอ่าน 
และการเขียนต่อไป 

4.1.4 การประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการฟัง 
4.1.4.1 รูปแบบการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการฟัง 

P. D. Harris (1988: 2-3) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัรูปแบบการประเมินการฟังว่า ใน
การประเมินภาษาต่างประเทศ การฟังเป็นทักษะหนึ่งที่ใชเ้ป็นเครื่องมือตรวจสอบความเขา้ใจของ
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ผูเ้รียน การประเมินภาษาดา้นการฟังท าไดห้ลายแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวตัถุประสงคใ์นการประเมิน 
ซึ่ง Harris ไดก้ล่าวถึงวัตถุประสงคใ์นการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศไวด้ังนี ้ 1. เพื่อส ารวจ
ความพรอ้มและพืน้ฐานของผูเ้รียน 2. เพื่อจดัระดับชัน้เรียนตามความสามารถของผูเ้รียน 3. เพื่อ
พิจารณาความสามารถและขอ้บกพร่องทางดา้นภาษาของผูเ้รียน  4. เพื่อวัดความถนัดทางการ
เรียนของผูเ้รียน 5. เพื่อวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียน และ 6. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสอน 

P. D. Harris (1988: 32-49) จึงไดแ้บ่งการทดสอบความสามารถดา้นการฟัง
เป็น  2 ระดับ  ได้แก่  1. การทดสอบความสามารถในการจ าแนกเสี ยง  (Test of sound 
discrimination) 1.1. การประเมินความสามารถในการจ าแนกเสียงในค าโดด  ๆ และ 1.2. การ
ประเมินความสามารถในการจ าแนกเสียงที่มีอยู่ในบริบท  2. การประเมินความเขา้ใจในการฟัง 
(Test of auditory comprehension) 2.1. การปฏิบัติตามค าสั่ง 2.2. การเลือกค าตอบใหต้รงกับ
ประโยคค าถามหรือประโยคบอกเล่า 2.3. บทสนทนา มีการตั้งค าถามเก่ียวกับบทสนทนานั้น  ๆ 
ตวัเลือกเป็นภาษาเขียน และ 2.4. การบรรยาย เป็นการทดสอบความเขา้ใจเรื่องราวทั่ว  ๆ ไปที่ใช้
ในชีวิตจรงิ ผูฟั้งตอ้งจดบนัทกึสาระส าคญัเพื่อช่วยในการตอบค าถาม 

ส านกัทดสอบทางการศกึษา (2560) ไไดอ้ธิบายถึงโครงสรา้งขอ้สอบวดัระดบั
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยดา้นการฟังว่า แบบสอบทักษะการฟัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัด
ความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการฟังภาษาไทย ส าหรบัชาวต่างชาตินัน้ ขอ้สอบจะมีทัง้หมด 36 ขอ้ 
ประกอบไปด้วย 1. การฟังขอ้ความสั้น ๆ 2. บทสนทนาสั้น ๆ 3. ข่าว หรือรายงานเหตุการณ์ 4. 
บทความทางวิชาการ ส าหรบัเนือ้หาที่เก่ียวกบัขอ้สอบทกัษะการฟัง ส าหรบัชาวต่างชาตินัน้จะเป็น
เรื่องทั่ว ๆ ไป เหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนั ส่วนบทความทางวิชาการจะเป็นเนือ้หาเก่ียวกบัความรู้
กวา้ง ๆ ไม่ลงลึกทางสาขาวิชาเฉพาะมากเกินไป ส าหรบัการท าขอ้สอบทักษะการฟัง ผูเ้ขา้สอบ
ชาวต่างชาติจะไดร้บักระดาษค าตอบที่ปรากฏตวัเลือกที่เป็นค าตอบทัง้ 4 ตวัเลือก ในขอ้สอบที่เป็น
ค าถาม ข้อความสั้น ๆ บทสนทนาสั้น ๆ ข่าวสารต่างๆ หรือรายงานเหตุการณ์ บทความทาง
วิชาการนั้น ผูเ้ขา้สอบตอ้งฟังจาก CD ที่เจา้หน้าที่เปิดให้ฟังเพียงครัง้เดียวเท่านั้น ซึ่งโครงสรา้ง
ข้อสอบมีความสอดคล้องกับลักษณะการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยส าหรับผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร (2562) ว่า ลักษณะแบบทดสอบ
สมรรถภาพการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟังออกเป็น จ านวน 50 ข้อ เลือกค าตอบจาก 4 
ตวัเลือก เนือ้หา ประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ประกาศและบทสนทนาขนาดสัน้ จ านวน 1-
3 เรื่อง ตอนที่ 2 ประกาศและบทสนทนาขนาดกลาง จ านวน 2-3 เรื่อง ตอนที่ 3 ข่าว เหตุการณ์
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ทั่วไป หรือบทสารคดี จ านวน 2-3 เรื่อง ตอนที่  4 บทพูดขนาดกลางแสดงความคิดเห็นหรือบท
สัมภาษณ์ 2 คน จ านวน 1-2 เรื่องและตอนที่  5 บทพูดขนาดยาวแสดงความคิดเห็นหรือบท
สมัภาษณ ์3 คน จ านวน 1 เรื่อง   

4.1.4.2 เกณฑป์ระเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการฟัง  
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลวัดระดับ

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรบัชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการฟังออกเป็น 6 ระดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
(ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2560) 1. ระดับเริ่มต้น 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3. ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 6. 
ระดบัอดุมศกึษา  

นอกจากนั้น สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สถาบัน
ภาษาไทยสิรินธร, 2562)ไดก้ าหนดเกณฑ์แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับผู้พูด

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  โดยแบ่งระดับสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการฟัง
ออกเป็น  5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้   ดังนี ้ 1. ระดับดีเด่น ผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศมีความเขา้ใจเรื่องต่าง ๆ ทัง้เรื่องทั่วไป เรื่องเฉพาะทาง เรื่องวิชาการ มีความเขา้
เขา้ใจและสามารถจับความหมายโดยนัยจากการใชน้ า้เสียงของผูพู้ดภาษาไทย และสามารถรบัรู ้
และเขา้ใจความหมายที่มีความละเอียด มีความรูเ้ก่ียวกับสงัคม และวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี 
รวมทัง้ฟังเขา้ใจเรื่องตลกและมกุในภาษาไทย และในบริบทที่อาจไม่เอือ้ต่อการฟัง 2. ระดบัดีมาก 
ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมีความเข้าใจเรื่องยาว ๆ ที่มีเนื ้อหาและโครงสรา้งทาง
ภาษาไทยที่มีความซบัซอ้นจากการฟัง ทัง้ในเรื่องทั่วไป เรื่องวิชาการ เรื่องเฉพาะทาง เรื่องยาว ๆ 
นัน้ ซึ่งการฟังนั้นลอ้นเป็นลักษณะการพูดที่มีความเร็วกว่าปกติ สามารถจับประเด็นส าคัญและ
รายละเอียดของเรื่องยาว ๆ ไดจ้ากากรฟัง และสามารถเชื่อมโยงเพื่อตีความและเขา้ใจความหมาย
แฝงในภาษาไทยไดจ้ากการฟัง  3. ระดบัดี  ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมีความสามารถ
ในการจับใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่มีการน าเสนอที่ชัดเจนและพูดด้วยความเร็ว
ปกติ 4. ระดับกลาง  ผูพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมีความเขา้ใจขอ้ความระดับประโยค 
และอาจเขา้ใจการสนทนาสั้น ๆ หรือเขา้ใจเรื่องเล่าสั้น ๆ เก่ียวกับเรื่องใกลต้ัวในชีวิตประจ าวัน 
และ 5. ระดับฝึกฟัง ผูพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศสามารถฟังเขา้ใจค าที่ใช้บ่อย และการ
ฟังการใชว้ลี หรือประโยคแบบท่องจ าได ้สามารถฟังค าถามสัน้ ๆ มีโครงสรา้งที่ไม่ซบัซอ้น สามารถ
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ฟังเขา้ใจค าสั่งที่ใช ้บ่อย ๆ และวลีที่แสดงมารยาททางสงัคมที่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั การฟังตอ้ง
อาศยัความชา้และชดั และใชภ้าษามาตรฐาน 

จากการศึกษารูปแบบและเกณฑ์ประเมินระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทยด้านการฟัง สรุปได้ว่าการประเมินความสามารถในการฟัง  จ าเป็นต้องอาศัย
แบบทดสอบ เพื่อวัดและประเมินความเข้าใจที่ได้ฟังเป็นประเด็นหลัก  รวมทั้งความเข้าใจใน
รายละเอียดของสิ่งที่ฟัง การเดาความหมายจากบริบท การคาดคะเนของเหตกุารณ์ ตลอดจนการ
ระบุล าดับเหตุการณข์องเรื่องที่ฟัง ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงไดป้รบัประยุกตใ์ชเ้กณฑป์ระเมินทกัษะการฟัง
ดังกล่าวไปก าหนดเกณฑ์และตัวบ่งชีค้วามสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจด้านการฟังของ
หลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน และ
ประยุกต์ใช้รูปแบบ และลักษณะโครงสรา้งแบบประเมินทักษะการฟังของส านักทดสอบทาง
การศึกษา (2560) และสถาบันภาษาไทยสิรินธร (2562) ที่กล่าวไว้ข้างต้นมาก าหนดลักษณะ
โครงสรา้งแบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทักษะการฟังของหลกัสตูร
เสริมเสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานจ านวน 10 ขอ้ 10 คะแนนโดยใชแ้บบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกค าตอบ (Multiple Choice) มี  4 ตัวเลือก เนื่องจากแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choice) เป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสงู โดยก าหนดขอ้ที่ถกูตอ้งไวช้ดัเจน เกณฑ์
การใหค้ะแนนเหมือนกัน การตรวจใหค้ะแนนสะดวกรวดเร็ว และใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ
นอ้ย รวมทัง้ยงัสามารถถามไดค้รอบคลมุเนือ้หาหลาย ๆ ดา้น  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟัง   
ให้นักศึกษาดูและฟัง VDO แล้วเลือกค าตอบให้ถูกต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 1. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใหม่เปิดใหบ้รกิารเมื่อไร (      ) 

  A. ตน้ปี ค.ศ 2019    B. ตน้ปี ค.ศ 2015  

  C. ตน้ปี ค.ศ 2016    D. ตน้ปี ค.ศ 2018 

 2. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใหม่ก่อสรา้งเมื่อไร (      ) 

  A. เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2013  B. เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2013   

  C. เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2013   D. เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2013   

 3. การออกแบบและก่อสรา้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใหม่ไดม้าตรฐาน LEED ระดบัใด (      ) 

  A. ระดบัเซอรติ์ไฟด ์   B. ระดบัโกลด ์  
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  C. ระดบัแพลทินมั    D. ระดบัซิลเวอร ์

 4. มาตรฐาน LEED ออกโดยสถาบนัใด  

  A. สถาบนัสภาอาคารเขียวแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา    

  B. สถาบนัสิ่งแวดลอ้มสีเขียวแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา   

   C. สถาบนัผูน้  าอาคารสีเขียวแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา   

   D. สถาบนัพลงังานสีเขียวแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 5. อาคารบางสว่นไดอ้อกแบบผนงัเป็น 2 ชัน้เพื่ออะไร 

  A. ระบายน า้  B. ระบายความรอ้น  C. ระบายอากาศ D. ระบายความเย็น 

 6. การออกแบบของตึกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใหม่มีลกัษณะเป็นอย่างไร 

  A. เป็นรูปนกฮกู    B. เป็นรูปกาคู่   C. เป็นรูปปลาคู่   D. เป็นรูปปากคู่ 

 7. ตราประจ าตลาดหลกัทรพัยม์ีความหมายอย่างไร 

  A. ความซบเซาของ 2 สิ่งที่เป็นคู่ B. รูปปลาคู่ว่ายเวียน 

  C. ความสมดลุของ 2 สิ่งที่เป็นคู่ D. ความคึกคกัของ 2 สิ่งที่เป็นคู่ 

 8. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใหม่ประกอบดว้ยอาคารอะไรบา้ง 

  A. อาคารส านกังาน อาคารจอดรถ อาคารบริการ 

  B. อาคารส านกังาน อาคารจอดรถ อาคารบริหาร  

  C. อาคารส านกังาน อาคารจอดรถ อาคารพิพิธภณัฑ ์

  D. อาคารส านกังาน อาคารจอดรถ อาคารหอ้งสมดุมารวย  

 9. พิพิธภณัฑเ์รียนรูก้ารลงทุนหรืออินเวสทส์ตอรี่ (INVESTORY) ตัง้อยู่ที่อาคารใด 

  A. อาคารส านกังาน   B. อาคารหอ้งสมดุมารวย  

  C. อาคารจอดรถ    D. อาคารบรกิารแก่สาธารณชน  

 10. พิพิธภณัฑเ์รียนรูก้ารลงทนุเปิดใหบ้ริการวนัไหนบา้ง 

  A. วนัจนัทรถ์ึงวนัอาทิตย ์     B.วนัจนัทรถ์ึงวนัเสาร ์    

  C. วนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์   D.วนัองัคารถึงวนัอาทิตย ์ 

 11. ธนาคารกรุงเทพด าเนินการ __________ ทกุช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

  A. ต่อยอดการใหบ้รกิาร  B. ธุรกิจ    

  C. นวตักรรม   D. ขยายการใหบ้ริการ 
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 12. ธนาคารกรุงเทพ เพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลท์ี่ทนัสมยัของ __________ 

  A. บีวอลเล็ทแอปพลิเคชนั  B. สงัคมไรเ้งินสด  

  C. คิวอารโ์คด้เพยเ์มนต ์ D. พรอ้มเพย ์  

 13. คิวอารโ์คด้ เพยเ์มนต ์เป็นมิติใหม่ของระบบ__________ 

  A. บีแบงกก์ิง้   B. เคแบงกก์ิง้ 

  C. เอสแบงกก์ิง้ D. เอ็มแบงกก์ิง้ 

 14. พรอ้มเพย ์คิวอารโ์คด้ เป็นการช าระเงินผ่าน __________ 

  A.เงินสด   B. เอ็มแบงกก์ิง้  

  C. บตัรเครดิต    D. บตัรเดบิต 

 15. บี วอลเล็ท แอปพลิเคชนัแอปส าหรบันกัช็อปที่ไม่ชอบ __________ 

  A. บตัรเครดิต  B. บตัรเดบิต  

  C. พกบตัรติดตวั  D. เสียค่าธรรมเนียม 

 16. บี เมอแชนท ์แอปพลิเคชนั ทางเลือกส าหรบัรา้นคา้ที่ไม่สะดวก__________   

  A. ช าระเงินสด     B. ติดตัง้เครื่องรูดบตัร 

  C. ผ่านบตัรเครดิต D. ผ่านบตัรเดบิต   

 17. ธนาคารกรุงเทพจะช่วยลกูคา้คน้หาโอกาสและ ___________ ทัง้ในประเทศและระดบั 

  ภมูิภาค 

  A. ส ารวจตลาดใหม่ๆ B. ธุรกิจใหม่ๆ 

  C. พนัธมิตรใหม่ๆ D. ธนาคารใหม่ๆ 

 18. ธนาคารกรุงเทพจะเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้รกิาร__________ผ่านความรว่มมือระหว่าง

  เครือข่าย สาขาที่ครอบคลมุทัง้ในและต่างประเทศ 

  A. ธุรกรรมทางการเงิน B. เออีซีเทรด เอ็กซเ์พรส   

  C. เอเชีย เซมเดย ์ทรานสเฟอร ์ D. เสวนานกุรมความรู ้

 19. บรกิาร เออีซี เทรด เอ็กซเ์พรส ช่วยให_้_________ที่มคีู่คา้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  A. ประเทศไทยและภมูิภาค    B. ธนาคารและลกูคา้ 

  C. ผูน้  าเขา้และสง่ออก  D. นกัธุรกิจและลกูคา้ 
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 20. บรกิาร เอเชีย เซมเดย ์ทรานสเฟอร ์ช่วยใหล้กูคา้สามารถโอนเงินสกลุเงินบาท  

 หรือ________ใหแ้ก่คู่คา้ที่อยู่ในกลุม่ประเทศเอเชียไดใ้นวนัเดียวกนั  

  A. เงินหยวนจีน     B. เงินดอลลารส์หรฐั 

  C. เงินยโูร D. เงินดอลลารฮ์่องกง 

 
4.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการพูด 

4.2.1 ความหมายและความส าคญัของการพดู 
การพูดเป็นทกัษะที่จ  าเป็นต่อการเรียนรูภ้าษา เป็นทักษะที่มีความส าคญัในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ เนื่องดว้ยการพูดเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และ
การแลกเปลี่ยนความรู ้ความรูส้ึกนึกคิดและความเขา้ใจ ตลอดจนเพื่อการโนม้นา้วใหผู้ฟั้งเขา้ใจใน
จุดมุ่งหมายที่ผู ้พูดต้องการท า การสื่อสาร (กาญจนา มี ศิลปวิกกัย , 2557: 7) การพูดยังมี
ความส าคัญในการสรา้งไมตรีและความรูส้ึกที่ดีต่อกัน เพราะการพูดท าให้มนุษย์สามารถอยู่
ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข และเป็นทักษะที่มนุษยจ์ าเป็นตอ้งใชติ้ดต่อสื่อสาร เพื่อความ
เขา้ใจซึ่งกันและกัน และมีส่วนท าใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ 
ธนรชัฏ ์ศิรสิวสัดิ ์(2554: 7) จากนัน้ยงัมีนกัการศกึษาไดก้ลา่วถึงความหมายของการพดูดงันี ้

Rebecca M. Valette (1977: 120) ไดอ้ธิบายเก่ียวกับการพูดไวว้่า การพูดมิได้
เป็นการออกเสียงค า พดูและการออกเสียงสงูต ่า ในประโยคเท่านัน้ แต่ผูพู้ดตอ้งทา ใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
ในสิ่งที่ตนเองพูด รวมทั้งผูพู้ดตอ้งเลือกใชส้  านวนภาษาที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรบัของเจา้ของ
ภาษาดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับ Tsitsopoulou (1992: 56) ไดก้ล่าวถึงการพูดว่า การพูดมิใช่การออก
เสียงตามโครงสรา้งของประโยคเท่านั้น แต่ยังคงตอ้งอาศัยความรูแ้ละความเข้าใจ รวมทั้งการ
แสดงความรูส้กึที่เหมาะสมดว้ย   

Paulston (1994: 33) ได้อธิบายไว้ว่า การพูดสื่อสาร คือ การปฏิสัมพันธ์ทาง
ภาษาที่ผูพ้ดูจะตอ้งใชภ้าษาตามกาลเทศะและเหมาะสมกบักฎเกณฑท์างสงัคม เนื่องดว้ยการพดู
สื่อสารเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบับุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป มีการโตต้อบสิ่งที่ไดย้ิน เกิด
การปฏิสมัพนัธท์างภาษา 

D Byrne (1986: 9)ให้ความหมายของการพูดว่า เป็นกระบวนการสื่อสารที่
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการรบัรู ้(Receive skill) ของผูฟั้ง และทกัษะการผลิตภาษา (Productive skill) 
ของผูพ้ดู โดยผูพ้ดูจะท าหนา้ที่ส่งรหสั (Encode) เพื่อสื่อเจตนาและความตอ้งการในขณะที่ผูฟั้งจะ
ถอดรหัส (Decode) หรือตีความของสารนั้น โดยอาศัยความซบัซอ้น (Redundancy) ของภาษา
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พูด ความรูเ้รื่องระบบภาษา เช่น เสียงหนักเบาในประโยค ภาษาท่าทาง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีส่วน
ช่วยในการตีความในสารนัน้ใหต้รงตามเจตนาของผูพ้ดู 

ธนรชัฏ ์ศิรสิวสัดิ ์(2554: 7) ไดส้รุปความหมายการพดูไวว้่า การพดู หมายถึงการ
สื่อความหมายระหว่างมนุษย์ โดยใชเ้สียง ภาษา ท่าทาง สีหนา้ แววตา และสญัลกัษณอ่ื์น ๆ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรูส้ึก และความต้องการของผู้พูดให้ผู ้ฟังเข้าใจ และเกิดการ
ตอบสนอง 

ผะอบ โปษะกฤษณะ (2554: 116) ใหก้ล่าวว่า การพูด หมายถึง ส่งสารให้กับ
ผูอ่ื้นทราบความประสงคข์องผูพ้ดูจนไดร้บัความส าเร็จสมความมุ่งหมายของผูพ้ดู กลา่วไดว้่า การ
พดูเป็นการสื่อสารของผูพ้ดูเพื่อใหผู้ฟั้งรบัรูส้าร เกิดความเขา้ใจตรงกนั และเกิดการตอบสนองตาม
จดุประสงคข์องผูพ้ดู 

จากที่กลา่วมาสามารถสรุปไดว้่า การพดูเป็นทกัษะที่ส  าคญั และจ าเป็นต่อการเรียนรู้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เนื่องดว้ยการพดู คือ การปฏิสมัพนัธท์างภาษาตัง้แต่บุคคล 2 คนขึน้ไป เพื่อ
การแลกเปลี่ยนความรู ้ความรูส้ึกนึกคิดและเกิดความเขา้ใจตรงกัน และเกิดการตอบสนองตาม
จุดประสงค์ของผูพู้ด การพูดจะมีประสิทธิภาพนั้น ผู้พูดต้องมีความรูเ้ก่ียวกับถ้อยค า น า้เสียง 
ไวยากรณ์ และวัฒนธรรม เพื่อใหก้ารส่งสารโดยการพูดนั้นเหมาะสมกับความหมายที่ตอ้งการ 
รวมทัง้การแสดงปฏิกิรยิาอาการต่างตอ้งสอดคลอ้งกบักาลเทศะ 

4.2.2 องคป์ระกอบในการพดู 
P. D. Harris (1988: 81-82) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบในการพูดประกอบดว้ย5 

ประการ ดงันี ้ประการที่ 1. การออกเสียงในการพดู (Pronunciation)  ผูพ้ดูตอ้งออกเสียงพยญัชนะ 
สระใหถู้กตอ้ง การออกเสียงค า ประโยค และค าควบกล า้ต่างๆ นัน้ตอ้งใหค้วามส าคัญในการเนน้
น า้เสียงหนักและน า้เสียงเบา 2. การใชไ้วยากรณ์ในการพูด (Grammar) ผูพู้ดตอ้งใชภ้าษาอย่าง
ถูกตอ้งตามหลักภาษา หรือไวยากรณ์ของภาษา 3. การใชค้ าศัพทใ์นการพูด ผูพู้ดตอ้งเลือกใช้
ค าศัพทท์ี่หลากหลาย และถูกตอ้งตามบริบท 4. ความคล่องในการใชภ้าษาในการพูด (Fluency) 
พูดต้องใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างว่องไว และคล่องแคล่ว  และ 5. ความสามารถในการจับ
ใจความในการพูด (Comprehensibility) ผูพู้ดสามารถจบัใจความ และเรียบเรียงของขอ้มลูต่างๆ 
แลว้น ามาพดูเพื่อการโตต้อบในบรบิทการสื่อสาร ท าใหด้ าเนินกิจกรรมต่อไปไดอ้ย่างราบรื่น 

Underhill (2000: 2) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการพูดว่ามีองค์ประกอบ 3 
ประการ ดงันี ้ 1. ผูพ้ดู (Speaker) 2. ขอ้ความ (Message) และ 3. ผูฟั้ง (Listener) 
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สรุปได้ว่า องค์ประกอบในการพูดต้องประกอบด้วย ผู้ส่งสารหรือผู้พูด สาระหรือ
ขอ้มลูข่าวสาร รวมทัง้ผูฟั้งหรือผูร้บัสาร ซึ่งการพดูใหม้ีประสิทธิภาพนัน้ ผูพ้ดูตอ้งใชน้ า้เสียง กริยา
ท่าทาง และค าศัพท ์และค าประโยคถูกต้องตามหลักภาษา และเหมาะสมกับสถานการณ์และ
โอกาสต่าง ๆ 

 
4.2.4 การประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการพดู 

4.2.4.1 รูปแบบการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการพดู 
ส านกัทดสอบทางการศึกษา (2560) ไดอ้ธิบายถึงโครงสรา้งขอ้สอบวดัระดับ

ความสามารถในการใชภ้าษาไทยด้านการพูดว่า แบบสอบทักษะการพูด มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัด
ความสามารถดา้นทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ โดย
พิจารณาความสามารถของผูเ้ขา้สอบใน 3 ดา้น คือ 1) ลกัษณะการพดู 2) การตอบค าถาม และ 3) 
การเลือกใช้ภาษา  โดยการทดสอบทักษะการพูดนี ้จะมีกรรมการ 2 ท่าน ซักถามผู้เขา้สอบใน
ประเด็น (Issue) ที่ถูกตั้งขึน้ เพื่อการสนทนาพูดคุยกับผู้เข้าสอบ และใช้เวลาในการพูดคนละ
ประมาณ 10 นาท ี 

สถาบนัภาษาไทยสิรินธร (2562) ไดอ้ธิบายลกัษณะการทดสอบสมรรถภาพ
การใชภ้าษาไทยส าหรบัผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศว่า ลกัษณะแบบทดสอบสมรรถภาพ
การใชภ้าษาไทยดา้นทักษะการพูดเป็น สนทนากับผูท้ดสอบ 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ตอนที่ 1 
สนทนากับผู้ทดสอบ ตอนที่  2 พูดรายงานและแสดงความคิดเห็น  (พูดคนเดียว) ตอนที่  3 
สมัภาษณผ์ูท้ดสอบและสรุปขอ้มลู โดยใชเ้วลาในการสอบประมาณ 40 นาท ี 

4.2.4.2 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการพดู  
Heaton (1990: 98) จัดระดับความสามารถในการพูดไว้ 6 ระดับ ดังนี ้ 1. 

ระดบัไม่สามารถพดูได ้2. ระดบัสามารถใชภ้าษาในการพูดไดเ้ล็กนอ้ย 3. ระดบัสามารถใชภ้าษา
ในการพดูเกือบน่าพอใจ 4. ระดบัสามารถในใชภ้าษาในการพดูไดค่้อนขา้งดี 5. ระดบัสามารถการ
ใชภ้าษาในการพดูไดดี้ และ 6. ระดบัใชภ้าษาไดย้อดเยี่ยม 

กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรบัชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการพดูออกเป็น 6 ระดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
(ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2560) 1. ระดับเริ่มต้น 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3. ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 6. 
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ระดับอุดมศึกษา การพูดภาษาไทยด้วยส าเนียงใกลเ้คียงกับคนไทยที่ใชภ้าษาไทยเป็นเจา้ของ
ภาษา การพูดภาษาไทยมีความชัดเจน ฉะฉาน และมั่นใจ พูดตอบค าถาม และพูดแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ และครบถว้น สามารถใหเ้หตผุลในการสนบัสนุน
ค าตอบไดต้รงตามประเด็น สามารถพูดภาษาไทยเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ตามประเด็นต่างๆ ได้
อย่างสมเหตสุมผลและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาไทยในการพดูหวัเรื่องต่างๆ สามารถสอดคลอ้งกบั
หลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎี สื่อความหมายของค า วลี ประโยค และถอ้ยค าส านวนไดถ้กูตอ้ง ตรง
ตามประเด็นของบริบท มีความสมัพนัธต่์อเนื่องกนั สละสลวย ตามหลกัภาษาไทย สามารถการใช้
ภาษาไทยในการพดูเหมาะสมกบัโอกาส และบคุคล 

สถาบนัภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์ (สถาบนัภาษาไทยสิรินธร, 2562) ได้
ก าหนดเกณฑ์แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย  ส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งระดับสมรรถภาพการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการพดูออกเป็น 5 ระดับ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้  1. ระดับดีเด่น ผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศสามารถพูดสนทนาได้ สามารถใชค้ าศัพท์ ไวยากรณ์ และส านวนต่าง ๆ ของ
ภาษาไทยไดถ้กูตอ้งแม่นย า การใชภ้าษาไทยไดเ้หมาะสมกบัผูฟั้ง รูจ้กัใชก้ลวิธีในการพดูภาษาไทย
ในการแนะน า โนม้นา้วผูฟั้ง สามารถใชภ้าษาไทยในการพดูแสดงความคิดเห็นในฐานะตวัแทนของ
หน่วยงานได้ สามารถใช้ภาษาไทยในพูดเจรจาประนีประนอม แสดงจุดยืนได้อย่างแจ่มแจ้ง 
สามารถท าหนา้ที่เป็นล่ามอย่างไม่เป็นทางการได้ รวมทัง้มีความรูค้วามเขา้ใจทางวฒันธรรมของ
ชนชาติไทยได ้2. ระดบัดีมาก ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศสามารถพดูสนทนากบัคนไทย
ไดอ้ย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไดอ้ย่างคล่องแคล่ว สามารถพูดโตต้อบไดท้นัทีทัง้ในเรื่อง
นามธรรมและไม่ใช่นามธรรม  สามารถพูดอธิบายเรื่องทางการเมือง สงัคม วิชาการหรือ วิชาชีพ
อย่างรายละเอียด และสามารถสรุป และตัง้สมมติุฐานเรื่องต่างๆ ได ้สามารถพูดแสดงทัศนะและ
สนบัสนนุหรือคดัคา้นเรื่องต่างๆ ได ้สามารถเรียงล าดบัความคิดและพดูเชื่อมโยงความคิดไดดี้ การ
ใช้ค าศัพท์  ส  านวน และโครงสรา้งประโยคในการพูดในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง  อาจมีความ
บกพร่องด้านการใช้โครงสร้างประโยคที่ ซับซ้อนไปบ้าง  3. ระดับดี  ผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศสามารถพูดสนทนากับคนไทยในบริบทที่เป็นทางการ  และไม่เป็นทางการได ้
สามารถเล่าเหตกุารณท์ั่วไปในปัจจุบนัได ้ สามารถพดูแสดงความเห็นในเรื่องเฉพาะที่ตนเองถนัด
หรือคุน้เคยไดอ้ย่างมั่นใจ การพดูภาษาไทยจะท าใหคู้่สนทนาที่เป็นคนไทยเขา้ใจไดดี้  อาจมีความ
บกพร่องดา้นการพดูสนทนายงัไม่คล่องตวั แต่ก็สามารถใชก้ลวิธีทางภาษาร่างกาย หรือภาษาอ่ืน 
ๆ ท า ใหก้ารสนทนาด าเนินต่อไปได ้4. ระดบักลาง  ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศสามารถ
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พูดสนทนาตัวต่อตัวและสามารถใช้ภาษาไทยพูดโต้ตอบกับคนไทยได้รูเ้รื่องในเรื่องที่เก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนั สามารถรูจ้กัใชก้ลวิธีทางภาษาขัน้ตน้เพื่อท าใหก้ารพดูสนทนานัน้ไดด้  าเนินต่อไปได้
โดยไม่ติดขัด และ 5. ระดับฝึกพูด  ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมีข้อจ ากัดในการใช้
ภาษาไทยในการพดูในชีวิตประจ าวนั ลกัษณะของการใชภ้าษาไทยในการพดูนัน้มกัเป็นภาษาไทย
ที่ท่องจ ามาเท่านัน้ 

จากการศึกษารูปแบบและเกณฑ์ประเมินระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทยดา้นทกัษะการพดูที่กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การประเมินทกัษะการพดูมีหลายระดบั
และหลายสถานการณ์ ดังนัน้การประเมินทกัษะการพูดตอ้งพิจารณาจากจุดประสงคข์องการพูด 
เรื่องที่จะพดู และความสามารถในการใชภ้าษาของผูพ้ดูว่าอยู่ในระดบัใด ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 
การพดูชดัถอ้ยชดัค าเพียงใด สื่อความหมายไดต้รงตามเนือ้หามากนอ้ยเพียงใด ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงได้
ปรับประยุกต์ใช้เกณฑ์ประเมินทักษะการพูดของ (Heaton, 1990) (Heaton, 1990) (สถาบัน
ภาษาไทยสิรินธร, 2562) (ส านักทดสอบทางการศึกษา , 2560)ไปก าหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี ้
ความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านการพูดของหลักสูตรเสริม เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน และประยุกต์ใช้รูปแบบและ
ลกัษณะโครงสรา้งแบบประเมินทกัษะการพดูของส านกัทดสอบทางการศกึษา (2560) และสถาบนั
ภาษาไทยสิรินธร (2562) มาก าหนดลักษณะโครงสรา้งแบบประเมินความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการฟังของหลกัสตูรเสรมิเสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานจ านวน  10 ข้อ 10 
คะแนน ผูส้อบจะตอ้งพูดตอบค าถาม โดยพิจารณาความสามารถทางภาษาในการออกเสียง การ
เลือกใชค้ า ส านวน รูปประโยคที่เหมาะสมในการสื่อสารของผูเ้ขา้สอบ และการพูดที่แสดงความ
เขา้ใจถึงการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณต่์าง ๆ  

 
ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด  
   ให้นักศึกษาตอบค าถามของบทสนทนาต่อไปนี ้แล้วจับคู่ฝึกพูดสนทนา 
 1. A: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้อยู่ที่ไหน และเปิดใหบ้รกิารเมื่อไรคะ 
  B: ……………………………………………….. 
 2. A: ดลูกัษณะการออกแบบของตึกอาคารที่ท าการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เหมือน

 อาคารทั่วไปเลยใช่ไหมคะ 

  B: ……………………………………………….. 
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 3. A: ปลาคู่อปุมาหมายถึงอะไรคะ 
  B: ………………………………………………..  
 4. A: กลุม่อาคารตลาดหลกัทรพัยป์ระกอบดว้ยอาคารอะไรบา้งคะ 
  B: ………………………………………………..  
 5. A: ไดย้ินว่าตลาดหลกัทรพัยม์ีพิพิธภณัฑเ์รียนรูก้ารลงทนุที่ทนัสมยัมากใช่ไหมคะ 

  B:  ……………………………………………….. 
 6. A: หอ้งสมดุตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นอย่างไร และมีหนงัสืออะไรบา้งคะ 

  B:  ……………………………………………….. 
 7. A: เห็นหนา้ตกึอาคารตลาดหลกัทรพัยติ์ดปา้ย “LEED” คือรางวลัอะไรคะ 
  B: ………………………………………………..  
 8. A: อาคารตลาดหลกัทรพัยไ์ดม้าตรฐาน LEED ใช่ไหมคะ 
  B:  ……………………………………………….. 
 9. A: เห็นอาคารตลาดหลกัทรพัยม์ีการออกแบบโครงสรา้งและการใชน้วตักรรมทาง 
  เทคโนโลยีท่ีทนัสมยันะคะ 
  B:  ……………………………………………….. 
 10. A: ท าไมจึงกลา่วว่าอาคารตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นอาคารประหยดัพลงังานคะ 
    B: ………………………………………………..   
 11. A: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกธุรกิจ ท าใหภ้าคเอกชนไทยตอ้งท าอะไรบา้งคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 12.  A: ธนาคารกรุงเทพไดด้ าเนินการต่อยอดการใหบ้รกิารทกุช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ
  โจทยส์ิ่งใดคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 13. A: พรอ้มเพย ์หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 14.  A: บี วอลเล็ท แอปพลิเคชนั หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 15. A: บี เมอแชนท ์แอปพลิเคชนั หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
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 16. A: คิวอารโ์คด้ เพยเ์มนต ์ออน อีดีซี หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 17. A: บิซพรอ้มเพย ์หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 18. A: ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นในหนา้ที่เชื่อมโยงลกูคา้ในประเทศสู่โลกกวา้ง หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 19. A: บริการ เออีซี เทรด เอ็กซเ์พรส หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 20. A: เอเชีย เซมเดย ์ทรานสเฟอร ์หมายถึงอะไรคะ 
   B: ……………………………………………….. 
 

 
4.3 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่าน 

4.3.1 ความหมายของการอ่าน 
Rumelhart (1977: 9) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการในการเข้าใจภาษา

เขียน ซึ่งเริ่มจากการกวาดสายตาอ่านตวัอกัษรต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหนา้กระดาษ และจบลงดว้ย
การมีแนวความคิดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผูเ้ขียนมีความปรารถนาที่จะสื่อความ ทักษะ
ของการอ่านนั้น จะตอ้งมีความสามารถในท าความเขา้ใจขอ้ความในรูปแบบของวากยสัมพันธ์ 
(Syntax) ความหมาย (Semantics) และความเหมาะสมในการใชภ้าษา เพื่อการตีความใหถู้กตอ้ง 
ซึ่งขอ้ความที่อ่านนัน้จะมีการปฏิสมัพนัธก์นัในขณะที่ผูท้ี่ก  าลงัอ่าน ซึ่งแนวคิดสอดคลอ้งกบั Tricia 
Hedge (2011:189) กล่าวว่า การอ่าน คือ การสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยค า และ ประโยค 
ซึ่งจะช่วยใหผู้อ่้านสามารถถอดรหสั มีความเขา้ใจภาษาที่ใชใ้นเนือ้หาได ้กล่าวคือ ความเขา้ใจทาง
ภาษาศาสตร ์

Lapp (1986: 24)กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ขียน
กบัผูอ่้าน การอ่านสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ไดแ้ก่ ระดับกระบวนการแปรรหัสจากอกัษรเป็น
เสียง และระดับกระบวนการรบัความหมายจากตัวอักษร หรือเรียกในอีกแง่หนึ่งว่า การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ การที่ผู ้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่ผู ้เขียนเขียน ผู้อ่านต้องรบัรู ้ แปลความ ตีความ เข้าใจ
ความหมาย ตัง้สมมติฐาน และประเมินสิ่งที่ไดอ่้าน  

Herrmann (1988: 24-28) ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านว่า การอ่านเป็น
กระบวนการในการแปลความอย่างมีเหตผุล กล่าวคือ ในการอ่านผูอ่้านจะใชค้วามรูเ้ดิมที่มีอยู่มา
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ช่วยในการคาดคะเนเนือ้หาที่อ่านและประเมินความเขา้ใจในเรื่องที่อ่าน โดยการเดาความหมาย
ของค าศพัทท์ี่ ตีความอย่างมีเหตผุลจากบรบิท และใชเ้หตผุลนัน้มาสรุปเนือ้หาของบทอ่าน 

Day (2005: 12-15) กล่าวว่า การอ่านเป็นการสรา้งความเขา้ใจความหมายจาก
ขอ้ความที่เขียนหรือพิมพ์ ซึ่งผูอ่้านจะตอ้งใชก้ระบวนการความคิดเชื่อมโยงขอ้ความหรือขอ้มูลที่
อ่านกับ ประสบการณ์เดิม เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ผู ้เขียนต้องการสื่อความหมายได้อย่าง
ถกูตอ้ง 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 88-89) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่
เขา้ใจความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคและขอ้ความ ตามล าดับขั้นของการอ่าน 4 ขั้น คือ 1) 
การแปลความของสญัลกัษณ์ที่ปรากฏในสาร 2) การท าความเขา้ใจความหมายของค า ประโยค 
และขอ้ความ 3) การจับใจความส าคัญและแนวคิดของผูเ้ขียน และ 4) กระบวนการคิดที่เกิดขึน้
ขณะท าความเขา้ใจสญัลกัษณ ์ 

จากความหมายของการอ่านที่นกัการศกึษาที่กล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้่า การอ่าน 
คือ กระบวนการในการแปลความ การตีความ และการเข้าใจภาษาที่เขียน การอ่านจะต้องใช้
ความรูแ้ละประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อ่าน การอ่านจะต้องอาศัยความสามารถใน 
การรับรู ้การสังเกต การจ าแนก การวิเคราะห์ความหมายของค า ประโยค และข้อความ เพื่อ
สามารถถอดรหสัความหมายภาษา และท าใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน หาก
ผูอ่้านมีความเขา้ใจเนือ้เรื่องที่อ่าน จะสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ
สื่อสารได ้

4.3.2 ความเขา้ใจในการอ่าน 
 การอ่านเป็นทักษะส าคัญที่ช่วยใหก้ารเรียนรูภ้าษาอย่างมีประสิทธิภาพ ความ

เขา้ใจในการอ่านจะเป็นเป้าหมายที่ส  าคญัที่สดุของการอ่าน ดงันัน้การเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ จะตอ้งพัฒนานักศึกษาจีนให้มีความสามารถในกานอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ มีนกัภาษาศาสตรห์ลายท่านไดก้ลา่วถึงความหมายของความเขา้ในการอ่าน ดงันี ้

Shepherd (1973:78)  ไดก้ลา่วว่า ความเขา้ใจในการอ่านเป็นความสามารถ
ของผูอ่้านที่จะใชค้วามคิดติดตามขอ้ความที่ผูเ้ขียนเขียนไว้ โดยผูอ่้านตอ้งเขา้ใจภาษาที่ใชข้อง
ผูเ้ขียน และตีความสิ่งที่อ่านใหต้รงกับความตอ้งการของผูเ้ขียน ซึ่งแนวคิดนีส้อดคลอ้งกับ Smith 
(1988: 84) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเขา้ใจในการอ่านเป็นความสามารถของผูอ่้านในการตีความ และ
เขา้ใจความหมายของสิ่งที่อ่านตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขียน 
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Doctorow (1978: 109-118) กล่าวว่า ความเขา้ใจในการอ่านจะเกิดขึน้เมื่อ
ผูอ่้านน าความทรงจ าและประสบการณเ์ดิมมาใชเ้พื่อช่วยสรา้งความหมายในสิ่งที่อ่าน 

M. Finocchiaro, & Sako, S (1983: 14-15) ไดก้ล่าวว่า ความเข้าใจในการ
อ่าน หมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจค าศัพท์ และโครงสรา้งประโยคที่ปรากฏใน
ขอ้ความ อ่านเรื่องแลว้สามารถจับใจความส าคญัและรายละเอียดปลีกย่อย สามารถสรุปตีความ 
และเขา้ใจความหมายแฝงไดถ้กูตอ้ง 

สรุปได้ว่า ความเขา้ใจในการอ่าน คือ ความสามารถในการอ่านเพื่อท าความ
เขา้ใจ ค าศพัท ์วลี โครงสรา้งประโยค รวมถึงความสามารถในการเชื่อโยงของเนือ้เรื่องที่อ่าน เพื่อ
จับใจความส าคัญ ล าดับความ ขยายความ เหตุการณ์ และการตีความจากเรื่องที่อ่าน โดยใช้
กระบวนการคิด ความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของผูอ่้าน จะเห็นไดว้่าการพฒันาการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจจะเสรมิสรา้งความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศกึษาจีนใหม้ีประสิทธิภาพ 

4.3.3 องคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่าน 
Smith (1988: 86-91) ไดก้ล่าวว่า องค์ประกอบของการอ่านประกอบด้วยของ

ความเข้าใจในการอ่านไว้มี 5 ประเด็นดังนี ้ 1. ประสบการณ์พื ้นฐานของผู้อ่าน (Background 
Experience) ซึ่งเป้นประสบการณห์รือภูมิหลงั ช่วยใหผู้อ่้านน าประสบการณเ์ดิมมาช่วยท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจในเหตุการณ์และความรูส้ึกต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี 2. ความสามารถ
ทางดา้นภาษา (Language Abilities) ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยใหผู้อ่้านสามารถ เขา้ใจโครงสรา้งส่วน
ลกึในภาษาไดดี้มีความรูท้างภาษาเขา้ใจความหมายของค าต่าง ๆ ในเรื่องที่อ่าน 3. ความสามารถ
ในการคิด (Thinking Abilities) จะขึน้อยู่กับพัฒนาทางด้านสติปัญญา ตลอดจนโอกาสที่จะให้
เหตผุลของผูอ่้าน เพื่อใหม้ีความคิดรวบยอด สามารถเรียงล าดบัเหตกุารณ์ ไดเ้ป็นอย่างดี สามารถ
ตีความ วิเคราะหว์ิจารณ์ (Critical Thinking) ได ้4. เจตคติที่มีต่อการอ่าน (Affection: Interests, 
Motivation, Attitude, Beliefs, Feeling) มีความสมัพนัธก์บัความเขา้ใจในการอ่านและช่วยใหเ้กิด
ความเขา้ใจในการอ่านมากขึน้ และ 5. จุดประสงคใ์นการอ่าน (Reading Purpose) ช่วยใหเ้ขา้ใจ
ในเนือ้เรื่องที่อ่านไดง้่ายขึน้ เป็นการอ่านที่สนกุ รวดเรว็ และง่ายขึน้ต่อความเขา้ใจในกานอ่าน  

Williams (1994: 46-49)  กล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน
ดังต่อไปนี  ้1. ความรูใ้นระบบการเขียน (Knowledge of the Writing System) 2. ความรูใ้นเรื่อง
ของภาษา (Knowledge of the Language) 3. ความสามารถในการตีความ (Ability to Interpret) 
4. ความรูร้อบตวั (Knowledge of the World) และ 5. เหตผุลในการอ่านและวิธีการอ่าน (Reason 
for Reading and Reading Style) 
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จากแนวคิดเก่ียวกับองคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่านขา้งตน้ สามารถ
สรุปได้ว่า สิ่งที่จะพัฒนาการอ่านเพื่อความเขา้ใจให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความรู ้และ
ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน ความสามารถดา้นความรูภ้าษา และความสามารถในการน าพืน้ฐาน
ของความรูเ้ดิมมาท าความเขา้ใจกับบทอ่าน และผสมผสานกับความรูใ้หม่จากการอ่านให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

4.3.4 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
ระดบัความเขา้ในในการอ่านเป็นสิ่งส าคญัต่อความสามารถในการอ่าน มีนกัการ

ศกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นภาษา ไดก้ลา่วถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจดงันี ้
Raygor (1985: 230) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเขา้ใจในการอ่าน ประกอบดว้ย 3 

ระดับ คือ 1. ความเขา้ใจในระดับตัวอักษร 2. ความเขา้ใจในระดับตีความหมาย และ 3. ความ
เขา้ใจในระดบัน าไปใช ้ 

ทิพพดี อ่องแสงคณุ (2535: 40) ไดก้ลา่วว่า ทกัษะการอ่านย่อมมีระดบัความ
ยากง่ายซึ่งจ าแนกความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ 4 ล าดับ ได้แก่ 1 การอ่านขั้น
พืน้ฐาน (Literal Reading) ในล าดับนีเ้ป็นการอ่านเนือ้เรื่องแบบง่าย ๆ และเป็นการอ่านเพื่อจับ
ใจความที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเนื ้อเรื่องเท่านั้น ล าดับที่ 2 การอ่านตีความ (Interpretation) ใน
ล าดับนีผู้ ้อ่านสามารถคาดเดาว่าประเด็นหลักที่เป็นใจความของเรื่องนั้นๆ ได ้แม้ว่าในเรื่องนั้น 
อาจจะไม่ไดเ้ล่าไวอ้ย่างชดัเจนว่าประเด็นหลกัและใจความของเรื่องนัน้ๆ เป็นอย่างไร แต่สามารถ
อาศยัการตีความจากเหตผุลในเนือ้เรื่องที่อ่านก็สามารถเขา้ใจใจความของเรื่องนัน้ๆ ได ้ล าดบัที่ 3 
การอ่านขั้นวิจารณ์ (Critical Reading) ในล าดับนีเ้ป็นการอ่านที่ผูอ่้านต้องมีการวิเคราะห ์และ
ประเมินผลจากการอ่านว่า ตวัละครในบทละครเรื่องที่อ่านนัน้ มีลกัษณะอย่างไร ใครเป็นคนดี แลว้
ใครเป็นชั่วรา้ย ส่วนเนือ้หาของบทละครเรื่องมีขอ้เตือนใจอย่างไร ล าดบัที่ 4 การอ่านขัน้สรา้งสรรค ์
(Creative Reading) ในล าดับนี ้เป็นการอ่านที่ผู ้อ่านต้องเกิดความคิดใหม่ๆ และสามารถ
จินตนาการไดอ้ย่างกวา้งไกล ผูอ่้านสามารถแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการแกปั้ญหาจาก
เรื่องที่อ่าน 

จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปไดว้่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจสามารถจ าแนกเป็น 4 ระดบั ตามล าดบัความยากง่ายของการอ่านคือ ระดบัที่ 1 ความเขา้ใจ
ในความรูพ้ืน้ฐาน เช่น ตวัอักษร ค า วลี และประโยค ระดับที่ 2 ความเขา้ใจในการตีความ ระดบัที่ 
3 ความเข้าใจในการวิเคราะห์และวิจารณ์ ระดับที่  4 ความเข้าใจในการสรา้งสรรค์ หรือการ
น าไปใช ้ 
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4.3.5 การประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการอ่าน 
4.3.5.1 รูปแบบการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจ 
Madsen (1983: 89-92) ได้กล่าวถึงการประเมินความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจ ไดด้งันี ้ไดด้งันี ้1. การประเมินการอ่านเพื่อความเขา้ใจในขัน้พืน้ฐาน ควรค านึงถึง
สิ่งต่าง ๆ ดงันี ้1.1 การใชรู้ปภาพ 1.2 การใชว้ลี หรือประโยค 1.2.1 ไม่ควรก าหนดค าตอบที่ผูต้อบ
สามารถตอบได ้หรือไม่ 1.2.2 ไม่ควรใชค้ าถามที่มีเนือ้หาที่ท าใหเ้กิดความล าเอียง และ 1.2.3 การ
ก าหนดตัวเลือกตอ้งชัดเจนไม่ก ากวม 1.3 การประเมินความเขา้ใจในบทอ่าน 2. การประเมินการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจระดบักลางถึงระดับสูง 2.1 การประเมินแบบใช้ขอ้ค าถามที่มีตวัเลือก เหมาะ
ส าหรบัการวัดเก่ียวกับเรื่องที่อ่านมีความยาวประมาณ  100-300 ค าขึน้ไป และ 2.2 การประเมิน
แบบโคลสที่มีตวัเลือก (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
แบบทดสอบที่ใชป้ระเมินผลความเขา้ใจในการอ่านภาษาต่างประเทศ ที่นิยมใชม้ี 2 แบบคือ 1. 
แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เพื่อใหผู้ต้อบบรรยายแสดงความรูห้รือแสดงความคิดเห็น
ของตน และ 2. แบบทดสอบปรนยั (Objective Test) ซึ่เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด
แบบจับคู่ เป็นตน้ นอกจากนี ้M. Finocchiaro, & Sako, S (1983: 16-17) ยังไดเ้สนอแนวทางใน
การวดัและประเมินผลความเขา้ใจในการอ่านว่า ควรครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี  ้1. ค าศัพท ์การเดา
ศัพท์จากขอ้ความบริบทที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม  2. ใจความ
ส าคัญ หรือใจความหลกัของเรื่องที่อ่าน 3. รายละเอียดของเนือ้เรื่องที่อ่าน 4. การสรุปเรื่องและ
การตีความที่ปรากฏโดยนยั หรือที่ไม่ปรากฏอยู่ในขอ้ความ 5. อารมณ ์ความรูส้กึ และเจตนารมณ์
ของผูเ้ขียน 6. ความสมัพันธ์ของขอ้ความหรือประโยคที่ปรากฏอยู่ในเนือ้เรื่อง  และ 7. โครงสรา้ง
ของประโยคโดยการแปลความประโยค หรือการเลือกประโยคที่มีความหมายใกลเ้คียงกบัประโยค
ที่ก าหนดมาให ้ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา (2560) ได้อธิบายถึงโครงสรา้งข้อสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทักษะการอ่านว่า แบบทดสอบการอ่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
วดัทกัษะการอ่านของผูเ้ขา้สอบ โครงสรา้งขอ้สอบการอ่านประกอบดว้ยขอ้สอบจ านวน 35 ขอ้ เป็น
ขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก เนือ้หาขอ้สอบการอ่านจะเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก โดยเนือ้
เรื่องที่น ามาเป็นบทอ่านจะมีความหลากหลาย เช่น ข้อความสั้น ๆ ข่าว บทความ สารคดีจาก
หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสารและต ารา เป็นตน้ ลกัษณะแบบทดสอบทกัษะการอ่าน เป็น
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การอ่านเพื่อจับใจความ ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ อ่าน การอ่านเพื่อตีความ ข้อคิดเห็น 
จุดมุ่งหมายของผู้เขียน สรุปสาระส าคัญ เป็นต้น ข้อสอบใช้เวลาสอบ 50 นาที เมื่อหมดเวลา
จะตอ้งหยดุท าในสว่นนีท้นัที 

สถาบนัภาษาไทยสิรินธร (2562) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะแบบทดสอบสมรรถภาพ
การใชภ้าษาไทยดา้นทักษะการอ่านว่า ลกัษณะแบบทดสอบทักษะการอ่านประกอบดว้ยขอ้สอบ
จ านวน 50 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจาก 4 ตัวเลือก เนือ้หาประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 ป้าย ประกาศขนาดสัน้ จ านวน 1-3 เรื่อง ตอนที่ 2 ประกาศขนาดกลาง จ านวน 2-3 เรื่อง
ตอนที่ 3 ข่าว เหตุการณ์ทั่วไป ความยาวขนาดกลางสารคดี หรือบทอ่านให้ความรู ้จ านวน 2-3 
เรื่อง ตอนที่ 4 บทความแสดงความคิดเห็น จ านวน 1-2 เรื่อง ตอนที่ 5 บทวิเคราะห์ข่าว บท
บรรณาธิการ บทความใน วารสารวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง 1 โดยมีจุดมุ่งหมายตอ้งการทดสอบ
ความสามารถดา้นทกัษะการอ่านในการจบัรายละเอียดขอ้มลู เขา้ใจเครื่องหมายวรรคตอน ตวัเลข 
ฯลฯ ที่พบในบทเขียนในชีวิตประจ าวันทั่วไป เข้าใจความหมายในเนื ้อเรื่องที่ เป็นผลจากการ
เชื่อมโยงทางภาษา (reference) ประมวลและสรุปขอ้มูลในขอ้ความต่อเนื่องทัง้ขนาดกลาง ยาว
และซับซ้อนได้ ตีความโดยอาศัยเนื ้อเรื่องในบทอ่านขนาดกลาง -ยาว และตีความหรืออาศัย
ประสบการณแ์ละความรอบรูใ้นสงัคมและวฒันธรรมไทย ขอ้สอบใชเ้วลาสอบ 1 ชั่วโมง 

4.3.5.2 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรบัชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่านออกเป็น  6 ระดับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้ (ส านักทดสอบทางการศึกษา , 2560) ระดับที่  1 ระดับเริ่มต้น ระดับที่  2 ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ระดับที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ระดบัที่ 5 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ระดบัที่ 6 ระดบัอดุมศกึษา (เจา้ของภาษา)  

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์ (สถาบนัภาษาไทยสิรินธร, 2562)ได้
ก าหนดเกณฑ์แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย  ส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งระดบัสมรรถภาพการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการอ่านออกเป็น 5 ระดบั 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้1. ระดบัดีเด่น ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมีความเขา้ใจบท
อ่านที่เป็นนามธรรม บทอ่านนั้นจะเป็นบทความวิชาการและไม่ใช่บทความวิชาการ เป็นเรื่องใน
สาขา และนอกสาขาของผูอ่้าน หรือนอกความสนใจของผูอ่้าน ผูอ่้านสามารถอ่านบทความแลว้
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ตีความและเขา้ใจความหมายแฝง ผูอ่้านตอ้งอาศยัความรูเ้ชิงสงัคมและวฒันธรรมที่อยู่นอกเหนือ
บริบท ตอ้งมีความเขา้ใจส านวนโวหารภาษาไทยที่ไม่ไดใ้ชบ้่อย หรือส านวนโวหารภาษาไทยที่ใช้
บ่อยแต่มีความซับซอ้น 2. ระดับดีมาก ผูพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศตอ้งเขา้ใจบทอ่าน
ยาว ๆ และตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งประโยคภาษาไทยที่มีความซบัซอ้น บทอ่านเรื่องจะเป็นในสาขา
และนอกสาขาของผูอ่้าน หรือนอกความสนใจของผูอ่้าน ผูอ่้านตอ้งตีความ และเขา้ใจความหมาย
แฝง ผูอ่้านตอ้งอาศยับริบทในการอ่าน ผูอ่้านอาจไม่เขา้ใจส านวนโวหารภาษาไทยที่ไม่ไดใ้ชบ้่อย 
หรือส านวนโวหารภาษาไทยที่ใชบ้่อยแต่ซบัซอ้น 3. ระดบัดี ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
ตอ้งเขา้ใจบทอ่านสัน้ ๆ ผูอ่้านอาจมีความซบัซอ้นของโครงสรา้งประโยคภาษาไทยที่มีความยาว 
เนือ้หาที่ผู ้อ่านอ่านนั้นมีความคุ้นเคย และสามารถจับประเด็นส าคัญของบทอ่านได้ สามารถ
ตีความโดยอาศัยบริบทและประสบการณ์ หรือความรูร้อบตัวของผู้อ่าน 4. ระดับกลาง ผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศสามารถจับใจความส าคัญและรายละเอียดในบทอ่านที่มี
โครงสรา้งประโยคภาษาไทยไม่ซบัซอ้น และมีเนือ้หาเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน เช่น บท
อ่านที่เก่ียวกับการบอกลักษณะคน สถานที่ และสิ่งของ การบอกวิธีท าที่ไม่ซับซอ้น  5. ระดับฝึก
อ่าน ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศจ าตวัอกัษรภาษาไทยในรูปแบบของตวัพิมพม์าตรฐาน 
เข้าใจความหมายของค าพื ้นฐานของภาษาไทย และวลี ประโยคที่ เก่ียวกับเรื่องพื ้นฐานใน
ชีวิตประจ าวนั 

นอกจากนั้น อัจฉรา วงศ์โสธร (2538: 154-155) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การ
ประเมินทกัษะการอ่านซึ่งพิจารณาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เกณฑท์ี่ก าหนดตามส่วนประกอบของ
ภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ที่ก าหนดตามความสามารถรวมในการรบัสาร ดังรายละเอียด
ต่อไปนี  ้1. ความสามารถทางภาษาที่เป็นเกณฑ์แบบย่อย ได้แก่ ความรูใ้นด้านศัพท์ หมายถึง
ความสามารถในการเข้าใจค าศัพท์และส านวนต่าง  ๆ ความรู้ในด้านไวยากรณ์  หมายถึง 
ความสามารถในการใชค้วามรูท้างไวยากรณ์ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกับค าสรรพนาม  ความ
เชื่อมโยงของเนือ้ความ เช่น การใชค้ าสันธาน ค าบุพบท ที่ก าหนดหน้าที่ของภาษาว่า เป็นการ
ขอรอ้ง เชื ้อเชิญ หรืออนุญาต เป็นต้น 2. ความสามารถทางการอ่านที่ เป็นเกณฑ์รวม ได้แก่ 
ความสามารถในการเรียบเรียงความหมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจบทอ่าน และ
สามารถตอบค าถามที่ใหเ้รียบเรียงถอ้ยค าใหม่โดยใหไ้ดใ้จความเดิม หรือสามารถตอบค าถามแบบ
เลือกตอบ และแบบเรียงล าดับข้อความได้ ความสามารถในการอ่านข้อมูลที่เป็นรายละเอียด 
หมายถึง ความสามารถในการโยงรายละเอียดที่ เก่ียวขอ้งกับใจความส าคัญของเรื่องไดว้่า เป็น
รายละเอียดสนับสนุน หรือเป็นรายละเอียดที่ขัดแยง้กันเพื่อใหข้อ้มูลตรงกันขา้ม ตลอดทัง้เขา้ใจ
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ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง  ระบุแก่นเรื่อง หัวเรื่อง และใจความส าคัญของเรื่องที่ อ่านได้ 
ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญั หมายถึง ความสามารถในการระบุแก่นเรื่อง หวัเรื่อง 
และใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านได ้ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละประเมินความสมัพนัธข์อง
เนื ้อความสุนทรียศาสตรข์องการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ค าศัพท์ 
ไวยากรณ ์ความเขา้ใจสิ่งที่อ่าน และการใชภ้าษาที่ใชใ้นบทอ่านที่เป็นตวักระตุน้ วิเคราะหป์ระเมิน 
และสรุปบทอ่านไดว้่าเป็นสารประเภทใด ใชล้ีลาแบบเป็นทางการหรือไม่ เขา้ใจเจตนา ทศันคติของ
ผูเ้ขียนที่แฝงอยู่ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลที่เกิดขึน้ได้ ตลอดจนสามารถประเมินบท
อ่านได้ว่า มีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อม  และใช้ภาษาได้กระชับไม่เยิ่นเย้อ 
ความสามารถในระดบันีเ้ป็นระดบัสงูซึ่งตอ้งอาศยัความรูใ้นระดบัตน้ ๆ เป็นพืน้ฐาน 

จากการศึกษารูปแบบและเกณฑ์ประเมินระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทยดา้นทักษะการอ่าน สรุปไดว้่าการประเมินความสามารถในการอ่าน จ าเป็นตอ้งอาศัย
แบบทดสอบเพื่อวดัและประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจเป็นประเด็นหลกั รวมทัง้
ความเข้าใจในรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการตีความ แปลความจากเรื่องที่อ่าน และเข้าใจความหมายแฝงโดยอาศัย
ความรูเ้ชิงสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่นอกเหนือบริบท และน าความรูไ้ปใชใ้นบริบทธุรกิจ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ปรบัประยุกต์ใช้เกณฑ์ประเมินทักษะการฟังดังกล่าวไปก าหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี ้
ความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นการทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจของหลกัสตูรเสริม
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน และประยุกตใ์ช้
รูปแบบ และลักษณะโครงสรา้งแบบประเมินทักษะการอ่านของส านักทดสอบทางการศึกษา 
(2560) และสถาบนัภาษาไทยสิรินธร (2562) ที่กล่าวไวข้า้งตน้มาก าหนดลกัษณะโครงสรา้งแบบ
ประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทักษะการอ่านของหลักสูตรเสริมเสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนานจ านวน 10 ข้อ 10 คะแนนโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 
(Multiple Choice) มี 4 ตัวเลือก เนื่องจากแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 
เป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยก าหนดข้อที่ถูกตอ้งไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนน
เหมือนกัน การตรวจใหค้ะแนนสะดวกรวดเร็ว และใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบนอ้ย รวมทั้งยัง
สามารถถามไดค้รอบคลมุเนือ้หาหลาย ๆ ดา้น   
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ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ  
1. ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วเลือกค าตอบทีถู่กต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

พืน้ที่การท างานในบริษัท DTAC จะไม่มีขีดจ ากดั สามารถนั่งท างานที่ไหนก็ไดท้ัง้บริษัท 
ท าใหก้ารท างานไม่จ าเจอีกต่อไป โต๊ะและเกา้อีถู้กออกแบบใหร้องรบักับสรีระเหมาะสมกบัการใช้
งาน  

DTAC มีวิธีคลายเครียดใหก้บัพนกังาน โดยการสรา้งสไลเดอร ์(slider) จากชัน้ 32 ลงมา
ที่ชัน้ 31 เอาละ่ถา้เครียดก็ไปสไลดเ์ลย  

การออกแบบของออฟฟิศใช่ว่าจะเก๋อย่างเดียว ยงัค านึงถึงสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ยค่ะ พรมที่
ใชท้ั้งหมดท าจากขวดน า้พลาสติกรีไซเคิล กระจกเป็นแบบ 2 ชั้นกันความรอ้น ไม่ใหแ้อรท์ างาน
หนกัจนเกินไปและใชห้ลอดประหยดัไฟ T5 ซึ่งเป็นหลอดไฟที่ดีที่สดุในขณะนี ้

ถา้พนักงานอยากจะหาความรูเ้พิ่มเติม ก็สามารถมาที่คลงัความรู ้หรือจะเรียกว่าหอ้ง
ไลบราร่ี (library) ก็ได ้ซึ่งที่นี่จะมีหนงัสือใหเ้ลือกมากมายหลายรูปแบบเลยค่ะ และ 1 ครัง้พนกังาน
สามารถยืมไดถ้ึง 3 เลม่เลย  
 
 1. พืน้ที่การท างานในบรษิัท DTAC จะเป็นอย่าไง 

  A. ไม่มีขอ้จ ากดั    B. ไม่มีขีดจ ากดั  

  C. มีขีดจ ากดั    D. มีขอ้จ ากดั 

 2. ในบรษิัท DTAC สามารถนั่งท างานที่ไหนได ้

  A. นั่งที่ไหนก็ไดท้ัง้บริษัท   B. ไม่มีที่นั่ง  

  C. นั่งในออฟฟิศ    D. นั่งกบัพืน้ 

 3. ในบรษิัท DTAC นั่งท างานที่ไหนก็ไดท้ัง้บรษิัท ท าใหก้ารท างานเป็นอย่างไร 

  A. มีความสขุตลอด   B. ไม่สะดวกในการท างาน  

  C. ไม่จ าเจอีกต่อไป    D. ไม่อยากท างานต่อไป 

 4. โต๊ะและเกา้อีใ้นบรษิัท DTAC ถกูออกแบบใหร้องรบักบัสิ่งใด 

  A. สรีระเหมาะสมกบัการใชง้าน  B. บรรยากาศเหมาะสมกบัการใชง้าน 

  C. ความขนาดเหมาะสมกบัการใชง้าน D. ความชอบเหมาะสมกบัการใชง้าน 
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 5.  DTAC มีวิธีคลายเครียดใหก้บัพนกังานอย่างไร 

  A. การตัง้โต๊ะและเกา้อีท้ี่รองรบักบัสรีระใหก้บัพนกังาน   

  B. การสรา้งสไลเดอรจ์ากชัน้ 32 ลงมาที่ชัน้ 31 ใหก้บัพนกังาน 

  C. การสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่ดีใหก้บัพนกังาน    

  D. การใชห้ลอดประหยดัไฟ T5 

 6. พรมที่ใชท้ัง้หมดท าจากอะไร 

  A. ขวดน า้พลาสติกรีไซเคิล  B. พลาสติกรีไซเคิล  

  C. กระดาษรีไซเคิล  D. ผา้รีไซเคิล 

 7. กระจกเป็นแบบ 2 ชัน้กนัอะไร 

  A. น า้   B. ความรอ้น C. ความเย็น D. ฝุ่ น 

 8. หลอดไฟที่ดีที่สดุในขณะนีคื้ออะไร 

  A. หลอดประหยดัไฟ T6  B. หลอดประหยดัไฟ T5  

  C. หลอดประหยดัไฟ T4  D. หลอดประหยดัไฟ T3 

 9. พนกังานอยากจะหาความรูเ้พิ่มเติม ก็สามารถมาที่ 

  A. หอ้งท างาน B. หอ้งพกั C. หอ้งประชมุ D. หอ้งไลบรารี่ 

 10. พนกังานสามารถยืมหนงัสือ 1 ครัง้ไดถ้ึงก่ีเลม่ 

  A. ไม่จ ากดั B. 3 เลม่ C. 2 เลม่ D. 1 เลม่ 
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2. ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วเลือกค าตอบทีถู่กต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. เมื่อเกิดปัญหาการใชง้านของสินคา้ไอทีที่สั่งซือ้จากไอทีแครย์ูแลว้ คณุลกูคา้สามารถ 
 ตรวจสอบเรื่องการรบัประกนัที่เว็บไซตอ์ะไร 
  A. www.google.co.th   B. www.itcareu.co.th   

  C. www.itcareu.com.cn  D. www.careuit.co.th 

 เมื่อเกิดปัญหาการใชง้านของสินคา้ไอทีที่สั่งซือ้จากไอทีแครย์แูลว้ คณุลกูคา้ไม่ตอ้ง

กงัวลใจเก่ียวกบัเรื่องการรบัประกนั เพียงเปิดเว็บไซต ์www.itcareu.co.th และใส ่serial 

number ของสินคา้ในเว็บลงไป ก็สามารถเช็คขอ้มลูการรบัประกนัของสินคา้ได ้หรือคณุลกูคา้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง call center ก็ได ้เพื่อใหล้กูคา้มีความมั่นใจและ

ความพงึพอใจในการเคลมสินคา้จะมีพนกังานคอยใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง ถา้สินคา้เกิด

ปัญหาคณุลกูคา้สามารถน าสินคา้ไปเคลมที่ไอทีแครย์ู สาขาเรือธงที่พระราม 9 ดว้ยตวัเองได ้ใน

วนัจนัทรถ์ึงศกุรจ์ะเปิดใหบ้ริการตัง้แต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น.และวนัเสารว์นัอาทิตย ์

รวมทัง้วนัหยุดนกัขตัฤกษจ์ะเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 11.00 น. ถึง 22.00 น.  

เมื่อคณุลกูคา้เดินทางมาที่ไอทีแครย์สูาขาเรือธงที่พระราม 9 ดว้ยตวัเอง คณุลกูคา้สามารถรบั

บรกิารง่ายๆ เพียง 3 ขัน้ตอนค่ะ  

 ขัน้ตอนแรก คณุลกูคา้กดปุ่ มรบับตัรคิวที่ตูก้ดบตัรคิวเพื่อรอคิวรบับรกิาร  

 ขัน้ตอนที่สอง น าสินคา้ที่ซือ้จากไอทีแครย์ใูหก้บัเจา้หนา้ที่เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการ

รบัประกนั 

 ขัน้ตอนที่สาม เจา้หนา้ที่เช็คขอ้มลูถกูตอ้งตามเงื่อนไขและการรบัประกนัแลว้ จะรีบ

เปลี่ยนสินคา้ตวัใหม่ใหก้บัลกูคา้ทนัทีแทนการซ่อม ถา้หากในสต๊อกไม่มีตวัดงักลา่วอยู่ คณุ

ลกูคา้ก็สามารถเลือกไดว้่า จะกลบัเขา้มารบัสินคา้ตวัใหม่ทีหลงั หรือว่าจะใหท้างไอทีแครย์ู

จดัสง่ทางไปรษณียใ์หค้ณุลกูคา้ตามที่อยู่ในประเทศไทยก็ไดเ้ช่นเดียวกนั และเพื่อความสะดวก

ยิง่ขึน้ ในวนัที่คณุลกูคา้เดินทางมาที่ IT Care U Flagship Store เราขอแนะน าใหค้ณุลกูคา้น า

ใบเสรจ็ หรือใบก ากบัภาษีติดตวัมาดว้ย เพื่อความสมบรูณใ์นการใหบ้รกิารค่ะ 
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 2. เขา้ไปเว็บไซต ์www.careuit.co.th ตอ้งใสข่อ้มลูอะไร 

  A. รหสัสว่นตวั    B. serial number   

  C. รหสั PIN Code    D. รหสัเว็บไซต ์

 3. ไอทีแครย์ ูFlagship Store สาขาเรือธงที่พระราม 9 วนัจนัทรถ์ึงศกุรจ์ะเปิดบริการตัง้แต่ก่ีโมง 

  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. ไอทีแครย์ ูFlagship Store สาขาเรือธงที่พระราม 9 วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตั

 ฤกษจ์ะเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ก่ีโมง 

  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. เมื่อลกูคา้เดินทางมาที่ไอทีแครย์สูาขาเรือธงที่พระราม 9 สามารถรบับริการง่ายๆ เพียงก่ี

 ขัน้ตอน 

  A. ขัน้ตอนเดียว   B. 2 ขัน้ตอน     C. 3 ขัน้ตอน     D. 4 ขัน้ตอน   

 6. ขัน้ตอนแรก ลกูคา้ตอ้งท าอะไรเพื่อรบับรกิาร 

  A. น าสินคา้ที่ซือ้จากไอทีแครย์ใูหก้บัเจา้หนา้ที่    B. กดปุ่ มรบับตัรคิวที่ตูก้ดบตัรคิว   

  C. เช็คซีเรียลนมัเบอร ์      D. น าซีเรียลนมัเบอรใ์หก้บัเจา้หนา้ที่    

 7. หลงัจากลกูคา้ไดร้บับตัรคิวแลว้ตอ้งท าอะไรเพื่อรบับรกิาร  

  A. น าสินคา้ที่ซือ้จากไอทีแครย์ใูหก้บัเจา้หนา้ที่    B. กดปุ่ มรบับตัรคิวที่ตูก้ดบตัรคิว   

  C. เช็คซีเรียลนมัเบอร ์      D. น าซีเรียลนมัเบอรใ์หก้บัเจา้หนา้ที่    

 8. ขัน้ตอนที่สอง เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจสอบอะไร  

  A. ซีเรียลนมัเบอร ์   B. เงื่อนไขการรบัประกนั  

  C. บตัรคิว   D. ตรวจสอบคณุภาพ 

 9. เมื่อท าการตรวจสอบแลว้ ถกูตอ้งตามเงื่อนไขและการรบัประกนั ทางไอทีแครย์จูะท าอะไร 

  A. ตอ้งรอสินคา้ตวัใหม่เขา้สต๊อก   

  B. รีบซ่อมสินคา้ใหก้บัลกูคา้ทนัที 

  C. ใหล้กูคา้กลบัเขา้มารบัสินคา้ตวัใหม่ทีหลงั   
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  D. รีบเปลี่ยนสินคา้ตวัใหม่ใหก้บัลกูคา้ทนัทีแทนการซ่อม 

 10. ในวนัที่ลกูคา้เดินทางมาที่ IT Care U Flagship Store จะขอแนะน าใหล้กูคา้น าอะไรติดตวั

 ไปดว้ย 

  A. น าสินคา้ที่ซือ้จากไอทีแครย์ู   

  B. ซีเรียลนมัเบอร ์  

  C. น าใบเสรจ็ หรือใบก ากบัภาษีติดตวัมาดว้ย   

  D. บตัรประชาชน หรือพาสปอรต์ 

 
4.4 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการเขียน 

ในการติดต่อธุรกิจระหว่างไทยกบัจีนนัน้ จ าเป็นตอ้งใชท้กัษะการเขียนในการสื่อสาร 
เนื่องจากการเขียนเป็นเครื่องส าคญัที่เพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการติดต่อธุรกิจ อีกทัง้ยงัสามารถ
ช่วยกิจการธุรกิจประสบความส าเรจ็ ดงันัน้ ในการพฒันาหลกัสตูรเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน จึงควรศึกษาและตระหนักถึงความส าคัญของการ
เขียนเพื่อธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะแนวทางการเขียนจดหมายธุรกิจและเรื่องเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวคิด และความรูพ้ืน้ฐานอนัแน่นแฟ้นในการสนบัสนนุกบังานวิจยัในครัง้นี ้  

4.4.1 ความหมายของการเขียน 
Murray (1982: 96) กล่าวว่า การเขียนเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการกระตุน้ใหเ้กิด

กระบวนการทางความคิด โดยเป็นการน าความรูเ้ดิมมาใชใ้นการถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้
ออกมาในรูปของตวัอกัษรหรือเครื่องหมายที่ใชส้ื่อความใหผู้อ่้านเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน 

Donn Byrne (1988: 29) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนไว้ว่า  การ
เขียนเป็นการน าสญัลกัษณห์รือตวัอกัษรซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนเสียงมาเรียบเรียงเป็นค าประโยค
และขอ้ความอย่างถูกตอ้งตามระเบียบวิธีการเขียนแต่ละภาษา โดยขอ้ความดงักลา่วตอ้งมีเนือ้หา
เก่ียวเนื่องกนัและน ามารอ้ยเรียงเขา้ดว้ยกันตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะสื่อ ดว้ยเหตุนีก้ารเขียน
ประโยคเพียงประโยคเดียวหรือหลายประโยคที่ไม่มีความเก่ียวเนื่องกนัจึงไม่นบัเป็นการเขียน           

กาญจนา ตน้โพธิ์ (2561: 101) ไดส้รุปความหมายของการเขียนว่า การเขียน 
คือ การสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นการน าความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ ์
จินตนาการ และความต้องการของผู้เขียนมาเรียบเรียงเป็นภาษาหรือตัวอักษรส่งไปยังผู้อ่าน 
จุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้ขียนกับผูอ่้านมีความเขา้ใจตรงตามที่ผูเ้ขียนตอ้งการ การเขียนเป็นทั้งศิลป์



  94 

และศาสตร ์เพราะตอ้งใชภ้าษาที่งดงาม ประณีต สื่อไดท้ัง้อารมณ ์ความรู ้ความคิด จึงตอ้งใชศิ้ลป์
ในการเขียน และเป็นศาสตรเ์พราะการเขียนตอ้งใชค้วามรู ้หลกัการและวิธีการ 

จากแนวแนวคิดที่เก่ียวกับความหมายของการเขียนขา้งตน้ สามารถสรุปได้
ว่า การเขียนเป็นทักษะที่ส  าคัญในการสื่อสาร โดยใชต้ัวอักษร หรือเครื่องหมายสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 
ในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้ประสบการณ์ ความรูส้ึก อารมณ ์เจตคติและความตอ้งการจาก
ผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้านเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตามที่ประสงค์ หรือท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผูอ่้านดว้ย การเขียนเป็นทั้งศิลป์และศาสตร ์เนื่องจากการเขียนตอ้งอาศัยความรู้ หลักการและ
แนวทาง รวมทัง้ตอ้งใชถ้อ้ยค า ส านวนที่งดงามและประณีตในการเขียนดว้ย  

4.4.2 องคป์ระกอบของการเขียน 
การเขียนเป็นทกัษะส าคญัที่ช่วยใหม้นุษยถ์่ายทอดความรูส้ึกนึกคิด และ

ประสบการณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ การเขียนจึงเป็นทกัษะที่บูรณาการกบัทกัษะ
การฟัง การพูด และอ่าน การเขียนไดดี้นั้นจะตอ้งมีความรูท้ี่เก่ียวกับองคป์ระกอบของการเขียน 
(Component of Writing) P. D. Harris (1988: 69-69). 1969: 68-69) อัจฉรา วงศ์โสธร (2538: 
83) สวุฒัน ์วิวฒันานนท ์(2554: 77-76)(2554: 76-77)  ไดแ้ก่ 1. เนือ้หา (Content) คือ ความรูส้ึก
นึกคิดที่จะแสดงออกมาในรูปของค า วลี ประโยค อนุเฉท ฯลฯ ที่จะสื่อให้แก่ผู ้อ่ืน 2. การวาง
รูปแบบ (Form) หรือการจัดระบบการเขียน (Organization) ได้แก่  การวางรูปแบบ และการ
จดัล าดบัเนือ้หา 3. ไวยากรณ ์(Grammar) ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชภ้าษาตามกฎไวยากรณ์ 
และการเขียนโครงสรา้งประโยคไดอ้ย่างถูกตอ้ง 4. ลีลาภาษา (Style) ไดแ้ก่ การเลือกโครงสรา้ง 
การเลือกใชถ้อ้ยค าส านวนโวหารต่าง ๆ ที่ใชใ้นการเขียน เพื่อใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะของผูเ้ขียนเพื่อ
สื่อความตามตอ้งการ รวมทัง้ไดส้ะทอ้นถึงอารมณแ์ละอรรถรสทางภาษาของผูเ้ขียน และ 5. กลไก
การเขียน (Mechanics) ไดแ้ก่ การใชส้ญัลกัษณ ์เครื่องหมายต่าง ๆ และวิธีการเขียน ทางภาษาได้
อย่างถกูตอ้ง เช่น ตวัสะกด ค าย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน เป็นตน้ 

Raimes (1983) กล่าวว่า การที่จะเขียนได้คล่องแคล่ว ชัดเจน และสื่อ
ความคิดใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้นั้น ผูเ้ขียนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในองคป์ระกอบ ดังนี1้. เนือ้หา 
(Content) 2. ก ระบ วนการของผู้ เขี ย น  (The Writers’ Process) 3. ผู้ อ่ าน  (Audience) 4. 
จุดประสงค์ (Purpose) 5. การเลือกใช้ถ้อยค า (Word Choice) และ 6. การจัดระบบการเขียน 
(Organization) 7. ก ล ไก ใน ก า ร เขี ย น  (Mechanics) 8. ไว ย าก รณ์  (Grammar) แ ล ะ  9. 
ความสมัพนัธร์ะหว่างถอ้ยค าในประโยค (Syntax) 
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จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเขียนดงักล่าวขา้งตน้ สรุป
ไดว้่า องคป์ระกอบส าคัญที่ท าใหก้ารเขียนนั้นไดดี้ และสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ถูกตอ้ง 
ประกอบดว้ย 1.เนือ้หาสาระ 2.การจดัระบบการเขียน 3.การใชภ้าษาตามกฎไวยากรณ์ การสะกด
ค า การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง 4.มีความรูค้วามสามารถในการเลือกใช้ถ้อยค า และ
ส านวนต่าง ๆ ของภาษาไทยอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 5.การเลือกใชถ้อ้ยค า
ส านวนโวหารต่าง ๆ ในการเขียน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอรรถรสทางภาษา และใหผู้อ่้านเขา้ใจตรง
ตามเจตนารมณแ์ละของผูเ้ขียน  

4.4.3 ความสามารถในการเขียน 
White (1980: 226-232) ได้กล่ าวว่ า  ความสามารถในการเขี ยน  คื อ 

ความสามารถในการเรียงล าดับประโยคให้เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  และ
สมเหตสุมผล รวมถึงความสามารถในการเขียนไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนและสื่อความให้
ผูอ่้านเขา้ใจไดอ้ย่างที่ตอ้งการโดยไม่คลมุเครือ 

Zamel (1987: 66-67) ได้กล่าวไวว้่า ความสามารถในการเขียน คือ การที่
ผูเ้ขียนสามารถแสดงความคิดของตนใหผู้อ่้านทราบ โดยผ่านการเขียนขอ้ความ ในขณะการเขียน 
ผูเ้ขียนจะไดเ้รียบเรียงถอ้ยค าภาษาตามความคิดของตนตามล าดบัความ 

อรสุม า ถาวรสุขอนันต์  (2559: 25) ความสามารถในการเขียน  คือ
ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารที่แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ ความคิดและประสบการณ์
ต่าง ๆ มีการเรียงถอ้ยค าประโยค ล าดบัเรื่องราว ใหถู้กตอ้งตามอกัขรวิธีและโวหารต่าง ๆซึ่งแสดง
ออกมาโดยใชต้วัอกัษรสื่อความหมายและสรุป เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั 

จากแนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการเขียนของนักการศึกษาหลายท่าน 
จะกล่าวได้ว่า ความสามารถในการเขียน หมายถึง การที่ผู ้เขียนสามารถถ่ายทอดความคิด 
ประสบการณ ์อารมณ ์โดยผ่านการเรียงล าดบัประโยคใหเ้ชื่อมโยงกนัอย่างถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
เพื่อสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน และสื่อความให้ผู้อ่านเขา้ใจได้อย่างที่
ตอ้งการ ระหว่างการติดต่อธุรกิจระหว่างไทยกบัจีนนัน้ แนวทางที่จะพัฒนาความสามารถในการ
เขียนอีกทางคือ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ 

4.4.4 การเขียนจดหมายธุรกิจ 
การเขียนทางธุรกิจเป็นการถ่ายทอดประประสบการณ์ ความรูส้ึกคิด ความ

ตอ้งการ ความรูแ้ละประสบการณอ์อกมาเป็นสญัลกัษณต่์าง ๆ ซึ่งมีตวัอกัษรเป็นหลกั อาจมีภาพ 
เสน้ เครื่องหมาย หรือสญัลกัษณอ่ื์น ๆ ประกอบดว้ยก็ได ้เพื่อสื่อความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดต้ามที่
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ผูเ้ขียนตอ้งการ เพื่อประโยชนแ์ละวัตถุประสงคใ์นการประกอบกิจกรรมเก่ียวกับาชีพการคา้ หรือ
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การเขียนทางธุรกิจ หมายถึง การเขียนที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการ
ทางธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสง่เสริมการขาย การซือ้ การจา้ง การแสดงไมตรีจิต การติตาม
หนี ้เป็นตน้ (เรไร ไพรวรรณ,์ 2551: 25) 

ดังนั้น ไดเ้ห็นว่า การเขียนทางธุรกิจ มีบทบาทส าคัญที่เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารที่ เป็นหลักฐานผูกพันในการด าเนินงานธุรกิจ  เพื่ อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานธุรกิจให้เรียบรอ้ย ท าใหส้องฝ่ายมีความเขา้ใจตรงกัน และเกิด
ประโยชนซ์ึ่งกันและกัน นอกจากนั้น การเขียนทางธุรกิจ ยังมีส่วนช่วยสรา้งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผูเ้ขียนและผูร้บั ซึ่งอาจจะเป็นผูด้  าเนินงานธุรกิจดว้ยกัน หรือเป็นผูด้  าเนินธุรกิจกบัลูกคา้ 
ช่วยสรา้งความส าเรจ็ของงาน ช่วยเพิ่มยอดขายและบริการ  และช่วยสรา้งการยอมรบั ศรทัธา และ
ความเชื่อถือต่อกัน (เรไร ไพรวรรณ์, 2551: 23-24; สถิตาภรณ์ ศรีหิรญั, 2557: 27-29) การเขียน
ทางธุรกิจที่นิยมใชก้นัอีกประเภทหนึ่งคือการเขียนจดหมายธุรกิจ ซึ่งเป็นจดหมายที่เขียนขึน้เพื่อใช้
ติดต่อกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจกับลูกค้า จดหมายทางธุรกิจมีขอ้ดีคือ จดหมายจะบอก
รายละเอียดไดส้มบูรณ ์ท าใหร้วบรวมเนือ้ความไดค้รบถว้น ใชเ้ป็นหลกัฐานเมื่อตอ้งการตรวจสอบ
รายละเอียด และประหยดัเป็นตน้ (สภุา ปานเจรญิ, 2543: 263)  

การพิจารณาประโยชนใ์นการน าการเขียนจดหมายไปใชใ้นการติดต่อสื่อสาร
ทางธุรกิจนั้น สามารถจ าแนกการเขียนจดหมายเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ประเภทที่จ  าแนกตาม
วัตถุประสงค ์และประเภทที่จ  าแนกตามเนือ้หา (เรไร ไพรวรรณ์, 2551; โอภส ์แกว้จ าปา, 2553; 
สถิตาภรณ ์ศรีหิรญั, 2557; สภุา ปานเจรญิ, 2543) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.ประเภทที่จ  าแนกตามวตัถปุระสงค ์ ประกอบดว้ย 
1.1 เพื่อแจง้ขอ้มลูข่าวสาร  
1.2 เพื่อแจง้เงื่อนไขใหป้ฏิบติั  
1.3 เพื่อโนม้นา้วใจ 

2. ประเภทที่จ  าแนกตามเนือ้หา ประเภทนีม้ีการจ าแนกอย่างหลากหลาย 
จากการสังเคราะห์ต ารา หนังสือ และเอกสารที่ เก่ียวกับการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจของ 
สุภา ปานเจริญ (2543); เอกฉัท จารุเมธีชน (2549); เรไร ไพรวรรณ์ (2551); โอภส์ แก้วจ าปา 
(2553) แลว้ สามารถแบ่งจดหมายธุรกิจออกเป็น 7 ประเภท ดงันี ้

2.1 จดหมายเสนอขายสินคา้หรือบรกิาร  
2.2 จดหมายสอบถาม   
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2.3 จดหมายสั่งซือ้สินคา้ และตอบรบัการสั่งซือ้สินคา้ 
2.4 จดหมายต่อว่าเรื่องสินคา้และปรบัความเขา้ใจ 
2.5 จดหมายตามหนีห้รือจดหมายทวงหนี ้
2.6 จดหมายสมคัรงาน 
2.7 จดหมายแสดงไมตรีจิตในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งประกอบดว้ย 

2.7.1 จดหมายเชิญใหแ้สดงปาฐกถา อภิปราย  
2.7.2 จดหมายปฏิเสธการเชิญ 
2.7.3 จดหมายแสดงความยินดี 
2.7.4 จดหมายแสดงความขอบคณุ 
2.7.5 จดหมายแสดงความเสียใจ 

4.4.5 การประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการเขียน 
4.4.5.1 รูปแบบการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทักษะ 

การเขียน 
M. Finocchiaro, & Sako, S (1983: 135-139) เสนอ รูปแบบ วิ ธีการ

ทดสอบความสามารถดา้นการเขียนไวห้ลายประการ เช่น 
1. การเขียนตามค าบอก  
2. การเขียนค าถามเก่ียวกับตัวผู้เรียนเองหรือเก่ียวกับเนือ้หาที่ได้

เรียน   
3. การแต่งประโยคจากค าที่ก าหนดให ้
4. การเขียนย่อหนา้หรือเรื่องเล่าใหม่จากมุมมองของผูเ้รียนเอง หรือ

เขียนใหเ้ป็นเวลาในอดีตหรืออนาคต 
5. การเขียนสิ่งที่ผูเ้รียนจะพดูหรือจะท าในสถานการณท์ี่ก าหนดให ้
6. การเขียนเลา่เรื่องหรือเหตกุารณ ์
7. การเขียนค าถามจากเรื่องที่ไดอ่้าน 
8. การท าขอ้สอบโคลช (Cloze test) 
9. การเขียนเรียงความจากหวัขอ้ที่ก าหนดให ้

ส านักทดสอบทางการศึกษา (2560)ได้อธิบายถึงโครงสรา้งขอ้สอบวัด
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านการเขียนว่า แบบทดสอบทักษะการเขียน มี
จดุมุ่งหมายเพื่อวดัความสามารถดา้นทกัษะการเขียนเพื่อการสื่อสารของผูเ้ขา้สอบ โดยแบ่งเป็น 2 
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ขอ้ คือ ขอ้ที่ 1 การเขียนอธิบายขอ้มูล (General Writing) เป็นการเขียนอธิบายขอ้มูลจากแผนผัง 
แผนภูมิ และตาราง ผูเ้ขา้สอบไม่จ าเป็นตอ้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอ้มูลที่ใหม้า ทักษะการ
เขียนในส่วนนีเ้ป็นการเขียนประโยคง่าย ๆ เพื่ออธิบายว่าอะไรบา้งที่มีอยู่ในแผนผงัหรือตารางที่ให้
มาและขอ้ที่ 2 การเขียนแสดงความคิดเห็น (Academic Writing) เป็นการเขียนที่ตอ้งใชท้กัษะการ
เขียนที่สูงขึน้ไป โดยทั่วไปแลว้ เป็นการเขียนอธิบายหรือบรรยายเก่ียวกับขอ้ความ บทความ หรือ
ภาพที่ก าหนดใหโ้ดยผูเ้ขา้สอบตอ้งมีการแสดงเหตุผล โตแ้ยง้ หรือแสดงความเห็นในเชิงวิชาการ 
โดยใชรู้ปแบบการเขียนความเรียงที่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ส่วนความน า ส่วนเนือ้เรื่อง และส่วนสรุป โดย
ก าหนดใหเ้ขียนขอ้ละ 1 เรื่อง รวม 2 เรื่อง ใชเ้วลา 50 นาท ี

สถาบันภาษาไทยสิ รินธร (2562) ได้อธิบายลักษณะการทดสอบ
สมรรถภาพการใชภ้าษาไทยส าหรบัผูพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศว่า ลกัษณะแบบทดสอบ
สมรรถภาพการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการเขียนเป็น การเขียนตามหวัขอ้ที่ก าหนดใหจ้ านวน 1 ขอ้ 
และเนือ้หาใหเ้ขียนแสดงความคิดเห็นตามหัวขอ้ที่ก าหนดโดยใชเ้วลาในการสอบประมาณ  60 
นาที ความสามารถที่ตอ้งการทดสอบ คือ การเขียนตรงตามค าสั่ง ความสามารถในการใชภ้าษา
ตามลักษณะงานเขียนที่ก าหนด การใช้ภาษา ได้แก่ การสะกดค า การเว้นวรรคการใช้ค าและ
ประโยค รูจ้กัใชภ้าษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูจ้กัประเภทบทเขียนและโครงสรา้งของบท
เขียน สามารถเรียงล าดับความคิดและเชื่อมโยงความคิด สามารถใชภ้าษาเขียนไดเ้หมาะสมกับ
ผูร้บัสาร สามารถใชส้  านวนไทยที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ในวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห ์และประยุกตใ์ชรู้ปแบบ และวิธีการสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านการเขียนของส านักทดสอบทางการศึกษา กับ 
การทดสอบสมรรถภาพการใชภ้าษาไทยส าหรบัผูพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบนั
ภาษาไทยสิรนิธรในการก าหนดรูปแบบลกัษณะแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจดา้นทกัษะการเขียน ส าหรบันกัศกึษาจีน ซึ่งมีลกัษณะแบบทดสอบเป็นการเขียนตามหวัขอ้ที่
ก าหนดใหจ้ านวน 1 ขอ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความสามารถในการใชภ้าษาตามลกัษณะงาน
เขียนที่ก าหนด  

4.4.5.1 เกณฑป์ระเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยดา้นทกัษะการเขียน 
Kroll (1998: 219-240) กล่าวว่า เกณฑ์ประเมินงานเขียนดีที่สุด จะ

ขึน้อยู่กบับรบิทของชนิดของงานเขียนนัน้ ๆ และไดแ้บ่งมาตราสว่นการประเมินออกเป็น 2 ชนิดคือ 
1. มาตราส่วนคะแนนภาพรวม (Holistic Scale) วิธีการนีต้อ้งการให้

ผูต้รวจทกุคนใหร้ะดบัคะแนนในระดบัเดียวกนัเมื่ออ่านผลงานเขียนเสรจ็แลว้ การตดัสินของผูต้รวจ
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จะอ่านงานอย่างรวดเร็ว และตัดสินดว้ยความรูส้ึกทั่วไป ซึ่งขึน้อยู่กับค าแนะน าในการใหค้ะแนน 
โดยปกติแลว้ช่วงของการใหค้ะแนนจะไม่กวา้ง บางชนิดจะมี 4 ช่วงแต่ไม่เกิน 6 ช่วง ดา้นระดับ
คะแนนสูงสุด หมายถึง มีความสามารถในการเขียนดี ระดับคะแนนต ่าสุด หมายถึง ทักษะนัน้ ๆ 
ควรไดร้บัการพฒันา ปัญหาของวิธีนีคื้อ ขาดขอ้มลูงานเขียนที่มีคณุภาพในแต่ละชิน้งาน 

2. มาตราส่วนคะแนนแบบวิเคราะห ์(Analytic Scale) ผูต้รวจจะตอ้ง
แยกองคป์ระกอบของงานเขียน และลงความเห็นของงานชิน้ที่ดี หรือความส าคญัจากเกณฑก์ารให้
คะแนนที่ใชป้ระกอบกบัหน่วยก าหนดคะแนนการเขียนแต่ละดา้น  

จากแนวคิดการวดัและประเมินการเขียนของ Kroll สรุปไดว้่า เกณฑก์าร
ตรวจการเขียน จ าแนกไดเ้ป็น  2 ประเภทหลกัคือ เกณฑก์ารตรวจการเขียนแบบภาพรวมกบัเกณฑ์
การตรวจการเขียนแบบวิเคราะห์ จุดดีของเกณฑก์ารตรวจการเขียนแบบภาพรวมคือ ไม่ไดแ้ยก
องคป์ระกอบเกณฑป์ระเมินอย่างละเอียด ผูต้รวจสามารถตรวจงานเขียนไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยใช้
ประสบการณ์และความรูส้ึกของผูต้รวจเป็นเครื่องตัดสิน และจุดดีของเกณฑก์ารตรวจการเขียน
แบบวิเคราะห์คือ  การประเมินมี เกณฑ์โดยแยกคะแนนเป็นไปตามภาคส่วนต่าง  ๆ จาก
องคป์ระกอบของการเขียน การก าหนดระดับคะแนนอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากนัก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ระดับความสามารถของผูเ้รียน ในการตรวจใหค้ะแนนเพื่อประเมินงานเขียนนัน้จะเห็นไดว้่าไม่มี
เกณฑ์การประเมินใดดีที่สุด ในการประเมินการเขียนผูส้อนตอ้งเลือกเกณฑก์ารประเมินในการ
ตรวจใหค้ะแนนที่เหมาะสมกบัวิธีการสอนของตนมากที่สดุ  

อจัฉรา วงศโ์สธร (2538: 64-69) การประเมินการเขียนนัน้ ตอ้งพิจารณา 
4 ดา้น ประกอบดว้ย  

1. ความถกูตอ้งดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ค าศพัท ์โครงสรา้ง  
2. ความเหมาะสมดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ศพัท ์ส านวน หนา้ที่ภาษา

ตามวัตถุประสงค์ และประเภทของการเขียน มีความชัดเจน กระชับได้ใจความ มีจุดเน้นของ
ความคิดและการน าเสนอที่ชดัเจน   

3. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอขอ้มลู ทัง้ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่
เหมาะสม เช่น การเล่า การบรรยาย การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่าง การจัดประเภท การให้ค านิยาม การวิเคราะห์ การจูงใจ การแสดงความคิดเห็นเชิง
วิพากษว์ิจารณ ์ 

4. การใชค้วามคิดสรา้งสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด และ
ความสมดลุของการน าเสนอ การน าเสนอเขา้สู่เรื่องไดอ้ย่างน่าสนใจ การด าเนินเรื่องอย่างสมัพนัธ์
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กัน มีการสนับสนุนความคิด การน าเสนอหลักฐานด้วยรายละเอียดที่จ  าเป็นอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปตามล าดบั การสรุปหรือขมวดทา้ยเรื่องใหเ้ห็นประเด็น หรือการตีความพาดพิงใหป้ระเด็นที่
สรุป มีความหมายและความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดหรือแนวทางปฏิบติัที่ส  าคญั 

Rebecca M. Valette (1977: 62-77) กล่าวว่า ในการประเมินงานเขียน
เพื่อการสื่อสารนั้น ผูส้อนควรค านึง ว่า งานเขียนที่ผูเ้รียนเขียนนั้นเจา้ของภาษาอ่านแลว้เขา้ใจ
หรือไม่ ถา้เจา้ของภาษาอ่านแลว้เขา้ใจ ถือว่าผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการสื่อสาร ถา้เจา้ของ
ภาษาอ่านเขา้ใจดว้ยความยากล าบาก ก็แสดงว่าความพยายามสื่อสารของผูเ้รียนส าเร็จเพียง
บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงไดแ้นะน าเกณฑ์การตรวจ งานเขียนแบบมีการแนะแนวทาง (Guided 
composition) ที่ให้การแนะน าที่มองเห็นได้ (Visual cues) การแนะน าโดยการพูด (Oral cues) 
และการแนะน าโดยการเขียน (Written cues) ดังนี ้ก าหนดเกณฑก์ารประเมินการเขียน คะแนน
เต็ม 5 คะแนน การใหค้ะแนนตามการแนะแนวทาง(Guided composition) ดงันี ้

1. ส าหรับข้อความที่ เขียนได้เหมาะสมกับรูปภาพหรือเนื ้อหาที่
ก าหนดให ้2 คะแนน 

2. การใช้ไวยากรณ์และค าศัพท์ได้ถูกต้อง แม้จะสะกดค าศัพท์ผิด
บา้งให้ 3 คะแนน หากสามารถอ่านเขา้ใจได้ แต่ใช้ไวยากรณ์และค าศัพท์ผิดบ้างให้ 2 คะแนน 
เจา้ของภาษาเองอ่านแลว้เขา้ใจไดย้ากให ้1 คะแนน  

ในกรณีที่แบบทดสอบใหก้ารแนะน าโดยการเขียน (Written cues) เติม
ขอ้มูลในแบบฟอรม์ต่าง ๆ การให้คะแนนอาจให้ 1 คะแนนในแต่ละช่องว่างที่ เขียนค าตอบได้
ถกูตอ้ง 

นอกจากนี ้M. Harris, ; & McCann, Paul (1994: 12-13) เสนอแนะการ
ตรวจงานเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งอาศัยความรูส้ึกของผู้ตรวจ (Impression method) ก าหนด
เกณฑก์ารประเมินการเขียนเป็น 5 ระดบั คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ระดับที่ 1 สามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับหัวเรื่อง หรือแนวทางที่
ก าหนดใหอ้ย่างครบถว้น และน่าสนใจ เกือบจะไม่บกพร่องทางไวยากรณ์ ค าศัพท ์การสะกดค า 
หรือเครื่องหมายวรรคตอน ให ้9 – 10 คะแนน 

ระดับที่  2 สามารถสื่อสารข้อมูลที่จ  าเป็นได้ มีข้อบกพร่องทาง
ไวยากรณ ์ค าศพัท ์การสะกดค า หรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กนอ้ยให ้7-8 คะแนน 

ระดับที่  3 สามารถสื่อสารข้อมูลที่ จ  าเป็นได้เกือบทั้งหมด และมี
ขอ้บกพรอ่งพอสมควร แต่ยงัสามารถเขา้ใจไดใ้ห ้5 – 6 คะแนน 
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ระดบัที่ 4 มีขอ้มลูจ านวนมากที่ไม่ไดร้บัการสื่อสาร และมีขอ้บกพรอ่ง
ที่ยากต่อการเขา้ใจ ให ้3 – 4 คะแนน 

ระดบัที่ 5 ขอ้มลูที่เขียนสื่อสารไดน้อ้ยมากให ้1 – 2 คะแนน 
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลวัดระดับ

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรบัชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560 โดยแบ่งระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านทักษะการเขียนออกเป็น  6 ระดับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้ (ส านักทดสอบทางการศึกษา , 2560) ระดับที่  1 เทียบเท่าระดับเริ่มต้น  ระดับที่ 2 
เทียบเท่าระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ระดบัที่ 3 เทียบเท่าระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  ระดบัที่ 4 
เทียบเท่าระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัที่ 5 เทียบเท่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และ ระดบัที่ 
6 เทียบเท่าระดบัอดุมศกึษา (เจา้ของภาษา)  

สถาบนัภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์ (สถาบนัภาษาไทยสิรินธร, 2562)
ได้ก าหนดเกณฑ์แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย ส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งระดับสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยดา้นทักษะการเขียนออกเป็น 5 
ระดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ระดบัดีเด่น ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบักลาง และระดบัฝึกเขียน 
การเขียนจดัเป็นทกัษะชนิดหนึ่งในการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้ ความคิด ความรูส้ึก ความตอ้งการ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อผูท้ี่อ่าน การใชเ้กณฑป์ระเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
ดา้นทักษะการเขียน ควรค านึงถึงหลายดา้นในการเขียน คือดา้นเนือ้หา ดา้นการเรียบเรียงตาม
หลกัภาษาดา้นการใชค้ าศพัท ์ดา้นการใชภ้าษาเชิงวฒันธรรม ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห ์
และประยุกตใ์ชเ้กณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนของ M. Harris, ; & McCann, Paul (1994: 12-
13); Rebecca M. Valette (1977: 62-77); อัจฉรา วงศ์โสธร (2538: 64-69); ส านักทดสอบทาง
การศึกษา (2560); สถาบนัภาษาไทยสิรินธร (2562) ในก าหนดเกณฑก์ารประเมินความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการเขียน 
 
ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน  
ใหน้กัศึกษาเขียน “แนะน าสถานทีท่ างาน” แลว้น าเสนอหนา้ชัน้เรียน โดยก าหนดเนือ้หาดงันี ้

 1. ชื่อสถานที่ท างาน และที่ตัง้ของสถานที่ท างาน  

 2. สถานที่ท างานประกอบดว้ยอาคารอะไรบา้ง (หากมีหลายอาคาร) 

 3. สถานที่ท างานประกอบดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง 

 4. สถานที่ท างานมีอะไรที่น่าสนใจบา้ง  
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 5. สิ่งอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังาน หรือผูท้ี่มาติดต่อมีอะไรบา้ง 

 

ใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความ “การใหบ้ริการ...........” แลว้น าเสนอหนา้ชัน้เรียน โดยก าหนดเนือ้หา

ดงันี ้

  1. นกัศึกษาก าหนดหวัขอ้ “การใหบ้ริการ...........” 

2. แนะน าการใหบ้ริการโดยสงัเขป 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะใหก้บัลกูคา้ 

4. แนะน าขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร และบรกิารเสรมิ 

 
 

5. ความสามารถทางการส่ือสาร 
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ โดยมีจุดประสงคใ์หน้ักศึกษาจีนมีความรู ้

และความสามารถในการใช้ภาษาไทยทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
ติดต่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจเป็นส าคัญ ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสามารถทางการ
สื่อสารของนกัภาษาศาสตรห์ลายท่าน ดงันี ้

5.1 ความหมายของความสามารถทางการส่ือสาร 
Chomsky (1965: 47-58) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถทางการสื่อสารเป็นความรู ้

ความสามารถดา้นการใชภ้าษาศาสตร ์(Linguistic Competence) เพื่อการสื่อสารระหว่างผูพู้ด
และผูฟั้งอยู่ในกลุ่มที่ใชภ้าษาเดียวกนั ซึ่งทัง้สองฝ่ายต่างมีความเขา้ใจความหมายของภาษาที่ใช้
ของตนเองเป็นอย่างดี และสมบรูณแ์บบ  

Hymes (1972: 269-293) ได้กล่าวถึง ความสามารถทางการสื่อสารว่า เป็น
ความสามารถในการใชภ้าษา หรือตีความภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสมกบักระบวนการใน
การปฏิสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ซึ่งเป็นลกัษณะในแง่ของความสามารถการ
ใช้ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) กล่าวคือ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอย่างถกูตอ้งเหมาะสมตามระเบียบการปฏิบติัของสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

P. D. Strevens (1980: 113-114) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถทางการสื่อสารคือ 
ความสามารถที่จะรบัรู ้และใชโ้ครงสรา้ง หรือรูปแบบภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตลอดจนการรบัรู ้และ
การใชค้วามหมายที่เกิดจากการอา้งอิง (Referential Meaning) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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Geoffrey Broughton (1980: 30-35) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการใชภ้าษา
ว่า เป็นความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูภ้าษา ซึ่งประยุกตใ์ชห้ลกัภาษา หรือไวยากรณ ์ค าศพัท ์
การพูดออกเสียงค าในการสื่อสาร และรับข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณต่์าง ๆ  

Moller (1980: 58-71) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถทางการสื่อสาร
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 

1. ความรู ้ความสามารถในการน าระบบต่าง ๆ ของภาษาไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณจ์รงิได ้ซึ่งประกอบดว้ย กฎเกณฑด์า้นไวยากรณ์ (Syntactic) ระบบของการออกเสียง 
(Phonology) และความหมายของค า (Semantic) 

2. ความสามารถน าทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิได ้

William Littlewood (1981: 6) ได้กล่าวถึงความสามารถทางการสื่อสารไว้ว่า 
เป็นความสามารถในการใชภ้าษาได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ และหนา้ที่ของการใช้
ภาษานัน้ ๆ ความสามารถในการใชภ้าษาสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. มีความรู ้ความสามารถในการใชภ้าษาศาสตร ์(Linguistic Competence) 
2. มีความรู ้ความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างรูปแบบของ

ภาษา (Forms) กบัหนา้ที่ของภาษาในการสื่อสาร (Functions)  
3. มีความรู ้ความสามารถในการใชก้ลวิธีในการสื่อความหมายของภาษา 

(Strategies) 
4. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ความหมายของภาษาในสังคมต่าง  ๆ 

(Social -Meaning) 
Savignon (1983: 35-36)ไดส้รุปความสามารถการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ดงันี ้

1. ความสามารถการใช้ภาษาเพื่ อการสื่ อสารประกอบด้วยความ รู ้
ความสามารถการใชภ้าษาของผูพู้ด และผูเ้ขียนที่มีอยู่ และสามารถน าไปใชต้ามวัตถุประสงคใ์น
สถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง  

2. ความสามารถการใช้ภาษา เป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสื่อ
ความหมายในการเจรจาระหว่างบคุคล หรือ 2 บคุคลขัน้ไป  

3. ความสามารถการใชภ้าษาจะประสบความส าเร็จได ้ขึน้อยู่กบัความเขา้ใจ
ในสถานการณต์ามสภาพแวดลอ้ม และประสบการณท์ี่คลา้ยคลงึกบัที่เคยมีมาก่อน 
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4. ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นสิ่งที่ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
ความสมัพนัธก์นัที่ไม่มีความสมบรูณใ์นตวั ตอ้งขึน้อยู่กบัผูท้ี่เขา้มามีสว่นรว่มในการปฏิสมัพนัธก์นั 

Bachman (1990: 1-12) ได้กล่าวถึงความสามารถในการใช้ภาษาว่า  เป็น
ความสามารถในการน าระบบภาษาไปใชไ้ดจ้ริง ซึ่งเป็นความสามารถที่น าความรูด้า้นระบบเสียง 
(Phonology) ระบบหน่วยค า (Morphology) และระบบโครงสรา้ง (Syntax) ไปใชใ้นสถานการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งต้องค านึงถึงสถานการณ์ทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์ทางสังคมเป็นตัวก าหนด
รูปแบบ และหนา้ที่ต่าง ๆ ทางภาษาที่น าไปใช ้ 

จากแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัความหมายของความสามารถทางการสื่อสารที่กล่าว
ข้างต้นจะสรุปได้ว่า ความสามารถทางการสื่อสาร หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
ภาษาศาสตร ์และภาษาศาสตรเ์ชิงสงัคม และสามารถน าระบบภาษา ทัง้ระบบเสียง (Phonology) 
ระบบหน่วยค า (Morphology) และระบบโครงสรา้ง (Syntax) ไปใชติ้ดต่อสื่อสารในสังคมอย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสมตามสถานการณต่์าง ๆ   

ทัง้นี ้จึงสามารถใหค้วามหมายของความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจว่า 
การน าความรูด้า้นลกัษณะภาษาไทยเชิงธุรกิจ เชื่อมโยงกบัความรูภ้าษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์
เชิงสังคม โดยมีภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม ความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ ความสามารถ
ดา้นการใชห้ลกัภาษาไทย โดยพิจารณาความสามารถการใชภ้าษาไทยดา้นทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน สามารถน าค า วลี ถอ้ยค า ส านวนใชใ้นการสื่อสารตามสถานการณธ์ุรกิจ
ต่าง ๆ ได ้รวมทั้งการสรา้งประโยคที่สมบูรณ์ และความสามารถดา้นภาษาศาสตรเ์ชิงสงัคมโดย
พิจารณาจากจากสถานการณ์ธุรกิจจริงและบริบทในการสื่อสาร โดยพิจารณาจากความรู ้ความ
เขา้ใจดา้นลกัษณะการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ และค านึงถึงคณุธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมการ
ใชภ้าษาไทยในสถานการณธ์ุรกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 องคป์ระกอบของความสามารถทางการส่ือสาร 
Eddie Williams (1994: 18 -19) ใหค้วามเห็นว่า ความสามารถในการใชภ้าษา

ประกอบดว้ย ความรู ้4 ประการ คือ 1. กฎเกณฑท์างดา้นกลไกของภาษา (Mechanical Rules) 
กฎเกณฑ์นี ้ท าให้สามารถตัดสินได้ว่าค าพูดนั้น  ๆ ถูกหรือผิดไวยากรณ์  2. กฎเกณฑ์ในด้าน
ความหมาย (Meaningful Rules) กฎเกณฑน์ีจ้ะเชื่อมโยงค าพูดกับสถานการณ์ต่าง ๆ ฉะนัน้การ
เลือกใชศ้ัพทจ์ึงเป็นสิ่งส าคัญ มิฉะนัน้จะท าใหก้ารสื่อสารเกิดความเขา้ใจผิดได้ 3. ลักษณะของ
ความสมัพนัธข์องบคุคลที่เก่ียวขอ้ง (Personal Relationship Rules) ผูพ้ดูสามารถใชค้ าพดูและส่ง
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สารดว้ยวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ เกณฑว์ัดความเหมาะสมดูจากการยอมรบัของคนในสงัคมว่า 
เป็นภาษาที่เป็นแบบทางการ หรือเป็นแบบกันเอง ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการเลือกใช้ค าศัพท์และ
โครงสรา้งดว้ย และ 4. การยอมรบัลกัษณะที่ไม่ใช่ภาษา (Non - linguistic Conventions) คือ การ
ที่ผูพู้ดมีการเคลื่อนไหว และวางตนเหมาะสมหรือไม่ เช่น ท่าทาง การเคลื่อนสายตา การแสดงสี
หนา้ เป็นตน้ 

M. Canale (1983: 6-14) M. Canale, & Swain, M (1980: 7-18) ไ ด้ แ บ่ ง
องคป์ระกอบของความสามารถการใชภ้าษาไว ้ดงันี ้ 

1. ความสามารถในการใช้ระเบียบวิ ธีภาษาอย่างถูกต้องตามหลัก
ภาษาศาสตร ์หรือ ตามหลกัไวยากรณ ์(Linguistic or Grammatical Competence) หมายถึง การ
ใชท้ักษะทัง้ 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีองคป์ระกอบทางภาษา (Language 
Elements หรือ Components) ซึ่งได้แก่ระบบเสียง ค าศัพท์ และไวยากรณ์เป็นแกนในการสื่อ
ความหมาย กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษา เริ่มตั้งแต่หน่วยเสียง หน่วยค าที่ เล็กที่สุดที่มี
ความหมายและหน่วยทางวากยสมัพันธท์ี่มีขนาดใหญ่ เช่น ประโยค ตลอดจนกระทั่งความหมาย
ของค าในประโยค เป็นตน้ 

2. ค ว าม ส าม า รถ ท า งด้ า น ภ าษ าศ า ส ต ร์สั ง ค ม  (Sociolinguistic 
Competence) คือความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของสังคม 
กล่าวคือ มีความรูเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมอนัประกอบไปดว้ยวฒันธรรม สถานภาพทาง
สงัคมและบทบาทในสงัคมของบุคคล โดยสามารถเลือกใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบับุคคลและโอกาส
ต่าง ๆ ในการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมนีจ้  าเป็นตอ้งรูถ้ึงขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของผูใ้ชภ้าษา
นัน้ ๆ ดว้ย 

3. ความสามารถทางด้านวาทกรรม  (Discourse Competence) คือ มี
ความรูเ้ก่ียวกับการใชร้ะเบียบวิธีของความสมัพันธ์ระหว่างประโยค โดยใชค้วามรูท้างไวยากรณ์
และความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายทางภาษาใหเ้ขา้กนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. ความสามารถทางดา้นวัจนปฏิบัติศาสตร ์(Pragmatic Competence or 
Strategic Competence) คือ มีความรูเ้ก่ียวกับการปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์ ตลอดจนการใช้
กิริยาท่าทาง สีหนา้ และน า้เสียงประกอบในการสื่อความหมาย การใชก้ลวิธีนีเ้ป็นการแสดงออก
ทัง้ในทางค าพูด (Verbal) และไม่ใช่ค าพูด (Non-Verbal) เช่น ความพยายามที่จะอธิบายโดยใช้
กิรยิาท่าทางประกอบ เป็นตน้ 
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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
ความสามารถในการใชภ้าษาไวด้งันี ้1. ความรูท้างภาษา (Language Knowledge) ประกอบดว้ย 
2 ส่วนคือ ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างทางภาษา  (Organizational Knowledge) และ ความรู้
เก่ียวกับวัจนปฏิบัติศาสตร ์(Pragmatic Knowledge) 1.1 ความรูเ้ก่ียวกับโครงสรา้งทางภาษา 
(Organizational Knowledge) เก่ียวขอ้งกับการควบคุมโครงสรา้งของภาษาเพื่อใชใ้นการสรา้ง
ค าพูดหรือประโยคในการพูด หรือการเขียน ซึ่งประกอบดว้ย 2 ส่วนดังนี ้ความรูท้างไวยากรณ ์
(Grammatical Knowledge) และ ความรูด้า้นขอ้ความ (Textual Knowledge) 1.1.1 ความรูท้าง
ไวยากรณ์ (Grammatical Knowledge) เก่ียวขอ้งกับการสรา้งค าพูดหรือประโยคที่ถูกตอ้งตาม
หลักการ ประกอบด้วยความรู้ 3 ด้านคือ ความรู้ด้านค าศัพท์  (Vocabulary) ความรู้ด้าน
วากยสัมพันธ์ (Syntax) และ ความรูด้้านโครงสรา้งระบบเสียงพูด  (Phonology/Graphology) 
1.1.2 ความรูด้า้นขอ้ความ (Textual Knowledge) เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งขอ้ความซึ่งเป็นหน่วยของ
ภาษาพดูหรือเขียน ที่ประกอบดว้ยค าพดูหรือประโยคตัง้แต่ 2 ประโยคขึน้ไปประกอบดว้ยความรู ้2 
ด้านดังนี ้คือ ความรูด้้านความสอดคล้อง (Cohesion) และ ความรูด้้านโครงสรา้งการสนทนา 
(Rhetorical and conversational organization) 1.2 ค ว าม รู้ เ ก่ี ย วกั บ วั จ น ป ฏิ บั ติ ศ าส ต ร ์
(Pragmatic Knowledge) คือการสรา้งและตีความขอ้ความใด ๆ โดยการเชื่อมโยงค าพูด ประโยค 
และขอ้ความเขา้กบับริบท เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตัง้ใจของผูส้ื่อสาร ประกอบดว้ย ความรูใ้นการ
ใชง้านทางภาษา (Functional Knowledge) และ ความรูด้า้นภาษาศาสตรส์งัคม (Sociolinguistic 
Knowledge) 1.2.1 ความรูใ้นการใช้งานทางภาษา (Functional Knowledge) เก่ียวข้องกับการ
ตีความความสัมพันธ์ระหว่างค าพูด  ประโยค และข้อความ กับความตั้งใจของผู้พูด  ซึ่ ง
ประกอบด้วยความรู้ ต่าง ๆ ดังนี ้ 1.2.1.1ความรูใ้นการใช้ภาษาในการแปลกเปลี่ยนความคิด 
ความรู ้และความรูส้ึก (Ideational functions) เพื่อใชใ้นการแสดงออกและตีความในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น สามารถแยกแยะ อธิบาย บรรยาย ความรูส้ึก เสียใจและความโกรธ 1.2.1.2 ความรูใ้น
การใชภ้าษาเพื่อน าไปใชใ้นการบริหารจัดการ (Manipulative functions) เช่น การใชภ้าษาในการ
ขอร้อง แนะน า สั่ งการ และตักเตือน รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อควบคุมคนอ่ืน  เช่น การสร้าง
กฎระเบียบ และกฎหมาย และยังรวมถึงการใช้ภาษาเพื่ อสร้างรักษา  และเปลี่ยนแปลง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เช่น การกล่าวตอ้นรบั การอ าลา การชมเชย การดถููก และการขอโทษ 
เป็นต้น 1.2.1.3 ความรูใ้นการใช้ภาษาในการขยายขอบเขตความรู้ (Heuristic functions) เช่น 
การใช้ภาษาในการสอนหรือการเรียนรู้ ใช้ในการแก้ปัญหา และใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น 
1.2.1.4 ความรูใ้นการใชภ้าษาอย่างสรา้งสรรค์ (Imaginative functions) เช่น ใชภ้าษาในการเล่า
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เรื่องตลก หรือการเขียนบทกลอน เป็นตน้ 1.2.2 ความรูด้า้นภาษาศาสตรส์งัคม (Sociolinguistic 
Knowledge) เป็นการสรา้งและตีความภาษาที่ เหมาะสมกับการใช้งานและสถานการณ์  เช่น 
ความรูใ้นการสนทนาเพื่อก่อใหเ้กิดการใชภ้าษาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดว้ย ความรูเ้ก่ียวกบัภาษา
ทอ้งถิ่นและความหลากหลายของภาษา (Dialects and Language varieties) ความรูเ้ก่ียวกบัการ
แสดงออก (Registers) และความรู้ เก่ียวกับความเป็นธรรมชาติและส านวน (Natural and 
Idiomatic expression) 2. ความสามารถในการใช้กลวิ ธีในการสื่อความหมาย  (Strategic 
Competence) คือ กลุ่มของส่วนประกอบดา้นอภิปริชาน (Metacognitive) และกลยุทธ์ทางการ
สื่อสาร ซึ่งเก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่อไปนี ้  2.1 การวางเป้าหมาย (goal setting) เช่น การ
ตัดสินใจเก่ียวกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ  จะท าหรือไม่ท า 2.2 การประเมิน (assessment) เช่น 
ประเมินภาระงาน ประเมินความรูท้ี่ตวัเองมี ประเมินการตอบสนองต่อภาระงาน เป็นตน้ และ 2.3 
การวางแผน (planning) เช่น การเลือกความรูท้างภาษาที่เก่ียวขอ้งมาใชใ้นการปฏิบติัภาระงานให้
เสรจ็สมบรูณ ์เป็นตน้ 

Fulcher (2003:20-21) ให้ค วาม เห็ น ว่ า  ค วามสาม ารถในการใช้ภ าษ า
ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 1. ความสามารถทางภาษา (Language competence) ประกอบดว้ย 
1.1 ระบบและรูปแบบการออกเสียง (Phonology) ซึ่งประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ การพูดออกเสียง 
(Pronunciation) การเน้นค า (Stress) และ การออกเสียงสูงต ่า (Intonation) 1.2 ความถูกต้อง 
(Accuracy) ซึ่งประกอบดว้ย 3 สว่น คือ วากยสมัพนัธ ์(Syntax) ค าศพัท ์(Vocabulary) และความ
สอดคลอ้ง (Cohension) และ 1.3 ความคล่องแคล่ว (Fluency) ซึ่งประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ ความ
ลั ง เล  (Hesitation) การกล่ า วซ ้า  (Repetition) เป ลี่ ย น ค า ใหม่ ใน การพู ด  (Re-selecting 
inappropriate words) และเปลี่ยนโครงสรา้งประโยคในการพูด (Re-structuring sentence) 2. 
ความสามารถในการใชก้ลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic capacity) ซึ่งประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ  กลยุทธ์การบรรลุ เป้ าหมาย  (Achievement strategies) และกลยุทธ์  การหลีก เลี่ ย ง 
(Avoidance strategies) 3. ความรูด้า้นขอ้ความ (Textual knowledge) ประกอบดว้ย โครงสรา้ง
ของการพู ด  (The structure of talk) 4. ความ รู้ท างด้าน วัจนปฏิ บั ติ ศ าสตร์  (Pragmatic 
knowledge) ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ความเหมาะสม (Appropriacy) การน าไปใช ้(Implicature) 
และการแสดงออก (Expressing being) และ 5. ความรูด้า้นภาษาศาสตรส์งัคม (Sociolinguistic 
knowledge) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือสถานการณ์ (Situational) หัวขอ้ (Topical) และวัฒนธรรม 
(Cultural) 
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นอกจากนั้น พจนานุกรมศัพทภ์าษาศาสตร ์(ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) ฉบับ 
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  (2557: 74) ได้ก ล่ าวถึ ง เรื่ อ งส ามั ต ถิ ย ะสื่ อ ส าร  (Communicative 
competence)ว่า ในชีวิตจริง เจา้ของภาษาตอ้งมีความรูค้รบ 4 ประการ จึงจะสื่อสารในสงัคมได ้
ความรู ้4 ประการประกอบด้วย 1. รูว้่ารูปภาษาแบบใดถูกไวยากรณ์  2. รูว้่ารูปภาษาแบบใด
ยอมรบัไดแ้มไ้ม่ถูกไวยากรณ์ หรือยอมรบัไม่ไดแ้มถู้กไวยากรณ์ 3. รูว้่ารูปภาษาแบบใดเหมาะสม
ตามบรบิทสงัคม รูก้ฎการพดู (rules speaking) ซึ่งท าใหส้ามารถใชรู้ปแบบของภาษาในเหตกุารณ์
สื่อสาร (communicative event) ต่าง ๆ และในรูปแบบของวจันกรรม (speech act) ต่าง ๆ 4. รูว้่า
รูปภาษาแบบใดมีผูใ้ชม้าแลว้ เช่น รูว้่าค ากล่าวใดเป็นของบุคคลส าคัญใด และน ามากล่าวซ า้ใน
บางโอกาส 

จากความคิดเห็นของนกัภาษาศาสตรท์ี่เก่ียวกบัองคป์ระกอบของความสามารถ
ทางการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น ได้เห็นว่า นักภาษาศาสตรส์่วนใหญ่มีความเห็น และแนวทาง
ใกลเ้คียงกัน แต่มีความแตกต่างขององคป์ระกอบย่อย และส่วนองคป์ระกอบ ในงานวิจัยครัง้นี ้
ผูว้ิจัย จะมุ่งศึกษาองคป์ระกอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในดา้นความรูท้าง
ภาษา คือหลกัภาษาไทย ภาษาศาสตรเ์ชิงสงัคม นุ่งเนน้ความรูใ้นการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ และ
วฒันธรรมของไทย เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนให้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะองคป์ระกอบดงักล่าวสามารถครอบคลมุความสามารถทางการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน
ได ้

5.3 กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการส่ือสาร 
Johnson (1981: 31-33) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการ

สื่อสารไวตัอ้งค านึงถึงหลกั 5 ประการ ดงันี ้ 
1. การจัดการเรียนรูภ้าษาเพื่อการสื่อสารต้องมีจุดประสงค์ที่แน่นอน สิ่งที่

สอนตอ้งเป็นสิ่งที่เรียนได ้และสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ  
2. การให้ความส าคัญกับความสามารถโดยรวมในการสื่อความหมายที่

เขา้ใจกนัมากกว่า สนใจในรายละเอียดปลีกย่อยในการสอนภาษาเป็นสว่น ๆ 
3. กระบวนการเพื่อการสื่อความหมาย มีความส าคัญเท่ากับรูปแบบในการ

สื่อความหมาย โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ิจกรรมจ าลองกระบวนการสื่อสาร เช่น การเติม
ช่องว่างของขอ้มลู (Information Gap) การเลือก (Choice) การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) 
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4. การเรียนจากการปฏิบติัจริง ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัการใชภ้าษาใน
สถานการณจ์รงิ หลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนรูภ้าษาไปแลว้ 

5. ต้องระวังในการแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขขอ้ผิดพลาดของ
ผูเ้รียนทุกครัง้ หรือขอ้ผิดพลาดที่ไม่ส  าคัญต่อการสื่อความหมายก็ไม่ควรแก้ไข เพื่อสรา้งความ
มั่นใจในการใชภ้าษาในการสื่อสารใหก้บัผูเ้รียน 

ทัง้นี ้Keith Johnson (1982: 163-174) ยังไดก้ล่าวถึงหลกัการในจดักิจกรรมฝึก
การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารควรยดึหลกัการ 5 ประการดงันี ้ 

1. หลักการในการถ่ายโอนข้อมูล (The Information Transfer Principle ) 
เป็นการใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการเขา้ใจการถ่ายโอนขอ้มลู เนือ้หา โดยการใชว้ิธีการ
ปฏิบัติหรือทดลองเพื่อฝึกให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลเนือ้หา  อาทิ ผู้เรียนมี
ความเขา้ใจในการอ่านขอ้มลูเนือ้หาจะถือว่าเป็น “การสื่อสาร” โดยที่ระหว่างการอ่านขอ้มลู ผูส้อน
ไม่ควรแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกบัการใชโ้ครงสรา้งไวยากรณห์รือความหมายของค าศพัท์ แต่ควร
ดึงขอ้มูลบางส่วนให้ผูเ้รียนอ่านแลว้เขา้ใจเพื่อการถ่ายโอนไปยังอีกรูปแบบขอ้ความ  วิธีการฝึก
สามารถใหผู้เ้รียนไดน้ าเรื่องที่ไดอ่้านหรือฟังมาเขียนและเล่าสรุปเพื่อการถ่ายโอนขอ้มลูในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

2. หลกัการในการหาขอ้มูลที่ขาดหายไป (The Information Gap Principle) 
เป็นการสรา้งช่องว่างของขอ้ความ เพื่อใหผู้เ้รียนตอ้งน าความรูม้าพิจารณาใชข้อ้มลูใดหรือค าศพัท์
ใดที่หายไปเติมเต็มในช่องว่างใหเ้นือ้หาขอ้ความสมบูรณแ์ละไดค้วามหมาย กิจกรรมนีม้ีประโยชน์
ต่อการพฒันาการพดูและการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

3. หลกัการในการเติมขอ้มลูใหส้มบูรณ์ (The Jigsaw Principle) เป็นการให้
ผูเ้รียนแต่ละคนท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่สามารถน ากิจกรรมของแต่ละคนมารวมต่อกันเป็น
ภาระงานที่สมบรูณไ์ด ้

4. หลักการในการพึ่ งพาอาศัยงาน  (The Task Dependency Principle) 
หลกัการนีเ้นน้ท างานร่วมกนัและต่อเนื่องกนั การสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัทกัษะการผลิตผลงาน 
ซึ่งจะช่วยสรา้งความรบัผิดชอบต่อการใชภ้าษาของผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนแต่ละคนได้ท าในสิ่งที่
ตวัเองไดร้บัมอบหมายใหดี้ที่สดุ เพื่อคนถดัไปจะไดท้ างานต่อไปได ้ 

5. หลักการในการแก้ไขเนื ้อหา (The Correction for Content Principle) 
เป็นการประเมินผลของการสื่อสาร เพื่อท าใหท้ราบว่ากิจกรรมที่ผูเ้รียนท าอยู่นัน้การสื่อสารถูกตอ้ง
ตรงกนัหรือไม่ ถา้ยงัไม่สมบรูณต์อ้งแกไ้ขเนือ้หา และไวยากรณใ์หถ้กูตอ้งสมบรูณ ์
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William Littlewood (1981: 42-47) ไดเ้สนอการจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาเพื่อ
การสื่อสารไวเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. กิจกรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษา (Functional Communication 
Activities) เป็นกิจกรรมการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารตามหนา้ที่ของภาษาที่มุ่งใหผู้เ้รียนใชภ้าษา
เป็นสื่อการท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผูเ้รียนจะต้องพยายามใช้ภาษาเท่าที่
สามารถใชไ้ดเ้พื่อการสื่อสารความหมายใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้ขา้ใจกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ความส าเร็จของผูเ้รียนจึงขึน้อยู่กับความสามารถในการใชภ้าษาในการสื่อสารตามหน้าที่ของ
ภาษาในสถานการณ์นั้น ๆ การจัดกิจกรรมประเภทนีผู้เ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอไป การประเมินความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารของ
ผู้เรียนโดยประเมินจากผู้เรียนว่าสามารถใช้ภาษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารที่
ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษานี ้ อาจจัดได้หลายรูปแบบภายใต้
หลกัการเดียวกนัคือ ผูส้อนก าหนดสถานการณใ์หผู้เ้รียนเกิดความจ าเป็นที่จะตอ้งใชภ้าษาเพื่อหา
ขอ้มลูที่ยงัขาดอยู่ หรือเพื่อแกปั้ญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันัน้ กิจกรรมนีจ้ะใหค้วามส าคญักบัการ
แลกเปลี่ยนขอ้มลู (sharing) ดงันี ้

 1.1 การแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่จ  ากดัในวงจ ากดั (Sharing Information with 
Restricted Cooperation) กิจกรรมนี ้อาจจัดอยู่เป็นงานคู่  (Pair Work) หรืองานกลุ่ม (Group 
work) ก็ได ้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะไดข้อ้มลูเพียงส่วนหนึ่ง และตอ้งแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่มีกบัเพื่อนเพื่อ
หาขอ้มูลซึ่งกันและกันดว้ยการถาม ตอบ จึงจะไดข้อ้มูลที่ครบถัวน โดยตอบเฉพาะค าถามที่ตน
ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

1 .2 การแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ในวงกว้าง  (Sharing Information with 
Unrestricted Cooperation) กิจกรรมนีผู้เ้รียนจะมีอิสระในการใชภ้าษามากกว่า คือแทนที่จะใชว้ิธี
ถาม ตอบตามที่ก าหนด ผู้เรียนสามารถใช้วิธีใดในการพูดก็ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตามที่คิดว่า
เหมาะสม 

1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาข้อสรุปจากข้อมูล  (Sharing and 
Processing Information) กิจกรรมนี ้ผู ้เรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อมูลคนละส่วน
แตกต่างกนัไป ในขัน้ตอนแรกผูเ้รียนตอ้งแลกเปลี่ยนขอ้มลูกนัก่อน จนกระทั่งไดภ้าพรวมของขอ้มลู
ทัง้หมด จากนั้นน าขอ้มูลดังกล่าวไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือหาขอ้สรุปอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่
ก าหนดเอาไว ้ 
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1.4 การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ (Sharing Information) กิจกรรมนี ้
ผูเ้รียนจะไดร้บัขอ้มลูหรือความรูท้ี่เหมือนกนั ผูส้อนใหผู้เ้รียนอภิปรายร่วมกนัในขอ้มลูที่ไดร้บั หรือ
การประมวลผลขอ้มลูนัน้เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาในสถานการณใ์ดสถานการณ์
หน่ึง โดยผูส้อนอาจน าปัญหาจากชีวิตประจ าวนัมาดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียน 

2. กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่ อปฏิสัมพันธ์ในสังคม  (Social Interaction 
Activities) กิจกรรมนีจ้ะก าหนดสถานการณ์และบทบาทของผู้เรียนไว้ โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้
เลือกใชภ้าษาเพื่อสื่อสารตามบทบาททางสงัคม และเหมาะสมกับสถานการณ์ ความส าเร็จของ
การท ากิจกรรมนีไ้ดจ้ากความสามารถในการสื่อสารไดต้ามวตัถุประสงค์ และความสามารถในการ
เลือกใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกับสถานการณ์ และบทบาทที่ไดร้บั กิจกรรมการใชภ้าษาเพื่อ
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมสามารถจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมใหผู้ ้เรียนได้ฝึกใช้
ภาษาสื่อสารเหมือนเกิดขึน้ในสถานการณจ์รงิ 

การจัดกิจกรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษา และกิจกรรมการใชภ้าษา
เพื่อปฏิสัมพันธ์ในสังคมดังกล่าวนี ้ต้องให้ความส าคัญกับหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
1. ภาษาที่ใช้และการสื่อความหมาย (Language and Meaning) 2. ภาษาที่ใช้และบริบททาง
ภาษา (Language and Context)  3. ภาษาที่ ใช้และขอบข่ายทางภาษา ( language and 
Register) และ 4. การเรียนรูภ้าษาในบรบิท (Language Learning in Context) 

นอกจากนั้น Richards (2003: 24-25) ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดการเรียนรู้
ภาษาเพื่อการสื่อสารใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการสื่อสารไดน้ั้น ผูส้อนตอ้งเน้นเนือ้หาเป็น
ฐาน (Content-Based Instruction)  โดยคัดเลือกเรื่องราวและเนื ้อหาให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียนที่เรียนภาษาเปา้หมายหรือภาษาต่างประเทศ เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะทาง
ภาษาและความสามารถดา้นเนือ้หาไปพรอ้ม ๆ กนั   

ดังนั้น การคัดเลือกเนื ้อหาที่น ามาให้ผู้เรียนได้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเนือ้หาที่คดัเลือกมาจะตอ้งเอือ้ต่อการบูรณาการการจดัการเรียนรูภ้าษาทัง้  4 ทกัษะคือ การ
ฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนแลว้ ยงัตอ้งมีการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประเมิน
ขอ้มูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูภ้าษาในลักษณะองค์รวม 
(Whole Language Learning) ในวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยจึงคัดเลือกเนือ้หาของภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดย
ศกึษาความตอ้งการและจ าเป็นการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย   
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ทั้ งนี ้  M. B. B. Finocchiaro, Christopher. (1983: 24-29) ได้ ก ล่ า วถึ ง ก า ร
จัดการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศโดยเน้นกระบวนการสื่อสารตามหลักการหน้าที่ของภาษา  มี
ลกัษณะส าคญัดงันี ้

1. ต้องพิจารณาถึงภาษาที่น าไปใช้เพื่ อการสื่อสารในสถานการณ์ใด 
(Situation) เนื่องจากสถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดบริบทของการสื่อสารและเลือกลักษณะของ
การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร 

2. ตอ้งพิจารณาถึงภาษาที่น าไปใชเ้พื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงนัน้ว่า
ตอ้งใชรู้ปแบบของภาษาในการสื่อสารอย่างไร รวมถึงการเลือกใชว้ิธีการสื่อสาร หรือช่องทางการ
สื่อสาร   

3. ตอ้งพิจารณาถึงเป้าหมายของการสื่อสาร เนื่องจากว่าเป้าหมายของการ
สื่อสารจะเป็นตัวก าหนดการเลือกลักษณะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การใช้ถ้อยค า การใช้
น า้เสียง การถ่ายทอดอารมณแ์ละความรูส้กึ เป็นตน้ 

นอกจกานัน้ Brown (2001: 43-44) ไดก้ล่าวถึงหลกัการกระบวนการจดักิจกรรม
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการสื่อสารไวด้งันี ้

1. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ซึ่ง
ประกอบดว้ยความสามารถในดา้นโครงสรา้งภาษา ความสามารถในการเรียบเรียงถอ้ยค า ส านวน
ภาษาในการสนทนาตามหน้าที่ทางภาษา ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อเข้าสู่สังคมและ
วฒันธรรม รวมทัง้ความสามารถในการใชย้ทุธวิธีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เทคนิค และกิจกรรมที่ใชเ้ป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การใชภ้าษาอย่างแทจ้รงิ เพื่อสื่อความหมายใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ทางภาษาในแต่ละสถานการณ์ 
ซึ่งมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสื่อสารไดส้  าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

3. ใหค้วามส าคัญกับการใชภ้าษาไดอ้ย่างคล่องแคล่ว (Fluency) มากกว่า
ความแม่นย าในการใช้ภาษา (Accuracy) เพื่ อให้ผู ้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ความหมาย 

4. ตอ้งการใหผู้ ้เรียนมีความสามารถในการใชภ้าษาในการสื่อสารไดท้ั้งใน 
และนอกชั้นเรียน มีภาระงาน (Task) หรือกิจกรรมเป็นสื่อกระตุ้นเพื่อให้ผูเ้รียนมีการสื่อสารใน
สถานการณต่์าง ๆ  
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5. เน้นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรูภ้าษา ตามรูปแบบการเรียนรูข้อง
ตนเองจากกระบวนการสื่อสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจทางภาษา อีกทัง้มีการพัฒนายุทธวิธีในการ
เรียนรูด้ว้ยตวัเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. บทบาทของผู้สอนภาษา คือ เป็นผู้อ  านวยความสะดวก และผู้แนะ
แนวทาง แต่ไม่ใช่เป็นการบอกกลา่วทัง้หมดแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนจะถกูกระตุน้ใหใ้ชภ้าษาในการสื่อสาร
กบัผูอ่ื้นในสถานการณท์ี่ใกลเ้คียงความเป็นจรงิ 

ผูว้ิจัยจะพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษา และ
ธรรมชาติของภาษา เพื่อน าไปวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หต้รงตามบริบทธุรกิจใหก้บันกัศึกษา
จีน เพื่อเพิ่มพนูความรู ้และเสริมสรา้งทกัษะใหก้บันกัศึกษาจีน เพื่อใหน้กัศกึษาจีนเกิดความมั่นใจ
ในการใชภ้าษา และสามารถน าภาษาที่ไดเ้รียนรูน้ัน้ใชใ้นสถานการณต่์าง ๆ ตามวตัถปุระสงคไ์ด ้  

 
5.5 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้จะเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้
หลักสูตรที่พัฒนาขึน้นั้นมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย การเลือกใชเ้ทคนิควิธีการสอนจะตอ้ง
สอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร และต้อง
ด าเนินการเป็นขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้เพิ่มพูนทักษะ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตอ้งการตรงตามเป้าหมายของหลกัสตูร เทคนิคในการจัดการเรียนรู้
ประกอบดว้ยหลากหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

น้อย ศิริโชติ (2524: 75-76) ได้แยกเทคนิควิธีการสอนออกเป็นประเภท 
ใหญ่ ๆ ไดด้งันี ้

1. ประเภทการบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  วิธีการสอน
ประเภทนีไ้ดแ้ก่  

1.1 การบรรยายหรือปาฐกถา (Lecture or speech) เป็นเทคนิคที่
นิยมใชก้ันอย่างกวา้งขวางในการสอนในสถานศึกษา เพราะเป็นวิธีที่ท าได้ง่ายรวดเร็ว การใช้
วิธีการบรรยายนีใ้ชผู้บ้รรยายเพียงคนเดียว วิธีการแบบนีส้ามารถใหค้วามรูแ้ก่คนจ านวนมาก ๆ ได ้
จึงเหมาะในการใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน การใหข้อ้มูลอย่างกวา้ง ๆ ผูบ้รรยายหรือวิทยากรจะเป็นผูท้ี่มี
ความรอบรู ้และมีประสบการณใ์นหวัขอ้ที่จะบรรยายนัน้เป็นอย่างดี 

1.2 การบรรยาย เป็นชุด  (Symposium) เป็ นการบรรยายโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญหรือวิทยากรเป็นชุด ตัง้แต่ 2-6 คน ซึ่งจะบรรยายหรือแสดงความคิดเห็นตามหัวขอ้ที่
ก าหนดใหโ้ดยจะบรรยายปัญหาหนึ่ง ๆหลายดา้น วิทยากรแต่ละคน จะบรรยายกนัคนละดา้น ไม่
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ก้าวก่ายและไม่ซ  า้กันโดยวิทยากรจะเสนอความคิดเห็นสั้น  ๆ และตรงจุดหมาย ใช้เวลาคนละ
ประมาณ 10-15 นาท ี

1.3 การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นการสอนที่ใช้
การอภิปรายเป็นคณะ เป็นการอภิปรายโดย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3-10 คน ในหัวข้อที่
ก าหนดใหโ้ดยผูอ้ภิปรายแต่ละคนจะใหค้วามรู้ ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นของตนแก่ผูฟั้ง การ
อภิปรายเป็นคณะนีม้ีวัตถุประสงคท์ี่จะใหผู้ ้เรียนไดร้บัความรู ้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่อง
เดียวกนั เพื่อใหม้ีความรูป้ระสบการณก์วา้งขวางยิ่งขึน้ 

2. ประเภทใหผู้เ้ขา้ศกึษามีบทบาทรว่ม เช่น 
2.1 การสมัมนา (Seminar) เป็นการเรียนการสอนที่ใชก้บักลุ่มบุคคล

ที่มาร่วมกนัเพื่อการศึกษา คน้ควา้เรื่องราว เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใตก้ารน าของผูเ้ชี่ยวชาญ อาจจะ
เป็นเวลาช่วงสัน้หรือหลายเวลาต่อเนื่องกนัก็ได ้

2.2 การอภิปรายกลุ่ม  (Group Discussion) เป็นการอภิปรายกัน
ระหว่างสมาชิก 6 - 20 คนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่สนใจร่วมกนั ลกัษณะการอภิปรายแบบนีเ้ป็นการ
ประชมุนอกแบบไม่เป็นพิธีการ เพื่อช่วยกนัหาทางตกลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสมาชิกทกุคนมีสว่น
เก่ียวขอ้ง และผลสรุปนีถื้อว่าเป็นมติของกลุ่ม 

2.3 การประชุม (Conference) เป็นการประชุมอย่างเป็นพิธีการ ซึ่ง
ประกอบดว้ยผูร้่วมประชุม จ านวนประมาณไม่เกิน 20 คน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูป้ระสบการณแ์ละความคิดเห็น ในเรื่องที่ทกุคนมีความสนใจรว่มกนั 

2.4 การประชุมชินดิเคต (Syndicate Method) เป็นวิธีการท างานใน
รูปของคณะกรรมการ โดยแบ่งผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นกลุ่มย่อย  ๆ เพื่อปฏิบติังาน หรือพิจารณา
ปัญหาตามที่ไดร้บัมอบหมาย ขอ้ส าคญัของการประชมุแบบนีคื้อ สมาชิกของกลุ่มมกัจะมาจากผูท้ี่
มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หรือมีความรูห้ลาย  ๆ สาขา และให้สมาชิกได้ร่วมกันอภิปราย 
แก้ปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้น าเอาความรู้ และ
ประสบการณท์ี่ต่างกันนัน้ มาใชใ้ชเ้ป็นประโยชนใ์นการศึกษาปัญหาที่ไดร้บัมอบหมาย เทคนิคนี ้
เหมาะส าหรบัที่จะใชก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรมที่มีความรูแ้ละประสบการณส์ูงพอสมควร 

2.5 การระดมความคิด (Brainstorming) เป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู ้
เข้าศึกษาทุกคนเกิดความคิดสรา้งสรรค์ (Creative) เทคนิคนีเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่ค านึงถึงความคิดนั้นจะเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ 
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ความคิดทุกอย่างจะไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มทัง้สิน้  สุดทา้ยจึงค่อยสรุปผล เทคนิคนีส้มาชิกทุก
คนมีสว่นรว่มอย่างเต็มที่ 

2.6 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นเทคนิคการสอนวิธี
หนึ่งโดยจดัใหผู้เ้ขา้อบรมแสดงบทบาทในสถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่งเหมือนในชีวิตจรงิ 

2.7 การประชุมถกเถียง (Buzz session) เป็นเทคนิคการสอนที่
สามารถดงึผูเ้รียนทัง้หมดใหม้ีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็น 

2.8 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เป็นเทคนิคการสอนวิธีหนึ่ง 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเรื่องที่จะมอบหมายใหศ้ึกษานั้น ตอ้งมี
รายละเอียดมากพอที่จะท าให้ผู ้เรียนมองเห็นจุดส าคัญของปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาได ้อาจใชภ้ายหลงัการเรียนการสอนได ้

2.9 การให้เวลาซักถาม  (Question Period) เทคนิคนี ้มักใช้ภาย
หลงัจากการบรรยายหรือการอภิปราย โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดถ้ามค าถามโดยตรงแก่ผูบ้รรยาย
หรือผู้อภิปราย ทั้งนี ้เพื่อให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่ออธิบายจุดส าคัญบางประการ
เพิ่มเติม และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถามนอกเหนือจากที่ผูบ้รรยายไดพ้ดูไปแลว้ดว้ย 

2.10 การสัมภาษณ์  (Interview) เป็นเทคนิคที่ ดีวิ ธีหนึ่ งในการ
รวบรวมขอ้มูลจากวิทยากร หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใหไ้ดค้วามรูด้า้นต่าง ๆ ในหัวขอ้นั้น ครบถว้น 
เมื่อจบการสมัภาษณ์แลว้อาจเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งมีส่วนซกัถามดว้ยก็ได้ การสมัภาษณ์นีจ้ะมีผูใ้ห้
สมัภาษณห์รือผูส้มัภาษณ ์1 คนก็ได ้

2.11 ละครสั้น (Skit) เป็นวิธีการแสดงละครสั้น โดยใชผู้แ้สดงเพียง 
2-3 คน โดยได้ซักซ้อมและแสดงบทบาทที่เตรียมไว้แล้ว การแสดงแบบนีเ้ป็นการแสดงให้เห็น
ปัญหาหรือสถานการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง 

2.12 การสาธิต (Demons traction) เป็นการแสดงให้ผูเ้ขา้อบรมได้
เห็นของจริงโดยอาจใหเ้ห็นกระบวนการหรือขัน้ตอนของการปฏิบติังาน หรือการทดลองต่าง ๆเป็น
ตน้ 

2.13 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นวิธีการที่บุคคลที่มี
ปัญหาและความสนใจตรงกัน มาพบกับผูช้  านาญการหรือผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อที่จะหาความรูแ้ละ
หนทางที่จะแกปั้ญหาที่ประสบอยู่ โดยการศกึษาเป็นกลุม่ 

2.14 ทศันศกึษา (Field Trip) เป็นการน าผูเ้รียนไปยงัสถานที่อ่ืน นอก
สถานที่จดัการเรียนการสอน เพื่อศกึษาสภาพการณจ์รงิดว้ยตนเอง 
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3. ประเภทพฒันาเฉพาะตวับุคคล ซึ่งผูเ้รียนสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัระดบั
ความสามารถในการเรียนรู ้และความสะดวกของตนได ้เช่น 

3.1 การสอนแบบส าเร็จรูป (Programmed Instruction) เป็นวิธีการ
สอนโดยตนเองโดยปฏิบติัตามขัน้ตอนที่ทดสอบและจดัล าดบัไวเ้ป็นอย่างดี เพื่อน าไปสู่ความรูห้รือ
ทักษะตามวัตถุประสงคข์องการสอน และเมื่อจบแต่ละตอน จะมีการประเมินผลเพื่อใหผู้เ้รียนได้
แกไ้ขสิ่งที่ยงัไม่เขา้ใจใหถ้กูตอ้งก่อนที่จะกา้วไปสูข่ัน้ตอนต่อไป 

3.2 การเสนอแนะ (Coaching) เป็นการเสนอแนะโดยหัวหน้างาน
หรือผูบ้ริหารซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า จะเป็นผูค้อยใหค้ าแนะน าเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานให้
ถกูตอ้งแก่ผูเ้รียน 

4. ประเภทใชส้ื่อในการเรียนการสอน เป็นสว่นประกอบส าคญั  
4.1 การใชส้ไลดป์ระกอบเสียง (Slide/tape Presentation) 
4.2 การใชภ้าพยนตรป์ระกอบ (Instructional) 

จากแนวคิดที่เก่ียวกับเทคนิควิธีการเรียนการสอนขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 
เทคนิควิธีการเรียนการสอนมีหลากหลายประเภท เทคนิควิธีการสอนนับเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให ้
การจดัการเรียนรูข้องหลกัสตูรประสบความส าเร็จ เทคนิควิธีการสอนสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ
คือ เทคนิควิธีการสอนที่เนน้ผูส้อน หรือวิทยากรเป็นส าคญั กบัเทคนิควิธีการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ การตัดสินใจเลือกเทคนิควิธีการสอนควรตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญัคือ จุดมุ่งหมาย
การจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูร เนือ้หาและขอบเขตของการเรียนรู ้คณุสมบติัและคณุลกัษณะของ
ผูเ้รียน สถานที่จดัการเรียนการสอน อปุกรณ์และวัสดุที่อ  านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน 
เวลาที่ก าหนดของการเรียนการสอน และความช านาญในการเลือกใชเ้ทคนิควิธีการสอนของผูส้อน 
หรือวิทยากร แต่แมจ้ะใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ หลายเทคนิคของการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรแลว้
ก็ตาม ไม่ไดห้มายความว่าผูเ้รียนจะมีความสขุ สนกุสนาน เพลิดเพลิน และสนใจติดตามกบัเรื่องที่
ผูส้อน หรือวิทยากรน าเสนอไดต้ลอดเวลาในขณะการเรียนการสอน เนื่องจากผูเ้รียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างดา้นความรูพ้ืน้ฐาน ประสบการณ์ ความถนัด และความสนใจ ดังนั้น ความเบื่อ
หน่าย ความขดัแยง้ และความไม่แน่นอนอ่ืน ๆ จึงอาจจะเกิดขึน้ในบรรยากาศของกลุม่ผูเ้รียน ทัง้นี ้
ทวีป อภิสิทธิ (2552: 54-63) จึงไดเ้สนอแนวคิดเทคนิควิธีเสริม 4 เทคนิค เพื่อช่วยใหบ้รรยากาศใน
เรียนการสอนไม่เบื่อหน่าย และเป็นที่น่าพงึพอใจของผูเ้รียนตามสมควร  

1. เทคนิคการตั้งประเด็นค าถามปลายเปิดเพื่อการอภิปราย ผูส้อนหรือ
วิทยากรตัง้ประเด็นหรือค าถามเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วมอภิปราย และกระตุน้ผูเ้รียน
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ทุกคนพดูแสดงความคิดเห็นออกมาใหไ้ดโ้ดยอาศัยความรู้ และประสบการณข์องแต่ละคนที่มีอยู่
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ซึ่งประเด็นค าถามจะตอ้งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนทุกคน 
และเป็นประเด็นค าถามที่ไม่ง่ายหรือยากจนเกินพืน้ฐานความรู ้และประสบการณข์องผูเ้รียน 

2. เทคนิคแกค้วามเบื่อหน่าย วิทยากรตอ้งมีเทคนิควิธีการจูงใจใหผู้ ้เรียน
ต่ืนตวั เพื่อปรบัเปลี่ยนบรรยากาศของความง่วง ความเบื่อหน่ายในเรียนใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไป 
เทคนิควิธีที่นิยมใชก้นัคือ การเล่าเรื่องข าขนัคั่นรายการเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ การจดัใหผู้เ้รียนรอ้ง
เพลงที่มีจังหวะ เนื ้อรอ้งท่วงท านองที่เรา้ใจ และสนุกสนาน หรือเพลงที่มีเนื ้อหาเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ้การจดัท ากิจกรรมที่ตอ้งเคลื่อนไหวอิรยิาบถ การตัง้ประเด็นค าถามใหผู้ท้ี่ก  าลงั
เบื่อหรือง่วง ออกมาพดู หรือออกมาเป็นผูแ้สดง การใหผู้เ้รียนไดพ้กัย่อยหรือจดัการธุระส่วนตวัโดย
ใชเ้วลาสัน้ ๆ  

3. เทคนิคการยติุขอ้โตแ้ยง้ในกรณีที่แบ่งกลุม่อภิปราย เมื่อมีการแบ่งกลุ่ม
เพื่อการอภิปรายประเด็นหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การมองต่างมุมกันอาจเกิด
บรรยากาศการโตแ้ยง้ โตเ้ถียงกนั ผูส้อนจะตอ้งเขา้ไปช่วยแกไ้ขหาทางยุติขอ้ขดัแยง้ที่ก าลงัจะบาน
ปลายดว้ยการใหค้ าแนะน าแก่ประธานหรือสมาชิกในกลุม่ โดยมีสนัติวิธีดงันี ้ 

3.1 การใชว้ิธีประนีประนอมโดยเลือกเอาความคิดที่ดีมีเหตผุลของแต่
ละฝ่ายท่ีโตแ้ยง้มาหลอมรวมกนั  

3.2 การหยุดพักการอภิปรายชั่วคราวโดยใหผู้ ้เรียนออกไปด่ืมน า้ ท า
ธุระส่วนตัว หรือเปลี่ยนอิริยาบถโดยใชเ้วลาสัน้ ๆ ระหว่างช่วงเวลาพักสัน้ ๆ นัน้ จะเป็นโอกาสให้
คู่กรณีการขดัแยง้กนัพดูคยุท าความเขา้ใจกนันอกกลุม่เป็นสว่นตวัได ้ 

3.3 การใหค้ าแนะน าประธานกลุ่มใหเ้ลื่อนหรือเปลี่ยนไปอภิปรายใน
ประเด็นอ่ืน ๆต่อไปก่อน เพราะบางครัง้ความขัดแยง้ที่เกิดขึน้อาจจะเกิดจากแต่ละฝ่ายยังขาด
ขอ้มลูดา้นวิชาการหรือขอ้มลูดา้นอ่ืนที่เพียงพอ  

3.4 การใหป้ระธานกลุ่มท าหนา้ที่ตัดหรือขัดจังหวะการอภิปรายของ
ผูเ้รียนที่พดูออกนอกเรื่อง โดยเปลี่ยนใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมคนอ่ืนที่ยงัไม่มีโอกาสไดพ้ดูหรือนั่งเงียบ
ไดแ้สดงความคิดเห็น ซึ่งบางครัง้ความคิดเห็นนอาจจะท าใหข้อ้โตแ้ยง้หมดไป  

3.5 การแบ่งกลุ่มย่อยใหเ้ล็กลงไปอีกเพื่อใหผู้ ้เรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวางและทั่วถึง เมื่อในกลุ่มย่อยผูเ้รียนทุกคนจะมีโอกาสพูดแสดง
ความคิดเห็นมากขึน้ และไดข้อ้ยุติที่ชดัเจนแลว้ใหน้ ากลบัเขา้ไปเสนอความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุม่ใหญ่ต่อไป วิธีนีจ้ะท าใหข้อ้โตแ้ยง้ลดนอ้ยลง 
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4. เท คนิ ค ก ารป ระ เมิ น ผลผู้ เรี ย น  น อกจาก การใช้ เท คนิ ค วิ ธี 
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนแลว้ ผูส้อนตอ้งมีการประเมินผลการเรียนรู ้เพื่อใหท้ราบว่าผู้เรียนมี
ความรู ้ความเขา้ใจ มีทกัษะและเจตคติตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรที่ก าหนดหรือไม่ การวดัและ
ประเมินผลดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งท าเป็นขอ้สอบหรือแบบสอบถามเสมอไป แต่สามารถใชห้ลาย ๆ 
เทคนิควิธีประสมกัน เพื่อใหเ้หมาะสมกับเวลา โอกาส และกลุ่มเป้าหมาย เทคนิควิธีที่นิยมใชใ้น
การประเมินผลผูเ้รียนคือ 

4.1 การวดัและประเมินผลโดยการสงัเกต 
4.2 การวดัและประเมินผลจากภาพ  
4.3 การวดัและประเมินผลจากการแสดงออก  
4.4 การวดัและประเมินผลจากการแต่งกลอนหรือเพลง  
4.5 การวดัและประเมินผลโดยใชค้ าถามสัน้ ๆ 
4.6 การใชแ้บบสอบถาม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกบันกัศึกษา
จีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน คือ การบรรยาย การใชเ้ทคโนโลยีในศตวรรษที่ 
21 และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูต้ามหลกัสูตรที่พัฒนาขึน้ กระบวนการกลุ่มสมัพันธ์ 
การอภิปรายกลุ่มย่อย การระดมความคิด การแสดงบทบาทสมมุติ การใชภ้าพยนตรป์ระกอบและ
สื่อเทคโนโลยี และแบบฝึกหัดรายบุคคล โดยก าหนดใหเ้หมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรูต้ามจุดประสงคก์ารเรียนรู ้และเนือ้หาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรูข้องหลกัสตูรเสริมเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน   
 
6. หลักสูตรวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน (Yunnan University of Finance and 
Economics ) หรือ “YUFE” เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าประจ ามณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีชื่อเสียงทางดา้นการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตรก์ารเงินมาเป็นเวลานานถึง 
68 ปี โดยมีพัฒนาการในการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเป็นระยะ ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดการจดัการศกึษาดงันี ้

6.1 ความเป็นมาของการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สถาปนาขึน้เมื่อปี พ.ศ.2494 

ทางทิศเหนือของนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ปัจจุบนัมี 2 วิทยาเขต มี
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พืน้ที่กว่า 625 ไร่ ประกอบดว้ยหน่วยงานจัดการศึกษา 19 หน่วยงาน โดยแบ่งหน่วยงานการจัด
การศกึษาออกเป็นคณะและวิทยาลยั ดงันี ้

1. คณะการคลงัและรฐัประศาสนศาสตร ์
2. คณะเศรษฐศาสตร ์
3. คณะการเงิน 
4. คณะบรหิารธุรกิจ 
5. คณะการบญัชี 
6. คณะวิทยาการทางสารสนเทศ 
7. คณะคณิตศาสตรแ์ละสถิติ 
8. คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอ้ม  
9. คณะนิติศาสตร ์
10.คณะสื่อสารมวลชน 
11.คณะโลจิสติกส ์
12.คณะการออกแบบอตุสาหกรรม 
13. วิทยาลยับรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ 
14. วิทยาลยัอาชีวศกึษาจงหวั  
15. คณะการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
16. วิทยาลยัการศกึษาต่อเนื่อง 
17. คณะภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 
18. มารก์ซว์ิทยาลยั 
19. ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาการพลศกึษา 

หน่วยงานดังกล่าว มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 61 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 69 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาภาคปกติทั้งสิน้ 
26,945 คน โดยมีวิสยัทศันคื์อ พฒันามหาวิทยาลยัจากชัน้น าระดบัชาติ ที่บูรณาการบรหิารจดัการ 
และเศรษฐศาสตรก์ารเงินมุ่งสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าระดบัโลก  

โดยมีพนัธกิจในการจดัการศกึษาดงันี ้
1. การจัดการศึกษาเพื่อให้องค์ความรู้ และทักษะที่มีความหลากหลาย มี

ความทนัสมยั สามารถเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรบัทัง้ในและต่างประเทศ 
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2. การสรา้งงานวิจยัเชิงนวตักรรม และงานสรา้งสรรค ์เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการและเกิดประโยชนแ์ก่สงัคมโลกและภมูิภาคสว่นรวม 

3. เป็นศูนยก์ลางบริการวิชาการดา้นการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์
การเงินแกส่งัคมโลกที่ตอบสนองความตอ้งการของภมูิภาค  

4. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในเวทีระดบันานาชาติ 
โดยมีสมรรถนะหลกั ดงันี ้

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าทางด้านการบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์
การเงิน ท าใหเ้กิดความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น   

2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา ท าให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรว่มกนั และท าใหเ้กิดโอกาสสรา้งนวตักรรม  

3. ท าวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาส าคัญทางด้านการบริหารจัดการ และ
เศรษฐศาสตรก์ารเงิน ของสงัคมโลก 

โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
1. เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ มีความรู้

ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมี
เหตผุล  

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สรา้งองค์ความรู้ใหม่  และนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได้จริงในการพัฒนาประเทศชาติ และสากล รวมทั้งสรา้งมูลค่าเพิ่มและเป็น
ประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและ
งานวิจยัรว่มกบัสถาบนัวิชาการต่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

 
6.2 การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานได้พัฒนา
หลกัสตูรตามจุดแข็งของมหาวิทยาลยั ไดเ้ปิดหลกัสตูรสาขาวิชาเอกการบญัชีบริหารควบคู่กบัวิชา
โทภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษามีความรูค้วามสามารถในสาขาวิชาเอก  และมี
ทกัษะการฟัง การอ่าน การพดู และการเขียนภาษาไทยในระดบัดี เพื่อใชป้ระกอบอาชีพในอนาคต 
ต่อมามหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน
ภาษาไทยมากขึน้ ใหน้กัศกึษาชาวจีนที่ศึกษาสาขาวิชาเอกต่าง  ๆ นอกจากตอ้งเรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศบงัคบัแลว้ ยังตอ้งเลือกเรียนภาษาในอาเซียนอีกหนึ่งภาษา เช่น ภาษาไทย 
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เป็นตน้ ตามหลกัสูตรที่ก าหนดของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ระยะเวลาใน
การเรียนวิชาเลือกภาษาไทย 1-2 ภาคเรียน สัปดาห์ละ 2-4 คาบ จ านวน 2-4 หน่วยกิต โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทย มีทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยขั้นพืน้ฐาน ส าหรบัเอกสารประกอบการเรียนนั้น
ผูส้อนจะคัดเลือกเนือ้หาที่เหมาะสมจากหนังสือต าราเรียนภาษาไทยขัน้พืน้ฐานจากอินเตอรเ์น็ต 
และสื่ออ่ืน ๆ มาจัดเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการสอน นอกจากนี ้ยังมีใบความรูแ้ละใบ
กิจกรรมต่าง ๆ หรือผู้สอนอาจก าหนดหนังสือต าราเรียน และเลือกเนื ้อหาที่ เหมาะสมมาให้
นกัศึกษาจีนศึกษาเพิ่มเติม ต่อมาในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน
ได้เปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยระดับปริญญาตรีในรูปแบบหลักสูตร 3+1 ซึ่งเป็นลักษณะ
โครงการแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
ระยะเวลา 3 ปี และแลกเปลี่ยนศึกษาที่สถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปีในช่วงปี
การศึกษาที่ 3 หลกัสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทยนีเ้ปิดรบัสมัครปีละ 2 หอ้ง หอ้ง
ละ 30 คน จ านวน 60 คน โดยวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรคือ เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการใชภ้าษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และการแปลสองภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยประกอบอาชีพใน
ประเทศไทยและประเทศจีน อีกทั้งสามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการศึกษาหลักสูตร
ระดบัสงูที่เปิดสอนเป็นภาษาไทยในมหาวิทยาลยัในประเทศไทยได้ นอกจากนัน้ทางมหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานยงัเล็งเห็นความส าคญักบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีน จึงส่งเสริมใหเ้ปิดหลกัสูตรวิชาภาษาไทยแทนวิชาภาษาองักฤษ เพื่อเปิดโอกาสใหก้ับ
นักศึกษาจีนชั้นปีที่  1 ทุกคน สามารถเลือกวิชาภาษาไทยแทนวิชาภาษาอังกฤษ  (College 
English) ไดต้ัง้แต่ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ปีที่ 1 จนถึงภาคเรียนที่ 2 ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 4 ภาคเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
สามารถใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ และศกึษาต่อที่ประเทศไทยในอนาคต  

6.3 จ านวนนักศึกษาจีนทีเ่รียนวิชาเอกภาษาไทย 
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานจ านวน 12 

คณะและ 1 วิทยาลยั ไดเ้ปิดสอนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใหก้บันกัศกึษาจีนระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 ถึงชัน้ปีที่ 4 จ านวนทัง้สิน้ 583 คน และเปิดสอนหลกัสูตรวิชาเอกภาษาไทย 
แขนงวิชาเศรษฐกิจการคา้ ตัง้แต่ในคณะภาษาและวฒันธรรมนานาชาติจ านวน 133 คน หลกัสตูร
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วิชาเอกบริหารการบญัชีคู่กบัวิชาโทภาษาไทยที่เปิดสอนในคณะการบญัชี  และหลกัสตูรวิชาเลือก
เรียนภาษาไทยที่เปิดสอนในอีก 10 คณะและ 1 วิทยาลยั มีรายละเอียดจ าแนก ดงัตาราง 2  
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ตาราง 2 จ านวนนกัศกึษาจีนระดบัปรญิญาตรีที่เรียนภาษาไทยในคณะต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนนักศึกษาจีนที่
เรียนภาษาไทย 

ลักษณะหลักสูตร 
วิชาภาษาไทย 

1. คณะภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 133 วิชาเอก 

2. คณะการบญัชี 120 วิชาโท 

3. คณะการคลงัและรฐัประศาสนศาสตร ์ 30 วิชาเลือก 

4. คณะเศรษฐศาสตร ์ 30 วิชาเลือก 

5. คณะการเงิน 30 วิชาเลือก 

6. คณะบรหิารธุรกิจ 30 วิชาเลือก 

7. คณะวิทยาการทางสารสนเทศ 30 วิชาเลือก 

8. คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอ้ม 30 วิชาเลือก 

9. คณะนิติศาสตร ์ 30 วิชาเลือก 

10. คณะสื่อสารมวลชน 30 วิชาเลือก 

11. คณะโลจิสติกส ์ 30 วิชาเลือก 

12. วิทยาลยับรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ 30 วิชาเลือก 

13. คณะการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 30 วิชาเลือก 
รวม 583   

 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ เรียนวิชาภาษาไทย ณ วันที่  19 พฤศจิกายน 2563 

ส  านกังานวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 
 
6.4 หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย 

6.4.1 คณุลกัษณะและมาตรฐานของหลกัสตูรวิชาเอกภาษาไทย 
ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานได้ค านึงถึง

ความส าคญัของการพฒันาความสมัพันธ์ระหว่างไทยกบัจีนในสมยัศตวรรษที่ 21 เพื่อสนองตอบ
นโยบายของประเทศจีนและความตอ้งการของสงัคม จึงไดพ้ฒันาหลกัสตูรภาษาไทยตามแนวทาง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ว่าดว้ยโครงสรา้งหลกัสูตรกลุ่มวิชาภาษาและ
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วรรณกรรมต่างประเทศ และบูรณาการระหว่างวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยกับวิชาเศรษฐกิจ
การคา้ ซึ่งเป็นวิชาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน เป็นหลักสูตร
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย แขนงวิชาเศรษฐกิจการคา้ โดยก าหนดคณุลกัษณะและ
มาตรฐานของบัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษาในสาขานี ้ว่า บัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอก
ภาษาไทยนี ้จะเป็นผูท้ี่เพียบพรอ้มดว้ยคณุธรรม จรยิธรรม และมีศรทัธาในวิชาชีพ มีภูมิปัญญาใน
การสรา้งสรรคน์วตักรรม มีความสามารถน าความรูข้องวิชาที่เรียนไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาและ
ปรบัปรุงคณุภาพชีวิตของตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม มีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัสภาพ
สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร ์ภูมิศาสตร ์การวิเทศสมัพันธ์
ของไทย ตลอดจนสามารถวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตรท์ี่เก่ียวกับการวิเทศสัมพันธ์  
และสามารถน าความรู ้ทักษะไปพัฒนาความสมัพันธ์ทางดา้นสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองระหว่างไทย-จีนในยุคสมัยศตวรรษที่ 21 (云南财经大学教务处, 2016: 
334-339)  

ส าหรบัรูปแบบการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย แขนง
วิชาเศรษฐกิจการค้า ตลอดหลักสูตร 4 ปี ไดด้  าเนินการสอนในรูปแบบหลักสูตร 3 + 1 ปี    ซึ่ง
นกัศึกษาจีนชัน้ปีที่ 1 และปีที่ 2 เรียนวิชาพืน้ฐานที่มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน
สาธารณรฐัประชาชนจีน ในชัน้ปีที่ 3 นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนเรียนที่ประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี 
หลงัจากนัน้ นกัศึกษาจีนจะกลบัเรียนที่ประเทศจีนในชัน้ปีที่ 4 เมื่อนกัศึกษาจีนเรียนครบกระบวน
วิชาและครบตามจ านวนหน่วยกิตแลว้ นกัศึกษาจีนจะตอ้งเสนอบทความทางวิชาการ 1 เรื่องเพื่อ
ขอส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีรายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ที่นักศึกษาจีนตอ้ง
เลือกเรียน โดยมีราบละเอียด ดงัตาราง 3   
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ตาราง 3 รายวิชาภาษาไทยที่นกัศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทยตอ้งเรียน  
 

รหสัวิชา ชื่อวิชา 

จ า
นว
นช
ั่วโ
มง
เรีย

น 

หน
่วย
กิต

 

ชั่วโมงเรียนในแต่ละภาค 
(ต่อสปัดาห)์ 

16
 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์

1 2 3 4 5 6 7  8  
626090 ระบบเสียงในภาษาไทย 192 6 12        
626078 ภาษาไทยการพดู 1   64 2  4       
626079 ภาษาไทยการพดู 2  64 2   4      
606145 ภาษาไทยการพดู 3  64 2    4     
626146 ภาษาไทยโสตทศันฟั์ง-พดู 1 64 2   4      
626147 ภาษาไทยโสตทศันฟั์ง-พดู 2 64 2    4     
626093 ภาษาไทยการอ่าน 1 64 2   4      
626094 ภาษาไทยการอ่าน 2 64 2    4     
626319 ภาษาไทยการเขียน 1 64 2     4    
626318 ภาษาไทยระดบัพืน้ฐาน 128 8  8       

626149 ภาษาไทยระดบักลาง 1 96 6   6      
626150 ภาษาไทยระดบักลาง 2 64 4    4     
626127 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 64 4    4     
620017 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 64 4     4    
626152 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 64 4      4   

626091 ภาษาไทยระดบัสงู  64 4      4   
626081 วิถีชีวิตไทย 32 2     2    
626101 ส านวน สภุาษิต ค าพงัเพย 32 2     2    

626080 วรรณกรรมภาษาไทย 32 2     2    
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ตาราง 3 รายวิชาภาษาไทยที่นกัศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทยตอ้งเรียน (ต่อ) 
 

รหสัวิชา ชื่อวิชา 

จ า
นว
นช
ั่วโ
มง
เรีย

น 

หน
่วย
กิต

 

ชั่วโมงเรียนในแต่ละภาค 
(ต่อสปัดาห)์ 

16
 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์
16

 ส
ปัด
าห

 ์

1 2 3 4 5 6 7  8  
626321 การเขียนงานวิชาการ 32 2      2   
626370 กฎหมายของไทย 32 2      2   
626369 ไทยศกึษา 32 2     2    
626076 เทคนิคในการจดัเอกสาร

ภาษาไทย 
32 2      2   

626151 สนุทรพจนภ์าษาไทย 32 2       2   
626367 เศรษฐกิจและสงัคมไทย 32 2       2   
626079 การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย  32 2       2  

 
6.4.2 การจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

จากตาราง 3 สามารถเห็นไดว้่าหลกัสูตรสาขาวิชาเอกภาษาไทยไดก้ าหนด
รายวิชาภาษาไทยพื ้นฐานต่าง ๆ  ตามโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรม
ต่างประเทศแลว้ ยังไดก้ าหนดรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจจ านวน 3 วิชา เป็นวิชาเอกบงัคบั ไดแ้ก่  
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 จ านวน 4 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดบัตน้ 
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2 ชั้นปีที่  2  ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 จ านวน 4 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารระดบักลาง จดัการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ชัน้ปีที่
3 และภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 จ านวน 4 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
ระดับสูง จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2 ชั้นปีที่  3 ซึ่งรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 กับ 
รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3 จะให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นผู้ก าหนดประมวล
รายวิชา(Course Syllabus) และเนือ้หา ส าหรบัการเรียนการสอน 
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จากการสัมภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ  และนักศึกษาจีนสาขา
วิชาเอกภาษาไทยทัง้นักศึกษาที่ก าลงัศึกษาชัน้ปีที่  4 และนักศึกษาที่ส  าเร็จการศึกษาแลว้ พบว่า
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ผ่านมานั้นยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ  ทั้งนี ้
เนื่องจากปัญหาดังต่อไปนี ้(Dong, 2561; Ruan, 2561; Shen, 2561; Su, 2561; Yao, 2561; Zi, 
2561) 

1. ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  (Need 
Analysis) ผู้บริหารการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ก าหนดโครงสรา้งหลักสูตร  แต่ไม่ได้มีการ
วิเคราะหร์ายละเอียดในการพฒันาหลกัสตูรรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจว่า จะจดัเนือ้หาความรูใ้น
แต่ละระดับอย่างไร จะพัฒนาทักษะการสื่อสารของแต่ละระดับอย่างไร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะใช้รูปแบบใด จะประเมินผลการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างไร ไม่ได้ค านึงถึงเรื่อง
การศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น (Need Analysis) ของการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจใหล้ะเอียด เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงใหเ้ป็นหลกัสตูรมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2. ขาดสื่อการเรียนการสอน ทัง้ประเทศจีนและประเทศไทยยงัขาดแคลน
สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตรงกับความตอ้งการในการน า ไปใช้ โดยเฉพาะเอกสาร 
ต าราเรียน และหนงัสือประกอบการสอนภาษาไทยเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะทางส าหรบันกัศกึษาจีน 
ถึงแมว้่าจะมีต าราหนังสือเชิงพาณิชยท์ี่เก่ียวขอ้งกับภาษาไทยธุรกิจที่จ  าหน่ายในทอ้งตลาดของ
ประเทศไทย แต่เนือ้หายงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคมระหว่างไทยและจีนในยุค
ปัจจบุนั อีกทัง้เนือ้หาที่จดัใหน้กัศกึษาจีนเรียนนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัการน าไปใชส้ื่อสารในสภาพจรงิ 

3. ไม่มีเทคนิคการสอน รูปแบบการสอนตายตัว ผู้สอนส่วนใหญ่ยังใช้
วิธีการบรรยายเป็นหลกั ผูเ้รียนจึงมีโอกาสฝึกทกัษะการสื่อสารนอ้ย กิจกรรมการเรียนการสอนไม่
ยืดหยุ่น ไม่มีการสง่เสรมิการคิดระหว่างการสื่อสารของผูเ้รียน  

4. รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 และ 3 ที่ เปิดสอนในมหาวิยาลัยใน
ประเทศไทย ยงัไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ทัง้นี ้เนื่องจากผูส้อนชาวไทยหรือสถาบนัจะเป็นผูก้  าหนด
เนือ้หา และขอบเขตการสอนของตนเอง ท าใหน้ักศึกษาจีนตอ้งแบ่งกลุ่มเรียนไปยัง 3 สถาบันใน
ประเทศไทยมีความแตกต่างกนัอย่างมาก 

5. นักศึกษาขาดความมั่นใจในการเรียน รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 2 
และ 3 นัน้เป็นภาษาไทยเชิงธุรกิจระดับกลางถึงระดับสงูส าหรบันกัศึกษาจีน โดยมากจะเป็นการ
อ่านหนังสือพิมพธ์ุรกิจ และการเขียนจดหมายธุรกิจ การอธิบายความหมายของค าศัพทโ์ดยใช้
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ภาษาอังกฤษของผูส้อน ท าใหน้ักศึกษาจีนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษขาดความมั่นใจ และ
หมดก าลงัใจในการเรียนภาษาไทย ท าใหไ้ดผ้ลการเรียนที่ไม่พงึประสงค ์

ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่  21 
ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ ประเทศไทยและประเทศจีนต่างก็ใหค้วามส าคญักับ
เรื่องการสรา้งความสัมพนัธก์ันใหใ้กลช้ิดและพึ่งพาอาศัยกันมากยิ่งขึน้ โดยเห็นจากแนวโนม้ตาม
ทิศทางการพฒันาของไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และ “หนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทาง”ของจีน การใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของสงัคมปัจจุบนัที่มีการแข่งขนักนัสงูใน 
ดา้นการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจการคา้ขาย รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการท าธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านการ
บรหิารจดัการ และเศรษฐศาสตรก์ารคา้มาเป็นเวลานานถึง 68 ปี หลกัสตูรสาขาวิชาเอกภาษาไทย 
แขนงวิชาเศรษฐกิจการคา้ที่พัฒนาขึน้ถือว่าเป็นหลกัสตูรเพื่อสนองตอบความตอ้งการการพัฒนา
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัจีนในยุคสมยัศตวรรษที่ 21 นักศึกษาจีนที่เรียนจบหลกัสตูรนีจ้ะเป็น
บุคคลส าคญัในหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างประไทยกบัประเทศจีน แต่เมื่อเตรียมตวัเขา้สู่การหางาน
ท านั้นจะต้องแข่งขันกับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาภาษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก ผูบ้ริหารหน่วยงานขององคก์ร หรือเจา้ของสถานประกอบการที่มีกิจการระหว่างไทย
และจีนนัน้ จึงมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาจีนที่จบวิชาเอกภาษาไทยไดม้ากขึน้ ส่งผลใหส้ภาพการ
หางานท าของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานมีการแข่งขันสูงยิ่งขึน้ 
การพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจส าหรบันักศึกษาจีน วิชาเอกภาษาไทย จึง
ถือไดว้่าเป็นเรื่องส าคญั เพราะถา้นกัศกึษาจีนมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็นผูไ้ดเ้ปรียบจากคู่แข่งที่จะท าใหผู้บ้ริหารหน่วยงานขององคก์ร และเจา้ของ
สถานประกอบการที่มีกิจการระหว่างไทยและจีนเห็นศักยภาพ และสมรรถะของนักศึกษาจีน 
รวมทัง้ใหผู้ใ้ชบ้ณัฑิตภาษาไทยไดท้ราบถึงคณุภาพและมาตรฐานการสอนภาษาไทยของสถาบนั
อีกดว้ย 

 
7. ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร 

หลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษา
จีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้นัน้ 
มุ่งเน้นเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารส าหรบันักศึกษาจีน 
สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ดังนัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
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กบัความตอ้งการของนกัศึกษาจีน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูข้อง หลกัสตูรจะมุ่งเนน้
พัฒนาความรู ้และทักษะภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย รวมทั้ง
เสริมสรา้งความรูด้า้นวฒันธรรมการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจใหก้ับนกัศึกษาจีน ทัง้นี ้ความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรูโ้ดยใชห้ลกัสตูรเสริมเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักศึกษาจีนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัเป็นแรงขบัเคลื่อนและก าลงัส าคญั ที่จะสง่ผลต่อหลกัสตูรที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้
นัน้เกิดประสิทธิผล ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ และวิธีการ
ประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้ 

7.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
Tiffin (1968: 349) ไดใ้หค้วามหมายความของพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็น

แรงจูงใจของมนุษยท์ี่ตั้งอยู่บนความตอ้งการพืน้ฐาน (Basic Need) มีความเก่ียวขอ้งกันอย่าง
ใกลช้ิดกบัผลสมัฤทธิ์และจงูใจ (Incentive) โดยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ตอ้งการ 

Wallerstein (1971: 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรูส้ึกที่เกิดขึน้เมื่อได้รบัผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน แต่สามารถคาดคะเนไดว้่ามีหรือไม่มี
จากการสงัเกตพฤติกรรมของคนเท่านัน้ 

Good (1973: 320) ไดน้ิยามความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง สภาพ 
คณุภาพ หรือระดบัความพงึพอใจ ซึ่งมาจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคติที่บคุคลมีต่อสิ่งที่ท าอยู่ 

จากที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ึกที่ เกิดจากความ
คาดหวงัของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิต ถา้ความคาดหวงัและความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองเกินกว่าที่
คาดหวังไวจ้ะเกิดความพึงพอใจ มีความรูส้ึกชอบและสบายทั้งกายและจิตใจส่งผลใหม้ีทัศนคติ
ดา้นบวกต่อประสบการณ์นั้น ๆ และเกิดแรงจูงใจด าเนินการต่อประสบการณ์นัน้ ๆ ต่อไป แต่ถ้า
ความต้องการต ่ากว่าที่คาดหวังไว้จะเกิดความไม่พึงพอใจ และส่งผลให้มีทัศนคติด้านลบต่อ
ประสบการณน์ัน้ ๆ ทัง้นีค้วามรูส้กึ และทศันคติของแต่ละบคุคลนัน้อาจจะมีความแตกต่างกนัและ
ปรบัเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจจึงขึน้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของแต่ละบุคคลที่
คาดหวงัไวว้่า จะไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 

7.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
แน่งนอ้ย พงษ์สามารถ (2519: 26) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจว่า ความพึง

พอใจเป็นท่าทีทั่ว ๆ ไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อ 3 ปัจจัย คือ ปัจจยัที่เก่ียวกับกิจกรรม ปัจจัยที่
เก่ียวกบับคุคล และลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่  
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Campbell (1976: 117-124) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจเป็นความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับความคิดเห็นต่อ
สภาพการณ์ที่ตอ้งการจะใหเ้ป็นหรือคาดหวังไว้ ผลที่ไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่จะเป็นการ
ตดัสินของแต่ละบคุคล  

Savigon (1997: 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงขับภายในของแต่ละบุคคล 
ที่ท าให้ผู ้เรียนเกิดความพยายามและก าลังใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาสูงจะมีแนวโนม้ที่มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ รวมถึง
เห็นความส าคญัและประโยชนข์องการเรียนภาษาต่างประเทศ อีกทัง้ผูเ้รียนจะมีความมุ่งมั่นในการ
เรียนภาษาต่างประเทศดว้ย 

สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่ เป็นนามธรรม  เกิดขึน้ภายในจิตใจที่
เก่ียวขอ้งกับความรูส้ึก และอารมณข์องแต่ละบุคคล ที่ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่คาดหวงัไว ้เมื่อมีความคาดหวงัสูงและไดร้บัการตอบสนองไปทางดา้นบวกมาก ก็จะเกิด
ความพึงพอใจเป็นความยินดีและความสุขมาก แต่ถา้ไดร้บัการตอบสนองไปทางดา้นลบ หรือมี
ความผิดหวงักบัความตอ้งการที่คาดหวงัไวจ้ะเกิดความไม่พงึพอใจ  

7.3 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
Maslow (1970: 69-80) กล่าวว่า การที่มนุษย์จะพัฒนาให้ตนเองได้บรรลุถึง

ศกัยภาพของตนไดน้ัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งสนองตอบความตอ้งการในระดบัตน้เสียก่อน ตราบ
ใดที่ความตอ้งการในระดับตน้ไดร้บัการตอบสนองหรือสมความปรารถนา การบรรลุศกัยภาพของ
ตนก็ย่อมจะเกิดขึน้ตามนัน้ จากนัน้ สมบูรณ์ พรรณาภพ (2518: 416) ไดก้ล่าวถึงการพัฒนาการ
เรียนรูว้่า การที่บุคคลจะเรียนรู ้หรือมีการพัฒนาและความเจริญงอกงามนัน้ บุคคลจะตอ้งอยู่ใน
สภาวะพึงพอใจ สุขใจ เป็นเบือ้งตน้ นั่นคือ บุคคลจะตอ้งไดร้บัการจูงใจทั้งในลักษณะนามธรรม
และรูปธรรม  

ดังนั้น กล่าวไดว้่า ความตอ้งการกับความพึงพอใจมีความสมัพันธ์และมีความ
เชื่อมโยงกนั อีกทัง้ยงัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ของการเรียนดว้ย ซึ่งการจดักิจกรรมเป็น
องคป์ระกอบที่ส  าคญัของกระบวนการจดัการเรียนรูเ้พื่อสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน อีกทัง้
ยงัปลกุความปรารถนาใหก้บัผูเ้รียนระหว่างการเรียน เมื่อผูเ้รียนมีความปรารถนาเกิดขึน้แลว้ ก็จะ
มีแรงขับและการกระท าที่จะถูกปลุกเรา้ใหเ้กิดความพึงพอใจขึน้  ท าให้การเรียนรูบ้รรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์และสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศกึษาจีนดว้ย ดงันัน้ ความพึงพอใจจึงมี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทย
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เชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน อีกทั้งความพึงพอใจนี ้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาจีนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง ตลอดจนท าให้นักศึกษาจีนเกิด
ทศันคติที่ดีต่อการเรียนรูภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในอนาคตอีกดว้ย 

7.4 การประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินความพึงพอใจเป็นการประเมินทัศนคติของบุคคลที่มีความรูส้ึกต่อ

การเขา้รว่มกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ความรูส้ึกจะแบ่งเป็นสองแบบคือ ความรูส้ึกทางดา้นบวก กบั
ความรูส้ึกทางด้านลบ ดังนั้น ความรูส้ึกจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตและวัดได้โดยตรง  ต้อง
สนันิษฐานจากพฤติกรรมของบุคคลที่ไดแ้สดงถึงระดบัความชอบต่อกิจกรรมนัน้ ๆ ทัง้นีม้ีนกัการ
ศกึษาหลายท่านไดก้ลา่วถึงการประเมินความพงึพอใจดงันี ้ 

Vroom (1994: 100) ไดก้ล่าวว่า วิธีการประเมินความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ หรือใชแ้บบสอบถาม การจะเลือกใชว้ิธีใดนั้นขึน้อยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่จะวัด 
เช่น  กลุ่มบุคคลที่สามารถอ่านและเข้าใจสื่อภาษาได้  การใช้แบบสอบถามนอกจากจะ
ประหยดัเวลาแลว้ผูต้อบแบบสอบถามยังมีอิสระที่จะตอบ ส่วนกรณีกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถอ่าน
สื่อภาษาได ้จ าเป็นตอ้งใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แต่ตอ้งแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอิสระของผูต้อบใน
ดา้นขอ้ค าถามนัน้ บคุคลจะถกูถามถึงระดบัความพึงพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งนัน้ ๆ ในแง่มมุต่าง  ๆ 
ตามวตัถปุระสงคข์องเรื่องที่ตอ้งการศกึษา 

Cowell (1986: 221) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมจะดี
ขึน้หรือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาถึงลักษณะองคป์ระกอบของกิจกรรมกับความรูส้ึกของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบคุคล ดงันัน้การประเมินความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมอาจ
ท าไดห้ลายวิธีดงันี ้1. การใชแ้บบสอบถาม 2. การสมัภาษณ ์และ 3. การสงัเกต  

สรุปได้ว่า การประเมินความพึงพอใจนั้น สามารถที่จะท าการประเมินได้
หลายวิธี การประเมินความพงึพอใจที่นิยมใชก้นัคือ การประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม การประเมิน
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ การประเมินโดยใชก้ารท ารายงาน เป็นต้น ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใดในการ
ประเมินก็ตามจะต้องขึน้อยู่กับความเหมาะสม และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ดังนัน้ เพื่อใหผ้ลการประเมินเป็นที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงน ามาตราการ
ประเมินของ Likert มาใช ้โดยใชแ้บบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อการการจดัการเรียนรู้
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจโดยใชห้ลกัสตูรที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้  
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8. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
8.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 

อาทิตย ์โพธิ์ศรีทอง (2559: 110-116) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้างดา้นดนตรีในศตวรรษที่  21 มีความมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา และศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูท้างดา้นดนตรีในศตวรรษที่  21 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานและความตอ้งการของครูดนตรี ขัน้ที่ 2 พัฒนาโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นที่  3 ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นที่  4 การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนวิชาดนตรีศึกษาในโรง เรียน เขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานครจ านวน 15 คน เขา้รบัการฝึกอบรม ระยะเวลาของการฝึกอบรมรวมทั้งสิน้  18 
ชั่วโมง หรือ 3 วนั โดยใชรู้ปแบบการทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม
และหลงัการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม จากนั้นด าเนินการติดตามผล ณ โรงเรียนที่ตัง้ของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม โดยติดตามผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกคน คนละ 2 ครัง้ ผลการทดลองพบว่า หลกัสูตร
ฝึกอบรมที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 

เฉิน (2559: 210-210) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยของนักศึกษาจีน เอกภาษาไทย ระดับ
ปรญิญาตรี สาธารณรฐัประชาชนจีน มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพความตอ้งการในการกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาไทยของนักศึกษาจีน ตลอดจนพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพฒันาความสามารถในการกล่าวสนุทรพจนภ์าษาไทยของนกัศกึษาจีน 
เอกภาษาไทยระดับปริญญาตรี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน  ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันาหลกัสตูร 
ขั้นตอนที่  3 ทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่  4 ประเมินผลหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นกัศึกษาจีนเอกภาษาไทย คณะภาษาและวรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลยัชนชาติ
กว่างซี สาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 25 คนเขา้รบัการฝึกอบรม โดยใชแ้บบแผนการวิจัยแบบ
หนึ่งกลุ่มทดลองวดัสองครัง้ (One Group Pretest- Posttest Design) มีการทดสอบก่อนและหลงั
การใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม ผลการทดลองพบว่า การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการ
กล่าวสุนทรพจนภ์าษาไทยของนักศึกษาจีน เอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ก่อนและหลังการ
ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั p=.01 
หลกัสตูรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ ์
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กริช ภัทรภาคิน (2558: 210-210) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อ
เสริมสรา้งทักษะภาษาอังกฤษในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ส าหรบันักศึกษาคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาทักษะภาษาอังกฤษในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  2) พัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรม และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของหลกัสตูรฝึกอบรม การด าเนินการศึกษาวิจยัเป็น
แบบวิจยัและพฒันา แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) ศกึษาปัญหาทกัษะภาษาองักฤษ 2) สรา้งหลกัสตูร
ฝึกอบรม 3) ศึกษาประสิทธิผลของหลกัสตูรฝึกอบรม โดยการวดัผลสมัฤทธิ์และความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมของผู้ที่ เข้ารับการอบรม  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีปัญหาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวม และเป็นรายดา้นทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง หลกัสตูรที่พฒันาขึน้ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เนีอ้หาของบทเรียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน และการประเมินผล เนือ้หาของหลกัสูตรประกอบดว้ย 10 บทเรียน แต่ละบทเรียน
ประกอบดว้ย ส่วนฝึกทักษะการฟังและการพูด ส่วนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน และ ส่วน
ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาหลงัเขา้รบั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเขา้รบัการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
หลกัสตูรฝึกอบรมมีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ทัศนีย์ ธราพร (2556: 183-197) ได้วิจัย เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของหลกัสตูรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อ
การโรงแรม พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานการโรงแรมก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมดว้ยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและขนาดอิทธิพลความต่างของผลคะแนน 
และศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อหลกัสตูรฝึกอบรม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ ตาราง
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ เอกสารและสื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
แบบทดสอบความสามารถในการการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อหลกัสตูรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม การวิเคราะหข์อ้มูลใช ้t-test และ
ค่าอิทธิพลความต่างของผลคะแนน (effect size) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
โรงแรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้ก่อนและหลงัเรียน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การหาค่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
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ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความตอ้งการใหห้ลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมมี
เนือ้หาสาระการใชภ้าษา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลที่เหมาะกบัการน าไปใชใ้น
สถานการณ์จริง ประสิทธิภาพของเอกสารและสื่อประกอบการสอนของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่ อการโรงแรมมี ค่ า เท่ ากับ  83.13/ 78.48 ซึ่ ง ถือว่ าสู งกว่า เกณฑ์  75/75 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึน้หลังผ่านการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าอิทธิพลผลต่างของคะแนนเท่ากับ 5.22 
และกลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดบัดีต่อหลกัสตูรฝึกอบรม 

สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน ์(2555: 193-200) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ค่ายภาษาองักฤษเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ความรูด้า้นกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ
และทักษะสังคม ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ เพื่อศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานและความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีเนือ้หาสาระเก่ียวกับประชาคมอาเซียนส าหรบันักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรฝึกอบรมค่ายภาษาองักฤษใหม้ีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) ตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมโดยศึกษา
ประเด็นทัง้เปรียบเทียบทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาก่อนและหลงัฝึกอบรม และศึกษา
ขนาดของผลเปรียบเทียบความรูด้้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลัง
ฝึกอบรม และศึกษาขนาดของผลเปรียบเทียบความตระหนกัรูด้า้นทกัษะสงัคมของนกัศึกษาก่อน
และหลงัฝึกอบรม และศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อหลกัสตูรฝึกอบรม เครื่องมือ
ที่ใชใ้นการวิจยัคือ หลกัสตูรฝึกอบรมค่ายภาษาองักฤษ แบบทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษทัง้
ทางตรงและทางออ้ม แบบทดสอบความรูด้้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  แบบประเมินความ 
ตระหนกัรูด้า้นทกัษะสงัคม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรม วิเคราะหข์อ้มูล
โดยใช้สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดของผล (Effect Size) และ 
ค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตร 
ได้แก่ หน้าที่ภาษาที่จ  าเป็นส าหรบัครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรม
ส าหรบัค่ายภาษาอังกฤษและทักษะสงัคมที่จ  าเป็นส าหรบัครูผูส้อนภาษาองักฤษ ตลอดจนพบว่า 
กลุม่ตวัอย่างประเมินตนเองดา้นความสามารถในการพดูภาษาองักฤษและความรูค้วามเขา้ใจดา้น
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น  หลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพ โดยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ 81.12/80.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์75/75 ผล
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การประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรฝึกอบรมหลงัจากน าหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชพ้บว่า ทกัษะการ
พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ่มาก ความรูด้้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ่มาก 
ความตระหนกัรูด้า้นทกัษะสงัคมของนกัศึกษาหลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 และมีผลขนาดใหญ่ และนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อหลกัสตูร
ฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

DANG (2554: 175-191) ได้วิจัย เรื่อง  การพัฒ นาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์ส าหรบันักศึกษาจีน สงักดัสถาบนัอดุมศึกษามณฑลกว่างซี ที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัร สาขาวิชา
ภาษาไทยประยุกต์ ส  าหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา มณฑลกว่างซี ที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม กระบวนการวิจัยด าเนินการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาขอ้มูล
พืน้ฐาน 2) การสรา้งหลกัสตูร 3) การประเมินหลกัสตูร และ 4) การปรบัปรุงหลกัสตูร เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยัคือ 1) แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมินเอกสาร
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์
ส าหรับนักศึกษาจีน สังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี  ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 54 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 17 รายวิชา หลกัสูตร
เน้นการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ
แปล โดยใหค้วามส าคญั ในดา้นทกัษะการเขียนและการแปลเป็นพิเศษ เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจีน
ไดเ้รียนร่วมกับนักศึกษาไทย ผลการประเมินองคป์ระกอบของหลกัสูตรโดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก 

ณั ฐวิภา วิริยา (2553: 147-170) ได้วิจัย เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาศาสตรป์ระยุกตเ์บือ้งตน้ เพื่อพฒันาคณุภาพของครูสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศกึษา 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นด้านภาษาศาสตร์
ประยุกต์เบือ้งต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  2) เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตรป์ระยุกตเ์บือ้งตน้ที่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น และ 3) เพื่อ
ประเมินคุณภาพของหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ทัง้ก่อนและหลงัการน าหลกัสตูรไปใช ้ผลการวิจยัคือ 1) 
สภาพปัญหาและความจ าเป็นพบว่า ครูสอนภาษาอังกฤษประสบปัญหาด้านภาษาศาสตร์
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ประยกุตเ์บือ้งตน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ระบบเสียง ระบบค า โครงสรา้งทางไวยากรณ ์และหนา้ที่ทางภาษา 
โดยมีการก าหนดมาตรฐานครูสอนภาษาองักฤษและขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร เพื่อเป็นเปา้หมายใน
การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษใหม้ีความรูแ้ละทักษะดา้นภาษาศาสตรป์ระยุกตเ์บือ้งตน้เป็นไป
ตามที่พึงประสงค์ ตลอดจนพบว่า ครูสอนภาษาอังกฤษมีความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพดา้นภาษาศาสตรป์ระยุกตเ์บือ้งตน้ของตนเอง 2) การพัฒนาหลกัสูตร ไดน้ าเอาเอกสาร
ประกอบหลกัสตูรที่ผ่านกระบวนการออกแบบหลกัสตูร พฒันาหลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใชแ้ละ
การประเมินหลกัสูตรที่สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความจ าเป็น 3) การประเมินหลกัสูตรแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนน าหลกัสูตรไปใชพ้บว่าหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ 83.50/87.00 สูง
กว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68 ระยะหลงัจากการน าหลกัสตูร
ไปใช้พบว่า การประเมินกระบวนการด าเนินการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูงคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนดา้นผลผลิตของหลกัสูตรพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรูแ้ละทักษะดา้น
ภาษาศาสตรป์ระยุกต์เบือ้งต้นหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีค่าขนาดของผลสงูมาก เท่ากบั 4.18 โดยก่อนการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10.46 หลงัการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 75.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.70 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการตระหนักรูด้า้นภาษาศาสตรป์ระยุกต์
เบือ้งตน้ หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 6.19 โดยก่อนการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.21 หลงัการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 ตลอดจน
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจภายหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไวอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถขา้งตน้พบว่า ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการพฒันาหลกัสตูรโดยขัน้ตอนของการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development -R&D) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยแบบ
ทดลอง (Experimental Research)  และด าเนินการแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One group 
pretest – posttest design การประเมินผลจะมีแบบประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตร โดยการ
ทดสอบก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสตูร และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ ส่วนกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถนั้น
สว่นใหญ่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
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ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน เป็นการศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัญหา โดย
พิจารณาจากปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน และน าผลการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น และ
ผลการวิเคราะหไ์ปก าหนดขอบเขตของหลักสูตรใหช้ัดเจน และสอดคลอ้งกับความตอ้งการตาม
วตัถปุระสงค ์

ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันาหลกัสตูร เป็นการจดัท าโครงรา่งหลกัสตูรมตามโครงสรา้ง
ที่ก าหนดไว้ และการตรวจสอบโครงสรา้งหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้เนือ้หา เทคนิค
วิธีการสอน สื่อประกอบการสอน วิธีการประเมินผลหลกัสตูร  

ขั้นตอนที่  3 การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ เป็นการน าหลักสูตรที่
พฒันาขึน้ไปใชท้ดลองกบักลุม่ตวัอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูร  

ขัน้ตอนที่  4 การประเมินและปรบัปรุงหลักสูตร เป็นการตรวจสอบพิจารณาว่า
หลกัสตูรประสบผลส าเรจ็มากนอ้ยเพียงใด เพื่อน าผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
หลกัสตูรใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้พรอ้มที่จะน าไปใชใ้นการสอนต่อไป 

นอกจากนี ้จากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหลกัสตูรขา้งตน้ยงัแสดงใหเ้ห็นว่า 
หลังการทดลองใชห้ลักสูตรแลว้ ผู้วิจัยส่วนใหญ่ได้ด าเนินการศึกษาความคิดเห็น เจตคติ หรือ
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลกัสูตร เพื่อน าขอ้มูลจากความคิดเห็น เจตคติ และความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนไปปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

ส าหรบังานวิจัยครัง้นี ้ ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน โดยมีขัน้ตอนของการวิจยัและพฒันา (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
กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรนัน้ประกอบดว้ย 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูล
พืน้ฐาน ระยะที่ 2 พฒันาหลกัสตูร ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลกัสตูร ระยะที่ 4 การประเมิน แกไ้ข
และปรบัปรุงหลักสูตร ทั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ด าเนินการศึกษาความความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อ
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน เพื่อน าขอ้มูลที่วิเคราะห์
จากความความพงึพอใจของนกัศกึษาจีนไปปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้  

8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

เป็นปลื ้ม เชยชม (2559: 64-74) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการในการ
ฝึกอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ
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นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ศึกษาความตอ้งการในการฝึกอบรมการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิธีด าเนินการมี 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลเอกสาร
และงานวิจยั ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินความ
ตอ้งการในการฝึกอบรมที่ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ แบบ
สมัภาษณ์และแบบประเมินความตอ้งการวิเคราะหข์อ้มูลโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา แลว้น าเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะหก์บัการใชค่้ารอ้ยละ ผลการวิจยัในขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาขอ้มลูเอกสารและ
งานวิจยั พบว่า การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมการ สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควรมีองคป์ระกอบที่ส  าคญัคือ จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร เนือ้หา
สาระ วิธีจดัการเรียนรู ้สื่อและแหลง่การเรียนรู ้และการประเมินผลการเรียนรู ้ผลการวิจยัขัน้ตอนที่ 
2 การศึกษาข้อมูลพื ้นฐานจากผู้ที่ เก่ียวข้อง พบว่า เนื ้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรมควร
ประกอบดว้ยความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับภาษาไทย และความรูเ้ก่ียวกับการสอนภาษา ส่วนรูปแบบ
และวิธีการฝึกอบรม ควรเชิญผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละดา้นมาฝึกอบรม จัดรูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้
วิธีการฝึกอบรมที่หลากหลาย ระยะเวลาในการฝึกอบรม ควรเน้นการฝึกอบรมระยะสั้น และ
ผลการวิจยัขัน้ตอนที่ 3 การประเมินความตอ้งการในการฝึกอบรมที่ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า นิสิตสาขาภาษาไทย รอ้ยละ 75 ตอ้งการฝึกอบรม และมีความตอ้งการอบรมดา้น
เนือ้หาเรียงล าดับจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เกมและกิจกรรม
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอนทกัษะภาษา การสอนวฒันธรรม การใชส้ื่อและแหลง่เรียนรู้
เพื่อการสอนภาษา ภาษาและวฒันธรรมไทย ความหมายในภาษาไทย ภาษาวรรณศิลป์ จิตวิทยา
การเรียนรู้ภาษา การวางแผนการสอนภาษา การสรา้งหลักสูตรภาษา การสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรม เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย การวดัและประเมินผลการสอนภาษา และโครงสรา้ง
ประโยคในภาษาไทย ส่วนความต้องการด้านรูปแบบการจัดอบรมพบว่า ต้องการรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่เนน้การท ากิจกรรมมากท่ีสดุ และรองลงมาคือ การบรรยาย 

Zhang (2557: 57-75) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา ความจ าเป็น  และความ
ตอ้งการในการใชภ้าษาและวฒันธรรมไทยของครูอาสาสมคัรชาวจีนในโรงเรียนไทย โดยใชแ้นวคิด
การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นและวิธีการเชิงปริมาณ การวิเคราะหข์อ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากครูอาสาสมัครชาวจีน  ครูชาวไทย และนักเรียนชาวไทยพบว่า ครู
อาสาสมคัรชาวจีนมีปัญหา ความจ าเป็น และความตอ้งการในการใชภ้าษาไทย 4 ทกัษะ (ฟัง พูด 
อ่าน เขียน) โดยมีปัญหาการใชป้ระโยคยาวและซบัซอ้น ความจ าเป็นในการใชค้ าศพัทแ์ละประโยค
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สั้น ๆ เพื่อสื่อสารกับครูและนักเรียนชาวไทย การบริหารห้องเรียน กิจกรรมภาษาจีน รวมถึง
ตอ้งการใชภ้าษาไทยเพื่ออธิบายวฒันธรรมจีน ครูอาสาสมคัรชาวจีนมีปัญหาและความจ าเป็นใน
การเขา้ใจลักษณะการเรียนการสอนของไทยและการใชภ้าษาไทยแสดงมารยาท  และตอ้งการ
เรียนรูว้ัฒนธรรมไทยในหลายดา้น การใชภ้าษาและวัฒนธรรมไทยมีประโยชนต่์อการเรียนการ
สอนภาษาจีนและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมในโรงเรียนไทย นอกจากนี ้ครูอาสาสมัครชาวจีน
ตอ้งการใหม้ีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีลกัษณะที่หลากหลายทั้งในดา้นครูผูส้อนและ
วิธีการเรียนการสอน  

คันธรส วิทยาภิรมย์ (2016: 260-271) ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคก์ารวิจัย คือ การส ารวจ
ความตอ้งการจ าเป็นจากผูเ้รียน ผูส้อน ศิษยเ์ก่า และผูป้ระกอบอาชีพที่ใชภ้าษาจีนธุรกิจในการ
ท างาน เพื่อศึกษาปัญหาความต้องการ และความจ าเป็นบริบทการเรียนการสอนและสถานที่
ท างาน โดยใชท้ั้งการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ความรูค้วาม
เข้าใจวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  ประเด็นในการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกับค าว่า “กวานซี” ในภาษาจีน โดยมุ่งประเด็นไปในเรื่องความสมัพนัธเ์ชิงธุรกิจจีน ผล
การศึกษาพบว่า แมผู้เ้รียนจะเรียนภาษาจีนและเคยไปประเทศจีน แต่ประสบการณเ์หล่านัน้ยงัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด นอกจากนัน้ผูเ้รียนมักถ่ายโอนความรูใ้นวัฒนธรรมแม่มาสู่
วฒันธรรมอ่ืนจึงก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด ผลการศึกษาเสนอแนะว่า หลกัสตูรภาษาจีนธุรกิจควร
เสริมประเด็นการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม และกิจกรรมปฏิบัติต่าง  ๆ เพื่อลดความตระหนกทาง
วฒันธรรม และช่วยลดปัญหาการเกิดช่องว่างในสถานที่ท างานจรงิ 

กนกกาญจน์ (2554: 51-60) ได้วิจัยเรื่อง เจตคติและความต้องการของผู้เรียน
ภาษาไทยชาวญ่ีปุ่ น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเจตคติและความต้องการ ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ระยะเวลาในการเรียนภาษาไทย ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเจตคติของผู้เรียนภาษาไทยชาวญ่ีปุ่ น  ได้แก่ ด้านความส าคัญของการเรียน
ภาษาไทย ดา้นวิธีการสอน ดา้นเนือ้หาวิชา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นทรพัยากรเพื่อการ
เรียนการสอน ตอนที่ 3 แบบสอบถามความตอ้งการในการเรียนภาษาไทย ซึ่งมีความมุ่งหมายที่
ศึกษา ได้แก่ ด้านความส าคัญของการเรียนภาษาไทย ด้านวิธีการสอน ด้านเนือ้หาวิชา ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติอยูในระดับที่ดีในดา้นเนือ้หาวิชามาก
ที่สดุ รองลงมาคือ ดา้นวิธีสอน ดา้นความส าคญัของการเรียนภาษาไทย ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน และดา้นทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอนตามล าดบั ความตอ้งการในการเรียนภาษาไทยแบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภทคือ ผูเ้รียนตอ้งการเรียนภาษาไทย 6 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ชอบวิธีการสอนแบบ
เผชิญสถานการณ์จริงมากที่สุด ต้องการเรียนสนทนาภาษาไทยมากที่สุด  ชอบท ากิจกรรม
ภาษาไทยแบบเป็นกลุ่มแต่ไม่ตอ้งการใหแ้บ่งกลุ่มตามอายุของผูเ้รียน ตอ้งการสื่อการสอนที่เป็น
รูปภาพมากที่สุด ต้องการให้ผู้สอนน าบัตรภาพและค าศัพท์ภาษาไทยที่เก่ียวข้องกับการเรียน
ขณะนัน้มาตกแต่งหอ้งเรียนมากที่สุด ตอ้งการแบบเรียนที่มีเนือ้หาเขา้ใจง่ายมากที่สุด ชอบเรียน
กบัครูเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีคณุสมบติัคือมีความรูท้ัง้ภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น  และตอ้งการ
ใหอ้ธิบายบทเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ นควบคู่กนั 

โสพิดา สุขช่วย (2555: 53-61) ไดว้ิจัยเรื่อง ความตอ้งการและแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาไทยของครูชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 5 ตอนคือ ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พืน้ฐานภาษาไทยของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ความตอ้งการในการเรียนภาษาไทย ไดแ้ก่ ความตอ้งการในดา้น
ผูเ้รียน ความตอ้งการในดา้นผูส้อน ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย ไดแ้ก่ แรงจูงใจของ
ผูเ้รียน ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับความตอ้งการ
และแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการเรียนส่วนมากมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัในทกัษะทัง้ 4 ดา้นคือ การฟัง พดู อ่าน เขียนในระดบั
ตน้ แบบมีชัน้เรียนระยะเวลา 60 - 240 ชั่วโมง โดยมีครูผูส้อนเป็นคนไทยที่มีประสบการณก์ารสอน
และสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได ้ดา้นหลกัสตูรควรมีเนือ้หาที่เป็นประโยชนก์บัการปฏิบติังาน มี
กิจกรรมเก่ียวกับวฒันธรรมไทย การทัศนศึกษา และควรทดสอบวดัระดับก่อนเรียน  แรงจูงใจใน
การเรียนภาษาไทยในระดับมากที่สุดคือ แรงจูงใจด้านสังคม และแรงจูงใจมุ่งพัฒนาตนเอง 
นอกจากนี ้ยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่ส  าคัญตามล าดับคือ ความจ าเป็นในการใช้
ภาษาไทย โอกาสฝึกฝนภาษาไทยกบัเจา้ของภาษา ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย และค่าเลา่เรียน 

อัจฉริยา เพ็ชรอินทร ์(2555: 57-66) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการการ
เรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติ  เขต
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอ้มูล
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สว่นตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุจดุประสงคใ์นการเรียนภาษาไทย นิสยัและพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ตอนที่ 2 ความตอ้งการในการเรียนรูไ้ดแ้ก่ ดา้นเนือ้หาวิชา ดา้นรูปแบบกิจกรรมและประสบการณ์
เรียนรู ้ดา้นคุณสมบัติครูผูส้อน ดา้นการจัดการเวลาและชั้นเรียน วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเซิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงรอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) ด้วยสถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) สถิติวิเคราะห์ค่า
เอฟ (F-test) ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการการเรียนรูท้กัษะ การฟังและการพดูภาษาไทยของครู
ชาวต่างชาติในดา้นเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัมาก ดา้นคณุสมบติัผูส้อนอยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดการชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ความแตกต่างส่วนบุคคลกับ
ความตอ้งการการเรียนรูก้ารฟัง และการพดูภาษาไทยของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติ มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ชิศากัญญ์ เล่าชู (2554: 114-129) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่จัดการเรียนการสอนดว้ยภาษาไทยของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ ชัน้ปีที่คึกษา ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาจีนต่อหลกัสตูรบรหิารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศที่จดัการเรียนการสอนดว้ยภาษาไทยของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิตมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
นักศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านปัจจัยเกื ้อหนุนการเรียนการสอน  ตอนที่  3 
แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัหลกัสตูรที่มีการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนแสดงความคิดเห็นต่อ
การจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า มีความคิดเห็น
ในระดบัปานกลางทุกดา้น  นกัศึกษาจีนเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อหลกัสตูรโดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า ดา้น
หลกัสตูร ดา้นอาจารย ์ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นนกัศึกษาแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สว่นดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นปัจจยัเกือ้หนุนการเรียน
การสอนไม่พบความแตกต่าง นักศึกษาจีนชั้นปีที่  3 และ 4 มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่ต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นไม่พบความต่าง นักศึกษาจีนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นไม่พบความ
ต่าง 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศพบว่า เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาปัญหาและความตอ้งการมี 
3 แบบคือ 1) แบบสมัภาษณ ์2) แบบสอบถาม 3) แบบประเมินความรู ้ในการวิจยัส่วนใหญ่ ขอ้มลู
ที่ ใช้ในแบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม และแบบประเมินความรู้ จะเป็นข้อมูลทั่ วไปของ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ข เจตคติของกลุ่มเป้าหมาย ความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และตัวแปรที่ เก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ลกัษณะการใชเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็น การใชเ้ครื่องมือ
กบักลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ผูท้รงคณุวฒุิ เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัพบว่า  

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ผูว้ิจยัจะด าเนินการ 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน โดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึกผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน กลุ่มบณัฑิตชาวจีน 
และกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ขัน้ที่ 2 การสรา้งแบบสอบถามความตอ้งการใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ขัน้ที่ 3 
การประเมินคุณภาพแบบสอบถามความต้องในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานโดยผูท้รงคณุวฒุิ ตามภาพประกอบ 10 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 กรอบแนวคิดการศกึษาความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

 
  

ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน โดยการสมัภาษณ์
เชิงลกึผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จ านวน 3 กลุม่ 
- กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน 
- กลุ่มบณัฑิตชาวจีน 
- กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญสอนวชิาภาษาไทยเชิง   
  ธุรกิจ 

การสรา้งแบบสอบถามความตอ้งการใน

การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศกึษา

จีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ

การเงินยนูนาน 

ความตอ้งการในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน 

การประเมินคณุภาพแบบสอบถาม
ความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชงิ
ธุรกิจของนกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานโดย
ผูท้รงคณุวฒุิ 

การพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเชงิธุรกิจ ส าหรบั
นกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยั

เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน  



  144 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development -R&D) โดยรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research)  
ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One group pretest – posttest design (Tuckman, 1999: 151)
โดยแบ่งขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน ออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ 

 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน (R1)   

ระยะที่ 2 การสรา้งหลกัสตูร (D1) 
ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลกัสตูร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลกัสตูร (R2) 
ระยะที่ 4 การประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสตูร (D2) 
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การพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนดังกล่าวสามารถแสดงแผนภาพการด าเนินงานไดด้ัง
ภาพประกอบ 11 ต่อไปนี ้

 
ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 
 
 

ระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน (R1)  
วิธีการ 
1. การสรา้งแบบสมัภาษณผ์ูใ้ชบ้ัณฑิตชาวจีน บณัฑิตชาวจีน และผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพื่อวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจส  าหรบันกัศึกษาจีน  
2. การสรา้งแบบสอบถามเพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส  าหรบันกัศึกษาจีน 
3. การประเมินคณุภาพแบบสมัภาษณผ์ูใ้ชบ้ัณฑิตชาวจีน แบบสมัภาษณ์
บณัฑิตชาวจีน และแบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ ทัง้ 3 ฉบบั โดยผูท้รงคณุวฒุิ 
4. การประเมินคณุภาพแบบสอบถามความตอ้งการการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
ของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานโดย
ผูท้รงคณุวฒุิ  
เป้าหมาย 
ไดข้อ้มลูพืน้ฐานเพื่อก าหนดขอบเขตหวัขอ้เนือ้หาของหลกัสตูรการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส  าหรบันกัศึกษาจีน 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร (D1) 
วิธีการ 
1. การสรา้งโครงรา่งหลกัสตูร 
2. การตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
3. การปรบัปรุงโครงรา่งหลกัสตูรหลงัการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
เป้าหมาย 
1. หลกัสตูรพฒันาขึน้ไดผ้่านกระกวนการตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  
2. ไดห้ลกัสตูรที่มีความสมบรูณแ์ละมีประสิทธิภาพพรอ้มน าไปใชก้บักลุ่ม
ทดลอง 

ระยะท่ี 3 การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของหลักสูตร (R2)  
วิธีการ 
1. ประเมินจากผลการทดสอบกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัใช้
หลกัสตูร โดยใชแ้ผนการทดลอง แบบ One group pretest – 
posttest design  
2. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการ
ใชห้ลกัสตูร 
เป้าหมาย 
ไดห้ลกัสตูรเสริมเสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจที่มีประสิทธิผลตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหหนดไว ้
 

ระยะท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร (D2) 
น าผลการประเมินการใชห้ลกัสตูร และความคดิเห็นของกลุ่ม
ทดลองมาพิจารณา และน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูรใน
รายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหห้ลกัสตูรมีความถกูตอ้ง
และสมบรูณท์ี่สดุ 
 เป้าหมาย 
ไดห้ลกัสตูรฉบบัสมบรูณท์ี่มีคณุภาพและมีประสิทธิผลพรอ้ม
น าไปใช ้
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รายละเอียดของการวิจัยแต่ละขั้นตอน มีดังนี ้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการใช้

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน (R1) 
การศึกษาในระยะนี ้มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการ

ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน สาขาวิขาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน โดยใชก้ารศึกษาและเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน  
กลุม่บณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย และกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ 3 
กลุม่ พรอ้มท าการวิเคราะหค์วามตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน เพื่อน า
ข้อมูลที่ ได้มาสังเคราะห์และก าหนดเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรเสริมเพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน ซึ่งมีแนวทางในการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 2 ขัน้ดงันี ้

ขั้นที่  1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) เพื่อมุ่งเนน้ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน ผูว้ิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตชาวจีนจาก
หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน และบริษัทเอกชนในประเทศจีน จ านวน 3 คน 2) กลุ่ม
บณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูน
นาน และท างานในรฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน และบริษัทเอกชนในประเทศจีน จ านวน 5 คน 3) 
กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจในมหาวิทยาลยัประเทศไทย จ านวน 3 คน ซึ่งเป็น
อาจารย์ชาวไทยสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษาจีน  สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย เชิ งคุณภาพ  คือแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง 
(Structured Interview) ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ัณฑิตชาวจีน แบบสัมภาษณ์บัณฑิตชาวจีน 
สาขาวิชาภาษาไทย และแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ  เครื่องมือ
ดังกล่าวได้จากการทบทวนวรรณกรรม พรอ้มผ่านคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/X/G-
135/2562 และผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวิจยัอย่างเป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน แบบสมัภาษณ์บัณฑิตชาว
จีนสาขาวิชาภาษาไทย และแบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจจ านวน 3 
ฉบับ โดยมีประเด็นและเนือ้หาที่ตอ้งการทราบขอ้มูล 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพปัญหาและความ
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ตอ้งการจ าเป็นการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ดา้นบริบทการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ และดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุ รกิจ  จากนั้นน าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมของ
เนือ้หา แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้   

2. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิงเนื ้อหา  (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ ยวชาญจ านวน  5 คน  ในขั้นตอนนี ้ใช้การวิ เคราะห์ความสอดคล้องแบบ  Index of 
Congruence (IOC) ของแบบสัมภาษณ์เป็นรายข้อโดยพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า  IOC 
มากกว่า 0.5 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00 แล้ว
ปรบัปรุงแบบสมัภาษณต์ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ  

          ระดับคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินได้มี 3 ระดับ ดังนี้  
 มีความเห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนนเป็น +1 
 มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ  ให้คะแนนเป็น  0 

   มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนนเป็น -1  
 

3. เก็บรวบรวมขอ้มลู ด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ 3 กลุ่ม แลว้
สรุปประเด็นเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นักศึกษาจีน และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเสริมสรา้งความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 

ผลการศึกษาในขัน้นีป้รากฎว่า ผูใ้หส้มัภาษณม์ีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่า บริบท
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจหลกั ๆ จะเป็นการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกบัคนไทยใน 7 บรบิท 
คือ  

1) บรบิทสถานที่ท างาน  
2) บรบิทการบรกิาร  
3) บรบิทงานสมัมนาธุรกิจ  
4) บรบิทการเดินทางเพื่อธุรกิจ  
5) บรบิทการคา้  
6) บรบิทการลงทนุ  
7) บรบิทการแสดงไมตรีจิต  
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ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็นการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน  ในขัน้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาขั้นตอนนี ้คือ นักศึกษาจีนสาขาวิชาเอก

ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน ที่ก าลงัเรียนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ในชัน้ปีที่ 1 ถึงชัน้ปีที่ 4 ปีการศกึษา 2562 จ านวนทัง้สิน้ 133 คน  

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือนกัศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทย ที่ก าลงัศกึษาชัน้ปี
ที่ 2 ถึงปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 
จ านวน 103 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ดงัแสดงในตาราง 4 

 
ตาราง 4 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามสาขาวิชาเอกภาษาไทย 
 

กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาไทย ระดับชั้นเรียน ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

กลุม่สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2016 ชัน้ปีที่ 4 34 34 
กลุม่สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2017 ชัน้ปีที่ 3 35 35 
กลุม่สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2018 ชัน้ปีที่ 2 34 34 

รวม  103 103 

 
2. สรา้งแบบสอบถามความตอ้งการการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  ในการสรา้งแบบสอบถามปัญหาและความ
ตอ้งการการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานนั้น ผูว้ิจัยได้
ก าหนดขัน้ตอนการสรา้งดงัต่อไปนี ้

2.1 ในการสรา้งแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความต้องการการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Five-Point 
Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) 
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2.2 ประเภทและลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบสอบถามความต้องการ
จ าเป็นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยมีลักษณะ
ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 ความตอ้งการจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 
ระดบัตามมาตราส่วนของลิเคิรท์ (Likert Scale) (Likert, 1932: 1-55) จ านวนขอ้ค าถามทัง้ 40 ขอ้ 
แบ่งเป็นความตอ้งการจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ดา้นทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะ
การอ่าน และทักษะการเขียนทัง้ 5 ดา้น ดา้นละ 10 ขอ้ และตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้
ผูต้อบแสดงความรูส้กึหรือความคิดเห็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

2.3 สรา้งแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตาม
วิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวิเคราะหข์้อมูล 
ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าข้อความดงักล่าวมีระดับความตอ้งการ
มากที่สดุ 

คะแนน 4 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับความตอ้งการ
มาก 

คะแนน 3 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับความตอ้งการ
ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับความตอ้งการ
นอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับความตอ้งการ
ที่นอ้ยสดุ 

คะแนนที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะน ามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับ
ความตอ้งการมากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับ
ความตอ้งการมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับ
ความตอ้งการปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับ
ความตอ้งการนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีระดับ
ความตอ้งการนอ้ยที่สดุ 

3. การประเมินคุณภาพของแบบสอบถามความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานจากผู้ทรงคุณวุฒิ การ
ประเมินคณุภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้

3.1 น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ เพื่อขอ
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะไปตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข 

3.2 น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้พรอ้มแบบประเมินความสอดคล้อง และ
ถูกตอ้งเหมาะสม ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงข้อคิดเห็นว่าสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  การ
พิจารณาแบบประเมินใชค่้าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) ท าโดยการน า
ค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนมาแปลงเป็นคะแนน  

ระดบัคะแนนที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินไดม้ี 3 ระดบั ดงันี ้ 
 มีความเห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนนเป็น +1 
 มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนนเป็น  0 

   มีความเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนนเป็น -1  
 
จากนั้นจึงน าคะแนนที่ ได้ทั้งหมดมาแทนค่าในสูตรเพื่ อหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง และถูกตอ้งเหมาะสมของแบบสอบถามที่สรา้งขึน้  ทั้งนี ้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งที่ได้
ตอ้งเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ขึน้ไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าว มีความสอดคลอ้ง และ
ถกูตอ้งเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ด ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556) 

 3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับศึกษาจีน สาขา
วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัอ่ืน ซึ่งมีคณุลกัษณะใกลเ้คียงกบัศกึษาจีนสาขาวิชาเอกภาษาไทย
ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน จ านวน  30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach Alpha Coefficient) (Cronbach, 1984: 169) ไดค่้าสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั 0.957 
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และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้าน พบว่า ด้านการฟังเท่ากับ 0.859 ด้านการพูด
เท่ากบั 0.856 ดา้นการอ่านเท่ากบั 0.908 และดา้นการเขียนเท่ากบั 0.851  

3.4 การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ใชค่้าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี รอ้ยละ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน โดยใชค่้าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระยะที ่2 การสร้างหลักสูตร (D1)   

การด าเนินการในระยะนี ้เป็นการประมวลข้อมูลจากด าเนินการในระยะที่  1 มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่ อก าหนดแนวทางในการสร้าง หลักสูตรเสริม เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนานฉบบัร่างใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูมลูเบือ้งตน้ไดจ้ากระยะที่ 1 การด าเนินการการสรา้ง
หลกัสตูรฉบบัรา่งแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งโครงรา่งหลกัสตูร 
2. การตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
3. การปรบัปรุงโครงรา่งหลกัสตูรหลงัการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
ขัน้ที่ 1 การสรา้งโครงรา่งหลกัสตูร 
จากแนวคิดนักพัฒนาหลักสูตรที่กล่าวถึงองคป์ระกอบของหลักสูตร ผูว้ิจัยได้

ประยุกต์ใช้แนวคิดของ R.W Tyler (1949); Taba (1962); J. G. A. Saylor, William M (1981); 
Hutchinson (1987); Hunkins (1993) สงดั อทุรนนัท ์(2532); วิชยั วงษ์ใหญ่ (2535) กิตติชยั สธุา
สิโนบล (2561) มาก าหนดแนวทางในการสรา้งหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีนในครัง้นี ้โดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษา
สภาพปัญหาและความตอ้งการ 2) การสรา้งหลกัสูตร 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพหลกัสตูร 4) 
การประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร และก าหนด 7 องค์ประกอบของหลักสูตรคือ 1) สภาพ
ปัญหาและความจ าเป็น 2) หลักการของหลักสูตร 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4) โครงสรา้ง
เนือ้หาของหลกัสูตร 5) แนวการจัดกิจกรรม 6) สื่อ / อปุกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้7) แนวการวดัและ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. สภาพปัญหาและความจ าเป็น  โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนานในยคุศตวรรษท่ี 21 

2. หลักการของหลักสูตร โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการในการใชภ้าษาเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนมาก าหนดเป็นหลกัการของหลกัสตูร และเป็น
แนวทางในก าหนดวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความตอ้งการจากระยะที่ 1 เก่ียวกับความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันักศึกษาจีนมาก าหนดวัตถุประสงคข์องหลักสูตร กล่าวคือ ได้ก าหนดวัตถุประสงคข์อง
หลกัสตูรไวว้่า เพื่อพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ทกัษะการฟัง การพดู การ
อ่าน และการเขียนในบริบทของธุรกิจต่างๆ และมีความเขา้ใจวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ เขา้ถึงวิถีชีวิต
ไทย รวมถึงวิธีคิดเชิงธุรกิจของคนไทย มีความส านึกถึงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการ
ติดต่อธุรกิจ ทัง้นีเ้พื่อใหน้กัศึกษาจีนไดเ้รียนรูจ้นกระทั่งเกิดเป็นความรู ้ทกัษะ และทศันคติที่จะช่วย
ให้นักศึกษาจีนสามารถใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพมากขึน้
กว่าเดิม 

4. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ในการจดัท าหลกัสูตรครัง้นี ้ผูว้ิจัย
ไดพ้ิจารณาเนือ้หาสาระใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยก าหนดการจัดการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูร จ านวน 2 ชั่วโมง  
ขัน้ที่ 2 การจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ

ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน จ านวน 7 หน่วย ดงันี ้
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 สถานที่ท างาน จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 การบรกิาร 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 งานสมัมนาธุรกิจ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 การคา้ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 การลงทนุ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 การแสดงไมตรีจิต 6 ชั่วโมง 

ขัน้ที่ 3 การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรจ านวน 2 ชั่วโมง 
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รวมระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองจ านวน 46 ชั่วโมง  
โดยเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ ดงันี ้ 

1) แผนการจดัการเรียนรู ้ประจ าหน่วยการเรียนรู ้
2) สื่อ Video ที่เก่ียวกบัหวัเรื่องหน่วยการเรียนรู ้
3) เอกสารประกอบ ไดแ้ก่ ใบค าศัพทแ์ละวลีที่ ใบงานการฟัง  – การพูด 

ใบความรู ้ใบงานการอ่าน – การเขียน และวิธีการใชภ้าษาไทย 
4) แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจหลงัการเรียน

หน่วยการเรียนรู ้
5. แนวการจัดกิจกรรม  ผู้วิจัยก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื ้อหาสาระของหลักสูตรแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยการก าหนด
กิจกรรมให้นักศึกษาจีนได้เรียนรูไ้ปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้แต่ละหน่วย ซึ่งมีลักษณะการ
ผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลกัษณะเชิงการเรียนรูร้ายบุคคล การเรียนรูร้่วมกัน และบูรณาการ
ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูส้มัยใหม่ ซึ่งมีล  าดับขัน้การจัดการเรียนรู ้5 ขั้น ไดแ้ก่ 
การสรา้งแรงจงูใจเขา้สูบ่ทเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์การสรา้งพลงัรว่มกนัฝึกคิดในการใช้
ภาษา การใชภ้าษาสรรสรา้งงานเขียน และสรุป ประเมิน สูก่ารประยกุตใ์ช ้  

6. ส่ือ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ผูว้ิจยัก าหนดสื่อ / อุปกรณ ์และแหล่ง
เรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระและกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ย สื่อประเภทเอกสาร 
ไดแ้ก่ สื่อ VIDEO ใบค าศพัทแ์ละวลี ใบงานการฟัง-การพูด ใบความรู ้ใบงานการอ่าน – การเขียน 
และใบความรูว้ิธีการใชภ้าษาไทย และสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ไดแ้ก่ เครื่องคอมพิวเตอร ์CD-
ROM วิดีทัศน์ประจ าหน่วยการเรียนรู ้แหล่งเรียนรูท้ี่ใชจ้ัดกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่บริเวณ
มหาวิทยาลยั หอ้งสมดุ สถานที่ท างานของบรษิัท 

7. แนวการวัดและประเมินผล ผูว้ิจัยก าหนดการวัดและประเมินผลการ
จดัการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ดงันี ้

7.1 ประเมินผลก่อนการจัดการเรียนรูต้ามหลกัสูตร โดยใชแ้บบทดสอบ
ความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 

7.2 ประเมินผลระหว่างการจดัการเรียนรูข้องแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดย
การประเมินผลงานของผูเ้รียนเป็นรายบคุคล รายกลุม่ รวมถึงการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนขณะ
การสอนจากผูส้อน 
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7.3 ประเมินผลหลงัการจัดการเรียนรูต้ามหลกัสูตร โดยใชแ้บบทดสอบ
ความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 

7.4 ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาจีนที่เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน โดยใชแ้บบประเมินความพงึพอใจ    

ขัน้ที่ 2 การตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
หลงัการสรา้งโครงร่างหลกัสูตรแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าโครงร่างหลกัสูตรใหผู้เ้ชี่ยวชาญ

ประเมินความเหมาะสมความสอดคลอ้งและความสัมพันธ์ต่างๆ ก่อนน าหลักสูตรไปใช ้โดยมี
รายละเอียดของการด าเนินการดงันี ้ 

1. น าโครงร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้งและครอบคลมุของเนือ้หา แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

2. การเลือกผูเ้ชียวชาญส าหรบัการประเมินโครงรา่งหลกัสตูร 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูเ้ชี่ยวชาญส าหรบัการประเมินโครงร่างหลกัสตูร 

จ านวน 5 คน ดงันี ้
2.1 อาจารย์ชาวจีนสอนภาษาไทยประจ ามหาวิทยาลัย  จ านวน 1 คน มี

ประสบการณใ์นการสอนภาษาไทยใหแ้ก่นกัศกึษาจีน ระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี  
2.2 อาจารย์ชาวไทยสอนภาษาไทยประจ ามหาวิทยาลัย  จ านวน 2 คน 

ประสบการณใ์นการสอนภาษาไทยใหแ้ก่นกัศกึษาจีน ระดบัปรญิญาตรีขึน้ไปไม่นอ้ยกว่า 5 ปี  
2.3 ผู้เชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ดา้นหลกักสตูรและการสอน มีประสบการณด์า้นวิชาการไม่นอ้ยกว่า 10 ปี  
2.4 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ

ดา้นการวดัและประเมินผล มีประสบการณท์างดา้นวิชาการไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 
3. จดุประสงคข์องการประเมิน 

3.1 เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตรเพื่อประเมินว่า สภาพ
ปัญหาและความจ าเป็น หลกัการของหลกัสูตร วัตถุประสงคข์องหลักสูตร โครงสรา้งเนือ้หาของ
หลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้  และแนวการวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใชเ้พียงใด   

3.2 เพื่อประเมินความสอดคลอ้งในแต่ละองคป์ระกอบของโครงร่างหลกัสตูร
กบัวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกนัเพียงใด 
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4. เครื่องมือในการประเมินโครงรา่งหลกัสตูร 
ในการประเมินโครงรา่งหลกัสตูร จะใชเ้ครื่องมือการประเมิน 2 ฉบบั คือ  
4.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตร เป็นขอ้ความเพื่อให้

ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) ตั้งแต่
ความเหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง ไม่เหมาะสม และไม่เหมาะสมที่สุด 
โดยแต่ละระดบัก าหนดค่าคะแนนในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

คะแนน 5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สดุ 
คะแนน 4  หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนน 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง ไม่เหมาะสม 
คะแนน 1  หมายถึง ไม่เหมาะสมที่สดุ 

4.2 แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร 
เป็นขอ้ความเพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอ้ง 3 ระดบั เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญแสดงขอ้คิดเห็นว่าสอดคลอ้งและถูกตอ้งเหมาะสม
หรือไม่ การประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) โดยการน าขอ้คิดเห็น
ของผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนมาแปลงเป็นคะแนน ดงันี ้

 มีความเห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนนเป็น +1 
 มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนนเป็น  0 

   มีความเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนนเป็น -1  
 
5. การสรา้งเครื่องมือ  

ขัน้ตอนในการสรา้งแบบประเมินโครงร่างหลกัสตูรมีขัน้ตอนการสรา้งดงันี ้
5.1 ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร ก าหนด

ประเด็นที่ตอ้งการใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบแลว้เขียนเป็นขอ้ค าถาม  
5.2 น าแบบประเมินที่สรา้งขึน้แล้วไปเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาว่าครอบคลุมประเด็นที่ควรตรวจสอบหรือไม่ทัง้ประเด็นการประเมิน
ลกัษณะของขอ้ค าถามและความถกูตอ้งชดัเจนของภาษาที่ใช ้

5.3  ปรบัปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคมุปรญิญานิพนธใ์หส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 
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6. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร ผู้วิจัยเป็นผู้
ประสานในการน าโครงร่างหลกัสตูรและแบบประเมินโครงร่างหลกัสตูรไปใหผู้เ้ชียวชาญจ านวน 5 
คนตอบโดยอิสระและขอแนะน าเพิ่มเติมหลงัจากผูเ้ชี่ยวชาญไดต้รวจสอบโครงรา่งหลกัสตูรแลว้ 

7. การวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการ

พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมีรายละเอียดดงันี ้
7.1 การพิจารณาความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตรใชก้ารวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ของความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
เหมาะสมของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยคะแนนที่ไดจ้ากการตอบแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรา่ง
หลกัสตูรจะน ามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี ้

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 การพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสตูรโดยวิเคราะห์

ค่าดชัณีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) ของแต่ละขอ้ตามจากสตูรนี ้
 

N
R

IOC 
=   

 
เมื่อ IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้ง 
 R   หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
 N หมายถึง จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด  

 
ระดบัคะแนนที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินไดม้ี 3 ระดบั ดงันี ้ 
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 มีความเห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนนเป็น +1 
 มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนนเป็น  0 

   มีความเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนนเป็น -1  
หลงัจากที่ผูว้ิจยัน าโครงร่างหลกัสตูรไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินแลว้ ผูว้ิจยัได้

น าขอ้มลูมาหาค่าความเหมาะสมและค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยยึดเกณฑท์ี่ว่าขอ้ค าถามใดมีค่า
ความเหมาะสมตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปและความสอดคลอ้งที่มีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป จึงจะถือว่าอยู่ใน
เกณฑแ์ละสามารถน าไปใชไ้ด้ ถ้าขอ้ใดมีค่าต ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดตอ้งน ามาปรบัปรุงแก้ไขโดย
พิจารณาจากข้อเสนอแนะและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ พรอ้มท าการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้
แนวทางที่เหมาะสมส าหรบัการปรบัปรุงขอ้ค าถามในประเด็นนัน้ (บญุชม ศรีสะอาด, 2556) 

ขั้นที ่3 การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ในขัน้นีผู้ว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญมาปรบัปรุงใหห้ลกัสูตรมีความสมบูรณ์

ยิ่งขึน้และมีประสิทธิภาพก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 
 
ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร 

(R2) 
เมื่อไดห้ลกัสตูรที่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และด าเนินการปรบัปรุง

ตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแลว้ น าไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการน า
หลกัสูตรไปใชจ้ริงโดยใชก้ระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน มีรายละเอียดดงันี ้

1.จดุมุ่งหมายของการตรวจสอบประสิทธิผลของหลกัสตูร 
1.1 เพื่อเปรียบทียบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษา

จีนระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  

1.2 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาจีนต่อการจดัการเรียนรูต้ามหหลกัสตูร
เสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

2. แบบแผนการทดลอง 
การทดลองใชห้ลกัสตูรกบันกัศึกษาจีนกลุ่มตวัอย่าง เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิ์ของการใช้

หลักสูตรในครั้งนี ้ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการตามแบบ
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แผนการทดลอง ประเภทกลุ่มเดียว ประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง One group pretest – 
posttest design (Tuckman, 1999: 151) การเปรียบเทียบผลสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (pre-
test) กับผลสอบหลงัการจดัการเรียนรู ้(post-test) ซึ่งคะแนนจะตอ้งเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคัญจาก
การทดสอบท ี(t-test) เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

 

 T1  X  T2 
ความหมายของสญัลกัษณ ์

X  แทน การจดัการเรียนโดยใชห้ลกัสตูร 
T1  แทน การประเมินผลก่อนการเรียน   
T2  แทน การประเมินผลหลงัการเรียน   

 
3. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ปีการศึกษา 
2562  จ านวน 133 คน 

กลุ่มตัวอย่ าง  ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling ) คือ 
นกัศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยนูนาน ที่ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 25 คน  

4. เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลองใชห้ลกัสตูร 
4.1 หลกัสตูรประกอบดว้ย 

1) สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงคข์อง
หลักสูตร โครงสรา้งเนือ้หาของหลกัสูตร แนวการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้แนว
การวดัและประเมินผล  

2) เอกสารประกอบหลักสูตรทั้ง  7 หน่วยการเรียน รู้ ในแต่ละหน่วย
ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู ้สื่อ Video ที่เก่ียวกับหัวเรื่องหน่วยการเรียนรู้ ใบค าศัพทแ์ละ
วลี ใบงานการฟัง–การพูด ใบความรู ้ใบงานการอ่าน – การเขียน และวิธีการใชภ้าษาไทยและ
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจหลงัการเรียนหน่วยการเรียนรู ้
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4.2 เครื่องมือวดัและประเมินผลหลกัสตูร 
4.2.1 แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับ

นกัศกึษาจีนเป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีลกัษณะเป็นแบบจ ากดัค าตอบ (FIX-Response Type) 
ชนิดเลือกตอบตัวเลือก จ านวน 40 ขอ้ มีวิธีใหค้ะแนนเป็นรายขอ้คือตอบถูกได ้1 คะแนนตอบผิด
ได ้0 คะแนนโดยมีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือดงันี ้

4.2.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจเพื่อน ามาก าหนดเป็นเนือ้หาส าหรบัสรา้งแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์อง
หลกัสตูร  

4.2.1.2 น าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่
สรา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเ์พื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ภาษาที่ใช ้แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้   

  4.2.1.3 น าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่
ปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เสนอใหผู้ ้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คนตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจดุประสงค ์โดยใชว้ิธีการประเมินหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) ซึ่งระดบัคะแนนที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินไดม้ี 
3 ระดบั ดงันี ้ 

 มีความเห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนนเป็น +1 
 มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนนเป็น  0 

   มีความเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนนเป็น -1  
น าคะแนนจากการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง ถ้าแต่ละขอ้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใชไ้ด้ โดยผลการประเมิน
ปรากฎว่าแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถน าไปใชไ้ด ้

4.2.1.4 น าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรับนักศึกษาจีนที่ตรวจสอบความสอดคล้องและแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว จ านวน 40 ข้อไป
ทดสอบกบันกัศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน น าผลคะแนนมาหาค่าความยาก-ง่าย 
(p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) รายขอ้ คัดเลือกแบบทดสอบขอ้ที่มีค่าความยาก-ง่าย ตั้งแต่ 0.2 – 0.8 
และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป จ านวน 30 ขอ้ แลว้น าไปใชค่้าความเชื่อมั่นโดยใชส้ตูร KR-
20 (Kuder-Richardson Formula 20) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560: 76) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบที่
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สรา้งขึน้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.85 ซื่อถือว่าแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนสามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูต่อไปได ้

4.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
จดัการเรียนรูต่้อหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

4.2.1.1 ศกึษาเอกสารที่เก่ียวกบัการสรา้งแบบประเมินความพงึพอใจ 
4.2.1.2 ด าเนินการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่

เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูต่้อหลักสูตรแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด ตามวิธีการของลิเคิรท์  (Likert, 1932: 1-55) 
โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

คะแนน 5 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีระดบัความพงึพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีระดบัความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

คะแนนที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจน ามาแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีความพงึพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจปาน

กลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีความพงึพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นกัศกึษาจีนมีความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
4.2.1.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่ เข้าร่วม

กิจกรรมการจดัการเรียนรูต่้อหลกัสตูรที่สรา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธเ์พื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้งและภาษาที่ใช ้แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้   

4.2.1.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่ เข้าร่วม
กิจกรรมการจดัการเรียนรูต่้อหลกัสตูรที่ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์เสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับ
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จุดประสงค ์โดยใชว้ิธีการประเมินหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) ซึ่ง
ระดบัคะแนนที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินไดม้ี 3 ระดบั ดงันี ้ 

 มีความเห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนนเป็น +1 
 มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนนเป็น  0 

   มีความเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนนเป็น -1  
น าคะแนนจากการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง ถ้าแต่ละขอ้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใชไ้ด้ โดยผลการประเมิน
ปรากฎว่าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูต่้อ
หลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

5. การด าเนินการทดลอง 
5.1 การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรในครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้

หลกัสตูร แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูร ดงันี ้

1) ผู้วิจัยบรรยายวัตถุประสงค์ความเป็นมาของหลักสูตรเสริมเพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

2) ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีน ก่อนการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูร โดยการใชเ้วลาจ านวน 2 ชั่วโมง 

ขัน้ตอนที่ 2 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสูตร จ านวน 7 หน่วย
การเรียนรู ้ดงันี ้

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 สถานที่ท างาน  จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 การบรกิาร  จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 งานสมัมนาธุรกิจ  จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ  จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 การคา้  จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 การลงทนุ  จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 การแสดงไมตรีจิต  จ านวน 6 ชั่วโมง 

ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูร ดงันี ้
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1) ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีน หลงัการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูร โดยการใชเ้วลาจ านวน 2 ชั่วโมง 

 2) ผู้วิจัยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรูต่้อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน  

5.2 การวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี ้

5.2.1 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนเฉเลี่ยของแบบทดสอบความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของจีนระหว่างก่อนและหลังเขา้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้าม
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน โดยใชส้ถิติทดสอบ t – test แบบ dependent 

5.2.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมิน
ความพงึพอใจของนกัศึกษาจีนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนรูต่้อหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน 

5.3 เกณฑก์ารประเมินผลหลกัสตูร 
เกณฑใ์นการพิจารณาประสิทธิผลของหลกัสตูรพิจารณาจาก  

5.3.1 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน ก่อนและหลังการทดลองใชห้ลกัสูตรโดยก าหนดว่าหลัง
การทดลองใชห้ลกัสตูรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรูจ้ะตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการทดลอง
ใชห้ลกัสตูรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

5.3.2  ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่ เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรูต่้อหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ขึน้ไป 

ระยะที ่4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร (D2) 
การศึกษาในระยะนีม้ีจุดประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิผลของการใชห้ลกัสตูรและน า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงด้านโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดที่ เป็น
องคป์ระกอบของหลกัสตูรเพื่อใหห้ลกัสตูรเสริมเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
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ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานมีความถกูตอ้งเหมาะสม
สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนส าหรบันกัศกึษาจีนต่อไป 

ขัน้ตอนการประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสตูร มีรายละเอียดดงันี ้ 
1. น าผลการวิเคราะหข์อ้มูลมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเสริม

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน โดยถา้ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน ก่อนและหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรโดยก าหนด
ว่าหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จะตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ทดลองใชห้ลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และผลของแบบประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาจีนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูต่้อหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากขึน้ไป แสดงว่า หลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน มีประสิทธิผล  

2. ปรบัปรุงแกไ้ขหลักสูตรใหม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้และจัดท าเป็นหลกัสูตรฉบับ 
สมบรูณ ์
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทย

เชิงธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดม้ีการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ตามความมุ่งหมายของการวิจยั
ที่ดัง้ไวโ้ดยประกอบดว้ย 1) เพื่อศกึษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน  2) 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน  3) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน และ 
4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน โดยผลการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถน าเสนอได ้ดงันี ้

1. ผลการศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 

2. ผลการสรา้งหลกัสตูร   
3. ผลการทดลองใชห้ลกัสตูร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลกัสตูร   
4. ผลการประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสตูร  

โดยมีรายละเอียดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิจยัดงันี ้

�̅�   แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t   แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-test 
*   แทน  ความมีนยัสาคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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1. ผลการศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรับนักศึกษาจีน 

1.1 ผลการวิเคราะหจ์ากการสมัภาษณโ์ดยภาพรวม 
1.1.1 ดา้นสภาพปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของบณัฑิต

ชาวจีน ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่า ปัญหาส าคัญและความตอ้งการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบณัฑิตชาวจีนสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน
ยูนนาน คือ มีขอ้จ ากัดดา้นความรู ้คลังค าศัพทภ์าษาไทยเชิงธุรกิจ และความรูค้  าศัพท์พืน้ฐาน
เก่ียวกบัภาคอตุสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในปัจจุบนั 
อีกทั้งประเทศจีนยังขาดแหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศการเรียนรูภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ จึงท าให้
ความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจทั้งดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนของบณัฑิต
ชาวจีนขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารตามบริบทสถานการณ์ธุรกิจจริง นอกจากนีย้ังมีอุปสรรค
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจที่มีความแตกต่างกนัดา้นมารยาทและวฒันธรรมทางธุรกิจระหว่างไทยและ
จีน รวมถึงคณุธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

1.1.2 ด้านความต้องการบริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า บริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจหลัก  ๆ จะเป็นการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานกบัคนไทยใน 7 บริบท ไดแ้ก่ 1) บริบทสถานที่ท างาน 2) บริบทการบริการ 3) บริบท
งานสัมมนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบทการค้า 6) บริบทการลงทุน และ 7) 
บรบิทการแสดงไมตรีจิต   

1.1.3 ดา้นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผูใ้หส้มัภาษณม์ีความคิดเห็นสามารถสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1.1.3.1 ดา้นเนือ้หา 
1.1.3.1.1 ควรจัดเนือ้หาใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจจริงตามการจัด

กลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
1.1.3.1.2 ควรจัดเนื ้อหาให้สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการ

เปลี่ยนแปลงในบรบิททางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 
1.1.3.1.3 ควรจดัเนือ้หาที่มุ่งเนน้การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ทัง้ทักษะการฟัง     

การพดู การอ่าน และการเขียนในสถานการณธ์ุรกิจจรงิระหว่างไทย-จีน 
1.1.3.1.4 ควรจดัเนือ้หาเพื่อพฒันาความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัภาคอตุสาหกรรม

และประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย 



  166 

1.1.3.1.5 ควรจัดเนือ้หาเพื่อพัฒนาความรูด้้านคลังค าศัพท์ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ 

1.1.3.1.6 ควรจดัเนือ้หาเพื่อพฒันาความรูด้า้นการใชห้ลกัภาษาไทย 
1.1.3.1.7 ควรจดัเนือ้หากิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟังการใชน้ า้เสียง และ

ส าเนียงการพดูภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 
1.1.3.2 ดา้นกิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง 

1.1.3.2.1 ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการใชถ้้อยค า ผ่านการ
สงัเกตลีลา และกิรยิาอาการการพดูของคนไทยตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ 

1.1.3.2.2 ควรจัดกิจกรรมที่มุ่ งเน้นฝึกทักษะการฟังการใช้ค าทับศัพท์
ภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 

1.1.3.2.3 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟังการใชค้ าย่อทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่างๆ 

1.1.3.3 ดา้นกิจกรรมฝึกทกัษะการพดู 
1.1.3.3.1 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพดูภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้

น า้เสียง และส าเนียงอย่างเป็นธรรมชาติตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 
1.1.3.3.2 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพดูภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้

ถอ้ยค า ลีลา และกิรยิาอาการตามบรบิทธุรกิจต่างๆ 
1.1.3.3.3 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพดูภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้

ค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษอย่างถกูตอ้งตามบรบิทธุรกิจต่างๆ    
1.1.3.3.4 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้

ค าย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ 
1.1.3.4 ดา้นกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่าน 

1.1.3.4.1 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการอ่านเอกสารเก่ียวกบัมารยาท
ทางธุรกิจและวฒันธรรมระหว่างไทยและจีน 

1.1.3.4.2 ควรจดักิจกรรมมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการอ่านเอกสารเก่ียวกบัคณุธรรม
และจรยิธรรมทางธุรกิจ 

1.1.3.4.3 ควรจัดเนื ้อหากิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึกทักษะการอ่านค าทับศัพท์
ภาษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ 
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1.1.3.4.4 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทักษะการอ่านค าย่อทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ 

1.1.3.5 ดา้นกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน 
1.1.3.5.1 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้วิธีการใชค้  า ศพัท ์ส านวน และประโยคใน

การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
1.1.3.5.2 ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้วิธีการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน และอกัษร

ย่อในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
1.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของนักศึกษาจีน พบว่านักศึกษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทยจ านวน 103 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาชัน้ปีที่ 2 จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
33.01 ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.98 และชัน้ปีที่ 4 จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
33.01 โดยเป็นเพศหญิงจ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.64 และเพศชายจ านวน 22 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 21.36 มีความเห็นว่า เมื่อส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ตอ้งการประกอบอาชีพใน
หน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องค์การมหาชนในประเทศจีนมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 50.49 
รองลงมาคือ ตอ้งการประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนในประเทศจีน คิดเป็นรอ้ยละ 17.48 ตอ้งการ
ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ารมหาชนของจีนที่ประจ าประเทศไทย คิด
เป็นรอ้ยละ 16.50 ตอ้งการประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ารมหาชนของ
ไทยที่ประจ าประเทศจีน คิดเป็นรอ้ยละ 8.74 ตอ้งการประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนในประเทศ
ไทย คิดเป็นรอ้ยละ 4.85 และตอ้งการประกอบอาชีพในองคก์ารอ่ืน ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 1.94 

1.2.2 การศึกษาความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์และประเมินระดับของความ
ตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจโดยรวมและเป็นรายดา้น ดงัแสดงในตาราง 5 – 9 ดงัต่อไปนี ้ 
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1) ความต้องในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยภาพรวม  
 

ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลระดบัความตอ้งการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนโดยรวม 
 

ที ่
ความต้องในการใช้ภาษาไทยเชิง

ธุรกิจ 
N �̅� S.D. 

ระดับความ
ต้องการ 

อัน 
ดับ 

1 ดา้นทกัษะการฟัง 103 4.25 0.89 มาก 2 

2 ดา้นทกัษะการพดู 103 4.28 0.81 มาก 1 

3 ดา้นทกัษะการอ่าน 103 4.18 0.86 มาก 4 

4 ดา้นทกัษะการเขียน 103 4.19 0.85 มาก 3 

 ค่าเฉล่ียรวม 103 4.23 0.83 มาก  

  

 จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมีความตอ้งการโดยค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (�̅� = 
4.23, S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ดา้น
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปนอ้ย ดังนี ้ดา้นทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจ (�̅� = 4.28, S.D.= 0.81) ดา้นทกัษะ

การฟังภาษาไทยเชิงธุรกิจ (�̅� = 4.25, S.D.= 0.89) ดา้นทกัษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ (�̅� = 

4.19, S.D.= 0.85) และดา้นทกัษะการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจ (�̅� = 4.18, S.D.= 0.86)  
  2) ความต้องในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟัง 
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจส าหรบันกัศึกษาจีนดา้นทกัษะการฟัง  
 
ข้อ
ที ่

ความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ด้านทักษะการฟัง 

n = 103 ระดับความ
ต้องการ �̅� S.D. 

1 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมีการฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเชิง
ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับการส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงใน
บรบิททางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 

4.26 0.87 มาก 

2 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังบทสนทนา 
ขอ้ความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานการณธ์ุรกิจระหว่าง
ไทย-จีน 

4.24 0.81 มาก 

3 มีความตอ้งการใหห้ลักสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟังการใชน้ า้เสียง 
และส าเนียงการพูดภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจ
ต่าง ๆ 

4.34 0.78 มาก 

4 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเนน้ฝึกทักษะการฟังการใชถ้อ้ยค า 
ผ่านการสงัเกตลีลา และกิริยาอาการการพูดของคนไทยตามบริบท
ธุรกจิต่าง ๆ 

4.25 0.78 มาก 

5 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการใช้ค าทับ
ศพัทภ์าษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 

3.97 0.85 มาก 

6 มีความตอ้งการใหห้ลักสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟังการใชค้  าย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่างๆ 

4.05 0.85 มาก 

7 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรระบุแหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
ประเทศจีน 

4.37 0.78 มาก 

8 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีในการพฒันาความรูด้า้นคลงัค าศพัท์
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพ่ือพฒันาทกัษะการฟังในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

4.34 0.74 มาก 

9 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้้านการใช้หลัก
ภาษาไทยเพื่อพฒันาทกัษะการฟังในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

4.34 0.78 มาก 

10 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อ
พฒันาทกัษะการฟังในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

4.35 0.77 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.81 มาก 
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จากตาราง 6 แสดงว่า นักศึกษาจีนมีความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้น
ทักษะการฟังโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.25, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักศึกษาจีนมีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่เป็น
ภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีนมีค่าเฉลี่ยความตอ้งการ
สูงสุด (�̅�=4.37, S.D.=0.78)  รองลงมาล าดับ 2 คือ มีความต้องการพัฒนาความรู้เก่ียวกับ
ภาคอตุสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทกัษะการพดูในสถานการณ์
ธุรกิจจริง (�̅�=4.35, S.D.=0.77) ล าดับ 3 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเนน้ฝึกทักษะการฟัง
การใชน้ า้เสียง และส าเนียงการพดูภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ (�̅�=4.34, 
S.D.=0.78) มีความตอ้งการพัฒนาความรูด้า้นคลงัค าศัพทภ์าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดในสถานการณธ์ุรกิจจริง (�̅�=4.34, S.D.=0.74)  และมีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีพัฒนา
ความรูด้้านการใช้หลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการฟังในสถานการณ์ธุรกิจจริง( �̅�=4.34, 
S.D.=0.78) ทัง้ 3 ประเด็นมีความสอดคลอ้งกนั ล าดับ 4 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเชิงธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจุบัน (�̅�=4.26, S.D.=0.87) ล าดับ 5 คือ มีความต้องการให้
หลกัสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟังการใชถ้อ้ยค า ผ่านการสงัเกตลีลา และกิรยิาอาการการพดูของคน
ไทยตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ (�̅�=4.25, S.D.=0.78) ล าดบั 6 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้
ฝึกทักษะการฟังบทสนทนา ขอ้ความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานการณ์ธุรกิจระหว่าง
ไทย-จีน (�̅�=4.24, S.D.=0.81) ล าดับ 7 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟัง
การใชค้ าย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ  (�̅�=4.05, S.D.=0.85) และ
ล าดบั 8 คือมีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟังการใชค้ าทบัศพัทภ์าษาองักฤษตาม
บรบิทธุรกิจต่าง ๆ (�̅�=3.97, S.D.=0.85) 

  3) ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจส าหรบันกัศึกษาจีนดา้นทกัษะการพดู  
 
ข้อ
ที ่

ความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ด้านทักษะการพดู 

n = 103 ระดับความ
ต้องการ �̅� S.D. 

1 มีความตอ้งการใหห้ลักสตูรมีการฝึกทักษะการพูดใหส้อดคลอ้งกับ
การส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่าง
ไทย-จีนปัจจบุนั 

4.37 0.78 มาก 

2 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจในสถานการณธ์ุรกิจจรงิระหว่างไทย-จีน 

4.37 0.82 มาก 

3 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจโดยใช้น ้าเสียง และส าเนียงอย่างเป็นธรรมชาติตามบริบท
ธุรกิจต่าง ๆ 

4.25 0.83 มาก 

4 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจโดยใชถ้อ้ยค า ลีลา และกิรยิาอาการตามบรบิทธุรกิจต่างๆ 

4.29 0.76 มาก 

5 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจโดยใชค้  าทบัศพัทภ์าษาอังกฤษอย่างถูกตอ้งตามบริบทธุรกิจ
ต่าง ๆ 

4.12 0.85 มาก 

6 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิง
ธุรกิจโดยใชค้  าย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจ
ต่างๆ 

4.14 0.82 มาก 

7 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรระบุแหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
ประเทศจีน 

4.34 0.77 มาก 

8 มีความตอ้งการพัฒนาความรูด้า้นคลังค าศัพทภ์าษาไทยเชิงธุรกิจ
เพื่อพฒันาทกัษะการพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

4.32 0.84 มาก 

9 มีความตอ้งการพฒันาความรูด้า้นการใชห้ลกัภาษาไทย เพื่อพฒันา
ทกัษะการพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

4.26 0.80 มาก 

10 มีความต้องการพัฒนาความรู้เก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมและ
ประเภทธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูดใน
สถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

4.33 0.81 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.81 มาก 

   



  172 

จากตาราง 7 แสดงว่า นักศึกษาจีนมีความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้น
ทักษะการพูดโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.28, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่านักศึกษาจีนมีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการฝึกทักษะการพูดใหส้อดคลอ้งกับการสื่อสาร
เชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจุบัน (�̅�=4.37, S.D.=0.78) 
และมีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเนน้ฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจ
จริงระหว่างไทย-จีน (�̅�=4.37, S.D.=0.82) ทั้ง 2 ประเด็นมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงสุดและมี
ความสอดคลอ้งกัน รองลงมาล าดับ 2 คือ มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรระบุแหล่งขอ้มูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่ เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน  
(�̅�=4.34, S.D.=0.77) ล าดับ 3 คือมีความตอ้งการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมและ
ประเภทธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง (�̅�=4.33, 
S.D.=0.81)  ล  าดับ 4 คือ มีความตอ้งการพัฒนาความรูด้า้นคลงัค าศัพทภ์าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อ
พฒันาทกัษะการพูดในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ (�̅�=4.32, S.D.=0.84) ล าดบั 5 คือ มีความตอ้งการ
ใหห้ลักสูตรมุ่งเนน้ฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใชถ้้อยค า ลีลา และกิริยาอาการตาม
บริบทธุรกิจต่างๆ  (�̅�=4.29, S.D.=0.76) ล าดับ 6 คือ มีความตอ้งการพัฒนาความรูด้า้นการใช้
หลกัภาษาไทย เพื่อพฒันาทกัษะการพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ   (�̅�=4.26, S.D.=0.80) ล าดบั 7 
คือ มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใชน้ า้เสียง  และ
ส าเนียงอย่างเป็นธรรมชาติตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ (�̅�=4.25, S.D.=0.83) ล าดับ 8 คือ มีความ
ตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้ค าย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่างๆ (�̅�=4.14, S.D.=0.82)  และล าดับ 9 คือ มีความตอ้งการให้
หลกัสูตรมุ่งเนน้ฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใชค้ าทับศัพทภ์าษาองักฤษอย่างถูกตอ้ง
ตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ (�̅�=4.12, S.D.=0.85) 

4) ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน 
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจส าหรบันกัศึกษาจีนดา้นทกัษะการอ่าน  
 
ข้อ
ที ่

ความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ด้านทักษะการอ่าน 

n = 103 ระดับความ
ต้องการ �̅� S.D. 

1 มีความต้องการให้หลักสูตรมี เนื ้อหาของทักษะการอ่านวิชา
ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับการส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการ
เปล่ียนแปลงในบรบิทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 

4.24 0.89 มาก 

2 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารและข้อมูล
เก่ียวกบัการคา้การลงุทนุในบรบิททัง้ไทยและจีน 

4.06 0.92 มาก 

3 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้การอ่านเอกสารเก่ียวกับมารยาท
ทางธุรกิจและวฒันธรรมระหว่างไทยและจีน 

4.24 0.78 มาก 

4 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุง่เนน้การอ่านเอกสารเก่ียวกบัคณุธรรม
และจรยิธรรมทางธุรกิจ 

4.08 0.89 มาก 

5 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้การอ่านค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ
ที่ใชใ้นวงการธุรกิจ 

4.05 0.87 มาก 

6 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเนน้การอ่านค าย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ 

4.19 0.84 มาก 

7 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรระบุแหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
ประเทศจีน 

4.31 0.76 มาก 

8 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นคลังค าศัพท์
ภาษาไทยทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และส่ือ
ส่ิงพิมพต์่าง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจ 

4.22 0.86 มาก 

9 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการพฒันาความรูด้า้นหลกัภาษาไทย 
เพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวกบัธุรกิจ 

4.21 0.83 มาก 

10 มีค วามต้องการให้หลักสูต รมี การพัฒ นาความ รู้เ ก่ี ย วกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อ
พฒันาการอ่านเอกสาร บทความ และส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
ธุรกิจ 

4.17 0.87 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.86 มาก 
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จากตาราง 8 แสดงว่า นักศึกษาจีนมีความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้น
ทักษะการอ่านโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.18, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่านกัศึกษาจีนมีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรระบแุหล่งขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศที่เป็นภาษาไทย
ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีนมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงสุด 
(�̅�=4.31, S.D.=0.76) รองลงมา ล าดับ 2 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีเนือ้หาของทักษะการ
อ่านวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ ยนแปลงในบริบท
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั  (�̅�=4.24, S.D.=0.89) และมีความตอ้งการและความจ าเป็นให้
หลักสูตรมีเนือ้หาของทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นการอ่านเอกสารเก่ียวกับ
มารยาททางธุรกิจและวฒันธรรมระหว่างไทยและจีน (�̅�=4.24, S.D.=0.78) ทัง้ 2 ประเด็นมีความ
สอดคลอ้งกัน ล าดับ 3 คือมีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นคลงัค าศัพทภ์าษ
ไทยทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับธุรกิจ 
(�̅�=4.22, S.D.=0.86)  ล  าดับ 4 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้้านหลัก
ภาษาไทย เพื่อพฒันาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิมพต่์าง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจ (�̅�=4.21, 
S.D.=0.83) ล าดับ 5 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านค าย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ  (�̅�=4.19, S.D.=0.84) ล าดบั 6 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูร
มีการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง  ๆ ในประเทศไทยเพื่อ
พัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อสิ่งพิมพต่์าง ๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจ (�̅�=4.17, S.D.=0.87) 
ล าดบั 7 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้การอ่านเอกสารเก่ียวกบัคณุธรรมและจรยิธรรมทาง
ธุรกิจ (�̅�=4.08, S.D.=0.89) ล าดับ 8 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้การอ่านเอกสารและ
ขอ้มลูเก่ียวกับการคา้การลุงทุนในบริบททัง้ไทยและจีน (�̅�=4.06, S.D.=0.92) และล าดบั 9 คือ มี
มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้การอ่านค าทับศพัทภ์าษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ  (�̅�=4.05, 
S.D.=0.87) 

5) ความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน 
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจส าหรบันกัศึกษาจีนดา้นทกัษะการเขียน  
 
ข้อ
ที ่

ความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ด้านทักษะการเขียน 

n = 103 ระดับความ
ต้องการ �̅� S.D. 

1 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมีการฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับการส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงใน
บรบิทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 

4.23 0.79 มาก 

2 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่ งเน้นวิ ธีการใช้ค  าในการเขียน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.19 0.87 มาก 

3 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้วิธีการใชศ้พัทแ์ละส านวนในการ
เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.14 0.88 มาก 

4 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้ประโยคในการเขียน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.24 0.81 มาก 

5 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเนน้วิธีการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน
ในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.08 0.89 มาก 

6 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใชอ้ักษรย่อในการเขียน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.12 0.84 มาก 

7 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรระบุแหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศที่
เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทกัษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
ประเทศจีน 

4.21 0.86 มาก 

8 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นคลังค าศัพท์
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.26 0.81 มาก 

9 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการพฒันาความรูด้า้นหลกัภาษาไทย
เพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.28 0.84 มาก 

10 มีค วามต้องการให้หลักสูต รมี การพัฒ นาความ รู้เ ก่ี ย วกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อ
พฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.17 0.85 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.85 มาก 
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จากตาราง 9 แสดงว่า นักศึกษาจีนมีความตอ้งการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้น

ทกัษะการเขียนโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.19, S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่านักศึกษาจีนมีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้้านหลักภาษาไทยเพื่อ

พัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจมี ค่าเฉลี่ยความต้องการสูงสุด (�̅�=4.28, S.D.=0.84) 
รองลงมาล าดับ 2 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นคลงัค าศพัทภ์าษาไทย

เชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ (�̅�=4.26, S.D.=0.81) ล าดับ 3 คือมีความ

ต้องการให้หลักสูตรมุ่ งเน้นวิธีการใช้ประโยคในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ  (�̅�=4.24, 
S.D.=0.81)  ล  าดบั 4 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการฝึกทกัษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจที่
สอดคลอ้งกบัการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจุบนั

(�̅�=4.23, S.D.=0.79) ล าดับ 5 คือมีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่ เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน  

(�̅�=4.21, S.D.=0.86) ล าดับ 6 คือมีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใชค้  าในการเขียน

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ (�̅�=4.19, S.D.=0.87) ล าดับ 7 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการพัฒนา
ความรูเ้ก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการเขียน

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  (�̅�=4.17, S.D.=0.85) ล าดับ 8 คือ มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้น

วิธีการใชศ้ัพทแ์ละส านวนในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ  (�̅�=4.14, S.D.=0.88) ล าดับ 9 คือมี

ความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใช้อักษรย่อในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ  (�̅�=4.12, 
S.D.=0.84)และล าดับ 10 คือ มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเนน้วิธีการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน

ในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ (�̅�=4.08, S.D.=0.89) 
 

2. ผลการสร้างหลักสูตร   
การสรา้งหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั

นักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ผูว้ิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องในเรื่องต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ความสามารถในการใชภ้าษาไทย ความสามารถทางการ
สื่อสาร และหลักสูตรวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ผล
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับ
นกัศึกษาจีน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการก าหนดขอบเขตเนื ้อหาหลกัสตูร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอน



  177 

ย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสรา้งโครงร่างหลักสูตร 2) การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 3) การปรบัปรุงโครงรา่งหลกัสตูรหลงัการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

2.1 ผลการสร้างโครงร่างหลักสูตร 
โครงร่างหลักสูตรมีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็น  

หลกัการของหลกัสูตร วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสรา้งและเนือ้หาของหลกัสูตร แนวการจัด
กิจกรรม สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้แนวการวัดและประเมินผล ซึ่งน ามาเสนอร่างหลกัสูตร
ดงัต่อไปนี ้
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หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับ

นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
1. สภาพปัญหาและความจ าเป็น 
   การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจัดเป็นสื่อกลางที่สามารถอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
แต่จากการส ารวจสภาพการใชภ้าษาไทยของนกัศึกษาจีนในการประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในงานส าคัญๆ เช่น Thailand Festival และงาน China-South Asia Expo ที่จัดขึน้ใน
นคร    คุนหมิง มณฑลยูนนาน พบว่า นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยมีความรูค้วามเขา้ใจ
วฒันธรรมไทย และสามารถใชภ้าษาไทยสื่อสารกบัคนไทยในชีวิตประจ าวันไดดี้ แต่ยงัประสบ
ปัญหาและอปุสรรคในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มลูและความคิดเห็นตามสถานการณธ์ุรกิจจริง
อยู่หลายดา้น เพราะว่าการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจมักมีค าศัพท์เฉพาะในแวดวงธุรกิจเท่านั้น 
รวมทั้งมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษจ านวนมาก ทั้งค าที่ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และค าทับศัพท ์
นอกจากนั้น ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจจ าเป็นตอ้งอาศัยความรูค้วาม เขา้ใจ
บริบทธุรกิจ เช่น เศรษฐศาสตร ์การเงินและการบญัชี สถิติ กฎหมายธุรกิจ ฯลฯ รวมถึงภูมิหลงั
ของประเภทธุรกิจนั้น ๆ โดยการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ ดีต้องใช้ภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน 
สละสลวย ขอ้ความที่ใชต้อ้งตรงตามหลกัภาษาไทย การพดูและการเขียนตอ้งใชส้  านวนที่สภุาพ 
ค านึงถึงความรูส้ึกของผูฟั้งและผูอ่้านเป็นส าคญั ลกัษณะการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัดเป็น
ภาษาเฉพาะกิจ เป็นการใชภ้าษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ (Thai for Specific Purposes) ซึ่ง
แตกต่างจากการใชภ้าษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั่วไป จึงท าใหน้ักศึกษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทยไม่สามารถใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานตามบริบทธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ความสามารถในการใชภ้าษาไทยของนักศึกษาจีน ไม่เพียงแต่แสดงถึงบุคลิกภาพ
และศักยภาพในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงคุณภาพและ
มาตรฐานการสอนภาษาไทยของสถาบันอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตรเสริมเพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน จึงเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะนกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 4 ซึ่งก าลงัจะส าเรจ็การศกึษา และจะเตรียม
ตวักา้วเขา้สูเ่ป็นบคุคลส าคญัในหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในประเทศจีน และประเทศไทย  
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   หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับ
นักศึกษาจีนนี ้เป็นหลักสูตรที่เนน้การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เนน้การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 
โดยใชฉ้ากสถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning) ในการจัดการเรียนรูเ้สริมสรา้ง
ความรู ้ซึ่งหลกัสตูรฉบบันีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบโครงสรา้งหลกัสตูรวิชาเอกภาษาไทยและ
มาตรฐานการจัดการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แต่ถือเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ช่วยใหร้ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึน้ อีกทั้งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้จากการแข่งขันประกอบ
อาชีพที่ตอ้งใชค้วามรู ้ทักษะในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเป็นเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ตามบรบิทธุรกิจของนกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย 
 
2. หลักการของหลักสูตร 
  หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับ
นกัศกึษาจีนมีหลกัการของหลกัสตูร ดงันี ้
   1. เป็นหลักสูตรที่ ใช้แนวคิดเพื่ อการเรียน รู้ภาษาเพื่ อวัตถุระสงค์เฉพาะ 
(LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES) เพื่อเนน้การใชภ้าษาในสถานการณจ์รงิ  
   2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาจีนใด้พัฒนาความรูแ้ละทักษะในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจจากวิ ธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ฉากสถานการณ์ เป็นฐาน 
(SCENARIO-BASED LEARNING)  เพื่อเสริมสรา้งประสบการณ์ใหก้ับนักศึกษาจีน  สาขาวิชา
ภาษาไทย และสามารถน าความรูแ้ละทกัษะไปปรบัใชใ้นการสื่อสาร และการประสานงานตาม
สถานการณ์ธุรกิจต่างๆ ระหว่างไทย - จีนได ้พรอ้มที่จะท าธุรกิจกบัชาวไทยในอนาคตไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ   
   3. เป็นหลกัสตูรที่มุ่งเนน้พฒันาความรูค้ลงัค าศพัทภ์าษาไทยทางธุรกิจ  โดยบรบิท
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเป็นฐาน เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อ
การสื่อสาร และการประสานงานตามสถานการณ ์หรือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และเหมาะสม  รวมทั้งพัฒนาความรูพ้ื ้นฐานด้านข้ามวัฒนธรรม  มารยาท  คุณธรรม  และ
จรยิธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหก้บันกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย 
   4. เป็นหลกัสูตรที่สามารถจัดกิจกรรมทัง้ฝึกอบรมและน าไปใชเ้ป็นหลกัสูตรเสริม  
โดยพิจารณาเนือ้หาที่สอดคลอ้งกบัรายวิชาที่ก าหนดในโครงสรา้งหลกัสตูรสาขาวิชาภาษาไทย 
ส าหรบันกัศกึษาจีน 
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3. วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
  เพื่อใหน้กัศกึษาจีนมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจต่อไปนี ้
   1. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟัง  ประกอบด้วย 
สามารถฟังเขา้ใจการใชภ้าษาไทยทัง้น า้เสียง ส าเนียง ถอ้ยค า ค าทบัศัพทภ์าษาอังกฤษ ค าย่อ 
บทสนทนา ขอ้ความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานการณธ์ุรกิจระหว่างไทย-จีน  
   2. ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทักษะการพูด  ประกอบดว้ย 
สามารถพูดภาษาไทยโดยใชน้ า้เสียง ลีลาและส าเนียงอย่างเป็นธรรมชาติ  และการใชถ้อ้ยค า 
ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  ค าย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจต่าง  ๆ อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถพูดบทสนทนา  กล่าวเรื่องราวต่าง  ๆ ที่ เกิดขึน้ในสถานการณ์ธุรกิจ
ระหว่างไทย-จีนได ้
   3. ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทักษะการอ่าน ประกอบดว้ย 
สามารถอ่านเข้าใจเอกสารที่ เก่ียวกับสภาพธุรกิจ  เศรษฐกิจปัจจุบัน  รวมทั้งมารยาทและ
วฒันธรรมทางธุรกิจ คณุธรรมและจรยิธรรมทางธุรกิจ  
   4. ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทักษะการเขียน  ประกอบดว้ย 
สามารถการใชค้ าศัพท์ ส านวน อักษรย่อและประโยคทางธุรกิจในการเขียนเรื่องราวเก่ียวกับ
ธุรกิจ 
 
4. โครงสร้างเนือ้หาของหลักสูตร 
 หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับ
นกัศึกษาจีน ฉบบันี ้ไดก้ าหนดหน่วยการเรียนรูต้ามบริบท (Context) ของการใชภ้าษาเชิงธุรกิจ 
ดงันี ้
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
เวลาทีใ่ช้จัดกิจกรรม 

(ชั่วโมง) 

1 สถานที่ท างาน 6 ชั่วโมง 
2 การบริการ 6 ชั่วโมง 
3 งานสมัมนาธุรกิจ 6 ชั่วโมง 
4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ 6 ชั่วโมง 
5 การคา้ 6 ชั่วโมง 
6 การลงทนุ 6 ชั่วโมง 
7 การแสดงไมตรีจิต 6 ชั่วโมง 

รวม 42 ชั่วโมง 

 
 เนือ้หากิจกรรม 
 เนื ้อหาของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีน ประกอบดว้ย 7 หน่วยกิจกรรมการเรียนรู ้ดงันี ้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สถานทีท่ างาน    
  1.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 สถานที่ท างาน    
  1.2 ใบความรูท้ี่ 1.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องสถานที่ท างาน 
  1.3 การฟัง - การพดูเรื่องสถานที่ท างาน 
   1.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “ส านกังานตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย”  
   1.3.2 ใบงานที่ 1.1 การฟังเรื่องสถานที่ท างาน 
   1.3.3 ใบงานที่ 1.2 การพดูสนทนาเรื่องสถานที่ท างาน  
  1.4 การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานที่ท างาน    
   1.4.1 ใบความรูท้ี่ 1.2 แนะน าบรษิัท   
   1.4.2 ใบงานที่ 1.3 การอ่าน เรื่องสถานที่ท างาน  
   1.4.3 ใบงานที่ 1.4 การเขียน เรื่องสถานที่ท างาน  
  1.5 ใบความรูท้ี่ 1.3 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องสถานที่ท างาน 
  1.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 
สถานที่ท างาน  



  182 

  หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การบริการ   
  2.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 การบรกิาร   
  2.2 ใบความรูท้ี่ 2.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการบรกิาร 
  2.3 การฟัง – การพดู เรื่องการบรกิาร 
   2.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “การใหบ้รกิารของธนาคารกรุงเทพ”  
   2.3.2 ใบงานที่ 2.1 การฟัง เรื่องการบรกิาร 
   2.3.3 ใบงานที่ 2.2 การพดูสนทนา เรื่องการบรกิาร 
   
  2.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการบรกิาร  
   2.4.1 ใบความรูท้ี่ 2.2  เรื่องการใหบ้รกิารเคลมสินคา้ 
   2.4.2 ใบงานที่ 2.3 การอ่าน เรื่องการบรกิาร 
   2.4.3 ใบงานที่ 2.4 การเขียน เรื่องการบรกิาร  
  2.5 ใบความรูท้ี่ 2.3 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการบรกิาร  
  2.6 แบบประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2  
การบรกิาร   
 หน่วยการเรียนรู้ที ่3 งานสัมมนาธุรกิจ  
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 งานสมัมนาธุรกิจ  
  3.2 ใบความรูท้ี่ 3.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 
  3.3 การฟัง – การพดู เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 
   3.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “THAILAND 2020 กา้วขา้มพายเุศรษฐกิจ” 
   3.3.2 ใบงานที่ 3.1 การฟัง เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 
   3.3.3 ใบงานที่ 3.2 การพดูสนทนา เรื่องสมัมนาธุรกิจ 
  3.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ  
   3.4.1 ใบความรูท้ี่  3.2 เรื่อง งานสัมมนา ดิจิทัลมารเ์ก็ตติง้ 2020 ส าหรบัการค้า
ชายแดน 
   3.4.2 ใบงานที่ 3.3 การอ่าน เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 
   3.4.3 ใบงานที่ 3.4 การเขียน เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 
  3.5 ใบความรูท้ี่ 3.3 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 
  3.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  หน่วยการเรียนรูท้ี่  3   
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งานสมัมนาธุรกิจ 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
  4.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ 
  4.2 ใบความรูท้ี่ 4.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 
  4.3 การฟัง – การพดู เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 
   4.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “เสน้ทาง R3A คนุหมิง-กรุงเทพฯ” 
   4.3.2 ใบงานที่ 4.1 การฟัง เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 
   4.3.3 ใบงานที่ 4.2 การพดูสนทนา เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 
  4.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ   
    4.4.1 ใบความรูท้ี่ 4.2 เรื่อง ยินดีตอ้นรบัสูบ่รษิัทของเรา 
   4.4.2 ใบงานที่ 4.3 การอ่าน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 
   4.4.3 ใบงานที่ 4.4 การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 
  4.5 ใบความรูท้ี่ 4.3 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 
  4.6 แบบประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4  
   การเดินทางเพื่อธุรกิจ       
 หน่วยการเรียนรู้ที ่5 การค้าขาย  
  5.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 การคา้ขาย   
  5.2 ใบความรูท้ี่ 5.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการคา้ขาย 
  5.3 การฟัง – การพดู เรื่อง การคา้ขาย 
   5.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “ตลาดโต่วหนาน นครคนุหมิง” 
   5.3.2 ใบงานที่ 5.1 การฟัง เรื่องการคา้ขาย 
   5.3.3 ใบงานที่ 5.2 การพดูสนทนา เรื่องการคา้ขาย 
  5.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการคา้ขาย    
   5.4.1 ใบความรูท้ี่ 5.2 เรื่อง ตลาดกลางคา้สง่สินคา้เกษตรที่ครบวงจร 
   5.4.2 ใบงานที่ 5.3 การอ่าน เรื่องการคา้ขาย 
   5.4.3 ใบงานที่ 5.4 การเขียน เรื่องการคา้ขาย 
  5.5 ใบความรูท้ี่ 5.3 วิธีการใชภ้าษาไทยเรื่องการคา้ขาย 
  5.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  หน่วยการเรียนรูท้ี่  5 

การคา้ขาย 
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 หน่วยการเรียนรู้ที ่6 การลงทุน     
  6.1 แผนการจดัการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 การลงทนุ     
  6.2 ใบความรูท้ี่ 6.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการลงทนุ 
  6.3 การฟัง – การพดูเรื่องการลงทนุ 
   6.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “นกัลงทนุจีนสนใจลงทนุในไทย” 
   6.3.2 ใบงานที่ 6.1 การฟัง เรื่องการลงทนุ 
   6.3.3 ใบงานที่ 6.2 การพดูสนทนา เรื่องการลงทนุ 
   
  6.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการลงทนุ    
   6.4.1 ใบความรูท้ี่ 6.2 เรื่อง “การลงทนุในเขต EEC” 
   6.4.2 ใบงานที่ 6.3 การอ่าน เรื่องการลงทนุ 
   6.4.3 ใบงานที่ 6.4 การเขียน เรื่องการลงทนุ 
  6.5 ใบความรูท้ี่ 6.3 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการลงทนุ 
  6.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  หน่วยการเรียนรูท้ี่  6    
การลงทนุ   
 หน่วยการเรียนรู้ที ่7 การแสดงไมตรีจิต     
  7.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 การแสดงไมตรีจิต      
  7.2 ใบความรูท้ี่ 7.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่อง การแสดงไมตรีจิต 
  7.3 การฟัง – การพดู เรื่อง การแสดงไมตรีจิต 
   7.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “พวงมาลยัเงิน ของขวญัผูน้  าอาเซียน” 
   7.3.2 ใบงานที่ 7.1 การฟังเรื่องการแสดงไมตรีจิต 
   7.3.3 ใบงานที่ 7.2 การพดูสนทนาเรื่องการแสดงไมตรีจิต 
  7.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต     
   7.4.1 ใบความรูท้ี่ 7.2 เรื่อง “การแสดงไมตรีจิตในเขต EEC”  
   7.4.2 ใบงานที่ 7.3 การอ่าน เรื่องการแสดงไมตรีจิต 
   7.4.3 ใบงานที่ 7.4 การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต 
  7.5 ใบความรูท้ี่ 7.3 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการแสดงไมตรีจิต 
  7.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  หน่วยการเรียนรูท้ี่  7   
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การแสดงไมตรีจิต 
     
5. แนวการจัดกิจกรรม 
 แนวการจัดกิจกรรมตามเนือ้หาในหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีนในแต่ละหน่วยมีความหลากหลายในกิจกรรมที่มี
ลกัษณะการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลกัษณะเชิงการเรียนรูร้ายบุคคล  การเรียนรูร้่วมกัน 
และบูรณาการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูส้มัยใหม่  ซึ่งมีล  าดับขั้นการจัดการ
เรียนรู ้5 ขัน้ ดงันี ้
  ขั้นที่ 1 การสรา้งแรงจูงใจเข้าสู่บทเรียน ( LEARNING MOTIVATION)  เป็นขั้นที่มุ่ง
สรา้งความสนใจและสรา้งสภาวะทางอารมณท์ี่ผ่อนคลาย มีความสขุ เพื่อใหน้กัศึกษาจีนเขา้ใจ
ความหมายและตระหนกัในความส าคญัของสิ่งที่ก าลงัที่จะเรียน 
  ขั้นที่  2  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  (EXPERIENCE SHARING) เป็นขั้นที่ เปิด
โอกาสใหน้กัศกึษาจีนไดใ้ชก้ารสื่อสารในการน าเสนอประสบการณข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 
  ขัน้ที่ 3 การสรา้งพลงัร่วมกันฝึกคิดในการใชภ้าษา  (COLLABORATIVE THINKING) 
เป็นขัน้ที่เนน้ใหน้กัศกึษาจีนสรา้งพลงัรว่มกนัในการฝึกทกัษะการคิดและทกัษะทางภาษา 
  ขั้นที่  4 การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ (LANGUAGE CREATIVITY) เป็นขั้นที่ เน้นให้
นกัศึกษาจีนท ากิจกรรมการฟัง การพูด และการอ่านแลว้ร่วมกันสรุปความรูท้ี่ไดร้บัจากการท า
กิจกรรม และสามารถใชภ้าษาเชิงสรา้งสรรคใ์นการเขียนตามสถานการณธ์ุรกิจได ้
  ขั้นที่  5  สรุป  ประเมิน  สู่การประยุกต์ใช้ (EVALUATION & APPLYING) เป็นขั้นที่
ผูเ้รียนร่วมกัน สรุปองคค์วามรูจ้ากเรื่องที่เรียน ประเมินแนวทางที่เหมาะสม และร่วมกันบอก
แนวทางการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณธ์ุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 
 
6. ส่ือ / อุปกรณ ์และแหล่งเรียนรู้ 
  สื่อ/อุปกรณ์  และแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมตามเนื ้อหาในหลักสูตร 
ประกอบดว้ย สื่อประเภทเอกสาร ไดแ้ก่ สื่อ VIDEO ค าศพัทแ์ละวลี ใบงานการฟัง ใบงานการพดู 
ใบความรู้ ใบงานการอ่าน  ใบงานการเขียน  และสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์  ได้แก่  เครื่อง
คอมพิวเตอร  ์CD-ROM วิดีทัศน์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ แหล่งเรียนรูท้ี่ ใช้จัดกิจกรรมตาม
หลกัสตูร ไดแ้ก่บรเิวณมหาวิทยาลยั หอ้งสมดุ สถานที่ท างานของบรษิัท  
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7. แนวการวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน ก าหนดการประเมินเป็น 3 ระยะดงันี ้
  ระยะที่ 1 ก่อนการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริม ด าเนินการประเมินความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใชแ้บบวัดความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรบั
นกัศกึษาจีน  
  ระยะที่  2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรเสริม  ด าเนินการประเมิน
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 
  ระยะที่ 3 หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริม ด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบบประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาจีนที่เขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูต่้อหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 
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2.2 ผลการตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  
หลงัการสรา้งโครงร่างหลกัสูตรแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าโครงร่างหลกัสูตรใหผู้เ้ชี่ยวชาญ

จ านวน 5 คน ประเมินโครงร่างหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน มีดงันี ้

2.2.1 ผลการประเมินโครงร่างหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ดงัตาราง 10   
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตฐาน และระดบัความเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิ
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
 

 
 

 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
n = 5 ระดับความ

เหมาะสม �̅� S.D. 
1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร 4.67 0.49 มากที่สดุ 
1.1 มีความสมเหตสุมผล 4.60 0.55  มากที่สดุ 
1.2 มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความจ าเป็นในสงัคมปัจจบุนั 4.60 0.55 มากที่สดุ 
1.3 มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูร 4.80 0.45 มากที่สดุ 
2. หลักการของหลักสูตร 4.53 0.52 มากที่สดุ 
2.1 มีความเป็นไปได ้ 4.60 0.55 มากที่สดุ 
2.2 สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 4.60 0.55 มากที่สดุ 
2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานรองรบั 4.40 0.55 มากที่สดุ 
3. วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 4.67 0.49 มากที่สดุ 
3.1 มีความชดัเจน 4.60 0.55 มากที่สดุ 
3.2 มีความเป็นไปได ้ 4.40 0.55 มาก 
3.3 เหมาะสมส าหรบันกัศกึษาจีน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
4. โครงสร้างเนือ้หาของหลักสูตร 4.60 0.51 มากที่สดุ 
4.1 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 4.60 0.55 มากที่สดุ 
4.2 ครอบคลมุบรบิทการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจที่ตอ้งการพฒันา 4.60 0.55 มากที่สดุ 
4.3 การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สดุ 
4.4 ระยะเวลาที่ก าหนดมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

5. แผนการจัดการเรีนรู้ 4.67 0.50 มากที่สดุ 
5.1 มีความเป็นไปได ้ 4.80 0.45 มากที่สดุ 
5.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย 4.60 0.55 มากที่สดุ 
5.3 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 4.60 0.55 มากที่สดุ 
5.4 เหมาะสมกบัเวลา 4.40 0.55 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
จากตาราง 10 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

(�̅�=4.62, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าดา้นสภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสตูร 

(�̅�=4.67, S.D.= 0.49) ดา้นกระบวนการเรียนรู ้(�̅� = 4.67, S.D.= 0.49 )  ดา้นสื่อ อุปกรณ์และ

แหล่งเรียนรู ้(�̅�=4.73, S.D.= 0.46)  ดา้นการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก

ที่สดุทกุประเด็นย่อย(�̅�=4.60, S.D.= 0.51) สว่นดา้นหลกัการของหลกัสตูรในประเด็นย่อยอ่ืน ๆ มี

ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด(�̅�=4.53, S.D.= 0.52) ยกเว้นในเรื่อง “มีแนวคิดทฤษฎีพื ้น

ฐานรองรบั” ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามเห็นในระดับมาก(�̅�=4.67, S.D.= 0.49) ดา้นวัตถุประสงคข์อง

หลกัสตูรในประเด็นย่อยอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด(�̅�=4.67, S.D.= 0.49) ยกเวน้

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
n = 5 ระดับความ

เหมาะสม �̅� S.D. 
6. กระบวนการการจัดกิจกรรม 4.67 0.49 มากที่สดุ 
6.1 มีความเป็นไปได ้ 4.60 0.55  มากที่สดุ 
6.2 ล าดบัขัน้ตอนไดเ้หมาะสม 4.60 0.55 มากที่สดุ 
6.3 มีความเหมาะสมส าหรบันกัศกึษาจีน 4.80 0.45 มากที่สดุ 
6.4 มีความเป็นไปได้ในการเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 
4.60 0.55 มากที่สดุ 

7. สื่อ/อุปกรณ ์และแหล่งเรียนรู้  4.73 0.46 มากที่สดุ 
7.1 ช่วยส่งเสรมิใหก้ารเรียนรูบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 4.80 0.45 มากที่สดุ 
7.2 มีความหลากหลาย 4.60 0.55 มากที่สดุ 
7.3 มีความเหมาะสมส าหรบันกัศกึษาจีน 4.80 0.45 มากที่สดุ 
8. การวัดและประเมินผล 4.60 0.51 มากที่สดุ 
8.1 ครอบคลมุสิ่งที่ตอ้งประเมิน 4.60 0.55 มากที่สดุ 
8.2 สอดคลอ้งกบัความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชงิธุรกิจ ส าหรบั

นกัศกึษาจีน 
4.60 0.55 มากที่สดุ 

8.3 สามารถตรวจสอบการบรรลวุตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 4.60 0.55 มากที่สดุ 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.49 มากทีสุ่ด 
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ในเรื่อง “มีความเป็นไปได”้ ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามเห็นในระดบัมาก(�̅�=4.44, S.D.= 0.55) และส่วน
ด้านโครงสรา้งเนื ้อหาของหลักสูตรในประเด็นย่อยอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

(�̅�=4.60, S.D.= 0.51)  ยกเวน้ในเรื่อง “ระยะเวลาที่ก าหนดมีความเหมาะสม” ผู้เชี่ยวชาญให้

ความเห็นในระดับมาก (�̅�=4.44, S.D.= 0.55) นอกจากนีใ้นดา้นแผนการจัดการเรียนรูป้ระเด็น

ย่อยในเรื่อง “เหมาะสมกบัเวลา” ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามเห็นว่ามีความเหมาะสมระดบัมาก(�̅�=4.44, 
S.D.= 0.55)  และเมื่อพิจารณาในภาพรวมสรุปได้ว่าโครงร่างของหลักสูตรที่สรา้งขึน้มีความ
เหมาะสมในระดบัมากที่สุด ยกเวน้ในเรื่อง “เหมาะสมกบัเวลา” ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามเห็นในระดับ
มาก 

2.2.2 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ดงัแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชี่ยวชาญในการพิจารณาโครงร่างหลกัสตูร
เสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผลการพิจารณาความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญใน 8 องคป์ระกอบ จากประเด็นค าถาม 17 รายการพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
เท่ากับ 1.00 จ านวน 9 รายการ และ 0.80 จ านวน 8 รายการ โดยค่าดัชนีมีความสอดคลอ้งอยู่ใน
ระดบัสงูตัง้แต่ 0.80 -1.00 ซึ่งแปลผลไดว้่า โครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใช ้

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ค่าดัชนีความ
สอดลอ้ง 

การแปรผล 

1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกับหลักการ
ของหลกัสตูร 

1.00 สอดคลอ้ง 

2. ปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรกับวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร 

0.80 สอดคลอ้ง 

3. ปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกับโครงสรา้งของ
หลกัสตูร 

0.80 สอดคลอ้ง 

4. หลกัการของหลกัสตูรกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 0.80 สอดคลอ้ง 
5. หลกัการของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของหลกัสตูร 1.00 สอดคลอ้ง 
6. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบัแผนการจดัการเรียนรู ้ 1.00 สอดคลอ้ง 
7. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบักระบวนการจดักิจกรรม 1.00 สอดคลอ้ง 
8. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบัการวดัและประเมินผล 0.80 สอดคลอ้ง 
9. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบักบัวตัถปุระสงค ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
10. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบักบักระบวนการเรียนรู ้ 1.00 สอดคลอ้ง 
11. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัการวดัและประเมินผล 0.80 สอดคลอ้ง 
12. แผนการจดัการเรียนรูก้บัโครงสรา้งของหลกัสตูร 0.80 สอดคลอ้ง 
13. แผนการจดัการเรียนรูก้บักระบวนการจดักิจจกรรม 1.00 สอดคลอ้ง 
14. กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 0.80 สอดคลอ้ง 
15. กระบวนการจดักิจกรรมกบัส่ือ/อปุกรณแ์ละแหล่งเรียนรู ้ 1.00 สอดคลอ้ง 
16. กระบวนการจดักิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 1.00 สอดคลอ้ง 
17. ส่ือ/อปุกรณแ์ละแหล่งเรียนรูก้บัการวดัและประเมินผล 0.80 สอดคลอ้ง 



  192 

 
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน อยู่ใน
เกณฑท์ี่มีความสอดคลอ้งกนั สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 

2.2.3 ผลการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และ           
การประเมินความสอดคลอ้งดา้นเนือ้หากิจกรรมของหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ดงัแสดงในตาราง 12 
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ตาราง 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้งดา้นเนือ้หากิจกรรมของหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ดงัแสดงในตาราง 12 

 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ค่าดัชนีความ
สอดลอ้ง 

การแปรผล 

1. หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สถานทีท่ างาน    
1.1 แผนการจดัการเรียนรู ้ 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 สถานท่ีท างาน  
0.80  สอดคลอ้ง 

1.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องสถานที่ท  างาน 1.00 สอดคลอ้ง 
1.3 การฟัง - การพดูเรื่องสถานที่ท  างาน 1.00 สอดคลอ้ง 
1.4 การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานท่ีท างาน 0.80 สอดคลอ้ง 
1.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องสถานที่ท  างาน 1.00 สอดคลอ้ง 
2. หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การบริการ     
2.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 การบรกิาร   0.80 สอดคลอ้ง 
2.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการบรกิาร 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3 การฟัง – การพดู เรื่องการบรกิาร 1.00 สอดคลอ้ง 
2.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการบรกิาร 0.80 สอดคลอ้ง 
2.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการบรกิาร  1.00 สอดคลอ้ง 
3. หน่วยการเรียนรู้ที ่3 งานสัมมนาธุรกิจ    
3.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 งานสมัมนาธุรกิจ  1.00 สอดคลอ้ง 
3.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 0.80 สอดคลอ้ง 

3.3.  การฟัง – การพดู เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 1.00 สอดคลอ้ง 
3.4.  การอ่าน – การเขียน เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 0.80 สอดคลอ้ง 
3.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ 1.00 สอดคลอ้ง 
4. หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ   
4.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 การเดินทางเพื่อธุรกิจ 0.80 สอดคลอ้ง 
4.2 ใบความรูท้ี่ 4.1 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 1.00 สอดคลอ้ง 

4.3 การฟัง – การพดู เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 1.00 สอดคลอ้ง 

4.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 0.80 สอดคลอ้ง 
4.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 

 

จากตาราง 12 แสดงว่า การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และ           
การประเมินความสอดคลอ้งดา้นเนือ้หากิจกรรมของหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยค่าดัชนีมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดับสูงตัง้แต่ 0.80 -1.00 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑท์ี่มีความสอดคลอ้งกนั สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 
 
 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ค่าดัชนีความ
สอดลอ้ง 

การแปรผล 

5. หน่วยการเรียนรู้ที ่5 การค้าขาย    
5.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 การคา้ขาย   0.80 สอดคลอ้ง 
5.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการคา้ขาย 1.00 สอดคลอ้ง 
5.3 การฟัง – การพดู เรื่อง การคา้ขาย 1.00 สอดคลอ้ง 
5.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการคา้ขาย 0.80 สอดคลอ้ง 
5.5 วิธีการใชภ้าษาไทยเรื่องการคา้ขาย 1.00 สอดคลอ้ง 
6. หน่วยการเรียนรู้ที ่6 การลงทุน     
6.1 แผนการจดัการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 การลงทนุ     0.80 สอดคลอ้ง 
6.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการลงทนุ 1.00 สอดคลอ้ง 
6.3 การฟัง – การพดูเรื่องการลงทนุ 0.80 สอดคลอ้ง 
6.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการลงทนุ 0.80 สอดคลอ้ง 
6.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการลงทนุ 1.00 สอดคลอ้ง 
7. หน่วยการเรียนรู้ที ่7 การแสดงไมตรีจิต     
7.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 การแสดงไมตรีจิต      0.80 สอดคลอ้ง 
7.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่อง การแสดงไมตรีจิต 1.00 สอดคลอ้ง 
7.3 การฟัง – การพดู เรื่อง การแสดงไมตรีจิต 0.80 สอดคลอ้ง 
7.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต 0.80 สอดคลอ้ง 
7.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการแสดงไมตรีจิต 1.00 สอดคลอ้ง 
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2.3 ผลการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
หลังจากผู้วิจัยได้น าโครงร่างหลักสูตรให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความ

เหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรไดค่้าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.40 - 5.00 และใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 
คนพิจารณาวิเคราะหด์ัชนีความสอดคลอ้งของโครงร่างหลักสูตร และดัชนีความสอดคลอ้งดา้น
เนือ้หากิจกรรมของหลักสูตรมีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 นอกจากนีผู้เ้ชี่ยวชาญยังใหข้อ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ ามาปรบัปรุงโครงรา่งหลกัสตูร ดงันนี ้

2.3.1 ปรบัในส่วนสภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตรใหม้ีความเชื่อมโยงว่า
ท าไมจึงจ าเป็นตอ้งใช้หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน ปรบัส านวนค าซ าซอ้น 

2.3.2 ปรบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรใหม้ีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ ก าหนดคณุลกัษณะ
ที่เกิดแก่นกัศกึษาจีน จ าแนกเป็นรายขอ้ใหช้ดัเจน 

2.3.3 ปรบักิจกรรมใหม้ีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ เช่น การระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเกิด
กิจกรรมคิดสรา้งสรรค ์ปรบัในเรื่องของกิจกรรมใหม้ีการฝึกการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน หรือ 
การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ควรใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาสมกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 อาทิ
โปรแกรม Smart Phone หรือโทรศพัทม์ือถือ เช่น Applications WeChat, Zoom Meeting เป็นตน้ 
มาปรบัใชใ้นการจดัการเรียนรู ้การใช ้E-Learning คลิปต่างๆใหม้ากขึน้ 

2.3.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรูค้วรลดการบรรยาย เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้
ใหก้ับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักศึกษาจีนมีพืน้ฐานความรูภ้าษาไทย
ค่อนขา้งดีแลว้ การบรรยายหรือเนือ้หาที่เป็นความรูน้่าจะใหน้ักศึกษาจีนศึกษาดว้ยตนองมาก่อน 
แลว้น าค าถามมาร่วมกิจกรรมในหอ้งเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ควรสรา้ง QR-Code ใหเ้ชื่อมกับ
เนือ้หาตัง้แต่หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 ถึงหน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 ซึ่งท าเป็นลกัษณะการเรียนรูอ้อนไลน ์เช่น 
การสแกน QR-Code สามารถเชื่อมกับ Clip VDO และใบความรูต่้างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่
มาช่วยในการเรียนรู ้ 

2.3.5 เพิ่มแบบทดสอบหลังการเรียนหน่วยการเรียนรูแ้ต่ละหน่วยให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยใหค้รอบคลุม 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตามสถานการณ์หรือวัตถุประสงคเ์ฉพาะต่างๆในบริบทของธุรกิจต่างๆ ไดแ้ก่ 1) บริบทสถานที่
ท างาน 2) บริบทการบริการ 4) บริบทงานสมัมนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบท
การคา้ 6) บรบิทการลงทนุ และ 7) บรบิทการแสดงไมตรีจิต   
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2.4 ผลการสร้างเคร่ืองมือประกอบหลักสูตร 
เครื่องมือประกอบหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง

ธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน ประกอบดว้ย เอกสารหลกัสตูร เนือ้หากิจกรรม แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจ แบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูร 

2.4.1 เอกสารหลกัสตูร 
ผูว้ิจัยไดจ้ัดท าเอกสารหลกัสูตร ซึ่งน าเสนอ สภาพปัญหาและความจ าเป็นของ

หลกัสูตร วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสรา้งเนือ้หาของหลกัสูตร เนือ้หาของหลกัสตูร แนวการ
จดักิจกรรม สื่อ/อปุกรณแ์ละแหลง่เรียนรู ้และการวดัและประเมินผล 

2.4.2 เนือ้หากิจกรรมของหลกัสตูร 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยไดจ้ัดท าเนือ้หากิจกรรมของหลักสูตรเป็น 7 หน่วยการ

เรียนรู ้ซึ่งประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 7 แผน ผลการประเมินความสอดคลอ้งดา้น
เนือ้หากิจกรรมของหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน พบว่า ค่า
ดัชนีมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูงตั้งแต่ 0.80 -1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสอดคล้องกัน 
สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 

2.4.3  แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนเป็นแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ขอ้ ผลการหาคุณภาพ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 0.80 - 
1.00 ผูว้ิจัยไดน้ าไปทดสอบกบันักศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าผลคะแนนมา
หาค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) รายขอ้ คัดเลือกแบบทดสอบขอ้ที่มีค่าความยาก-
ง่าย ตัง้แต่ 0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป จ านวน 30 ขอ้ แบบทดสอบมีค่าความ
ยาก (p) ระหว่าง 0.25 - 0.69 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.25 – 0.88 แล้วน าไปใช้ค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder-Richardson Formula 20) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560: 76) 
ผลปรากฏว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ ้นมี ค่าความเชื่อมั่ นเท่ากับ 0.85 ซื่อถือว่าแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนสามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล
ต่อไปได ้
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2.4.4  แบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูร 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสริม

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนไปตรวจสอบความตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และการประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใชห้ลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลปรากฏ
ว่า ค่าดัชนีมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดับสูงตัง้แต่ 0.80 -1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑท์ี่มีความสอดคลอ้ง
กนั สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 
 
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร 

ในการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน
ยนูนาน ที่ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 25 คน  การทดลองครัง้
นี ้ ผู ้วิจัยได้ใช้เวลาทดลองจ านวน 42 ชั่ วโมง สัปดาห์ละ 6 ชั่ วโมง เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห ์
ช่วงเวลาทดลอง คือ เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนธันวาคม 2563 ปีการศกึษา 2563 ตามระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน เครื่องมือที่จะใช้ได้แก่  1)
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกจ ส าหรบันกัศึกษาจีน ก่อนและหลงัการใช้
หลกัสตูร (Pre-test / Post-test) และ 2) แบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรของผูเ้ขา้รบั
การทดลอง ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 สว่นดงันี ้

3.1 ผลการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้
หลักสูตร  

ในการสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกจ ส าหรบันกัศึกษาจีน 
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร (Pre-test / Post-test) นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบ โดยปรบัประยกุตใ์ชรู้ปแบบและลกัษณะโครงสรา้ง
การสอบวัดระดับความสามารถในการใชภ้าษาไทย ส าหรบัชาวต่างประเทศของกลุ่มประเมิน
คุณภาพการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ และการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยส าหรบัผูพู้ดภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ จุฬาฯ (CU-TFL) แบบทดสอบเป็นแบบเลือกค าตอบ (Multiple-Choice) ชุด
ขอ้สอบจะมี 2 ส่วน คือ 1) ส่วนทดสอบการฟังและการพูด จ านวน 8 ขอ้ 2) ส่วนทดสอบการอ่าน
และการเขียนและขอ้บกพร่องทางไวยากรณ ์จ านวน 22 ขอ้ รวมจ านวนค าถามทัง้สิน้ 30 ขอ้ โดย
ใชเ้วลาในการทดสอบ 60 นาที แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกจ ส าหรบั
นกัศกึษาจีน ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูร  

ผลการประเมินที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการวดัความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกจ ส าหรบันกัศึกษาจีน ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูร ผลการวิเคราะหด์งัแสดงใน
ตาราง 13 
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ตาราง 13 คะแนนการทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนก่อน
และหลงัการใชห้ลกัสตูรของผูเ้ขา้รบัทดลอง จ านวน 25 คน 
 

ผูเ้ขา้รบัทดลอง 
คะแนนก่อนการใชห้ลกัสตูร 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

คะแนนหลงัการใชห้ลกัสตูร 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

คนที่ 1 16 27 
คนที่ 2 10 25 
คนที่ 3 12 29 
คนที่ 4 14 28 
คนที่ 5 17 27 
คนที่ 6 19 29 
คนที่ 7 18 28 
คนที่ 8 14 26 
คนที่ 9 16 29 
คนที่ 10 22 30 
คนที่ 11 12 28 
คนที่ 12 14 26 
คนที่ 13 15 28 
คนที่ 14 17 28 
คนที่ 15 21 30 
คนที่ 16 15 29 
คนที่ 17 13 27 
คนที่ 18 15 28 
คนที่ 19 16 29 
คนที่ 20 17 27 
คนที่ 21 10 27 
คนที่ 22 13 26 
คนที่ 23 18 29 
คนที่ 24 15 28 
คนที่ 25 13 28 
Mean 15.28 27.84 
S.D. 2.99 1.28 
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จากตาราง 13 แสดงว่า ผูท้ี่เขา้รบัทดลองมีค่าคะแนนก่อนการใชห้ลกัสูตรสูงสุดคือ 22 
คะแนน จ านวน 1 คน และค่าคะแนนต ่าสุดคือ 10 คะแนน จ านวน 2 คน จากคะแนนเต็ม 30  
คะแนน และหลังการใชห้ลักสูตรมีคะแนนเพิ่มขึน้ทุกคน โดยมีค่าคะแนนสูงสุดคือ 30 คะแนน 
จ านวน 2 คน และมีค่าคะแนนต ่าสดุคือ 25 คะแนน มีจ านวน 1 คน 

 
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูรของผูเ้ขา้รบัทดลอง จ านวน 25 คน 
 

การทดสอบ n �̅� S.D. t P 
ก่อนทดลองใชห้ลกัสตูร 25 15.28 2.99 26.17* .000 
หลงัทดลองใชห้ลกัสตูร 25 27.84 1.28   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 14 พบว่า ผูเ้ขา้รบัทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ

ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนก่อนทดลองใชห้ลกัสตูรมีค่าเท่ากบั
15.28 (S.D.=2.99) ส่วนหลงัทดลองใชห้ลกัสตูรมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนมีค่าเท่ากับ 27.84 (S.D.=1.28) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลัง
ทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  

 
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการใช้หลักสูตรเสริมเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน  
ในการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการใชห้ลักสูตรเสริมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องและใช้เป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Five-Point Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิรท์ (Likert, 1932: 1-55) ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเนือ้หา 2) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3) ดา้นกิจกรรม และ 4) ดา้นการ
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ประเมินผล ในการหาคณุภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ ผูว้ิจยัไดเ้สนอผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 
คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถามมีค่าตัง้แต่ 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่วางไว ้ดงัแสดงไว้
ในภาคผนวก ง และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรของผูเ้ขา้รบักิจกรรมการ
จัดการเรียนรูน้ั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ ให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และค านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และประเมินความพึงพอใจในแต่ละขอ้เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด
คือ 3.51(ระดบัมาก) ดงัต่อไปนี ้

 
3.2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร

โดยรวม 
 

ตาราง 15 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูรโดยรวม 
 

ด้าน 
ความพึงพอใจทีมี่ตอ่การจัดกจืกรรม 

การเรียนรู้ตามหลักสตูร 
n = 25 ระดับความพึง

พอใจ �̅� S.D. 
1 ดา้นเนือ้หา 4.83 0.53 มากที่สดุ 
2 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.94 0.24 มากที่สดุ 
3 ดา้นวิธีการสอน 4.86 0.48 มากที่สดุ 
4 ดา้นการประเมินผล 4.73 0.66 มากที่สดุ 

 รวม 4.84 0.51 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 15 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรโดยรวม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายดา้นสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผู้เข้ารบักิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅�=4.84, S.D.= 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุทัง้ 4 ดา้น 
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3.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านเนือ้หา 

 
ตาราง 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูรดา้นเนือ้หาเป็นรายขอ้ 
 

ด้าน 
ความพึงพอใจทีมี่ตอ่การจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ตามหลักสตูร 
n = 25 ระดับความพึง

พอใจ �̅� S.D. 
1 เนื ้อหาของหลักสูตรฯ สอดคล้องกับสภาพหรือลักษณะ 

การใชภ้าษาในการส่ือสาร และการประสานงานทางดา้น
ธุรกิจระหว่างไทย-จีน 

4.64 0.79 มากที่สดุ 

2 เนือ้หาของหลกัสตูรฯ สามารถน าไปใชใ้นการส่ือสาร และ
การประสานงานทางดา้นธุรกิจระหว่างไทย-จีนจรงิได ้

4.72 0.72 มากที่สดุ 

3 เนือ้หาของหลักสตูรฯ ดา้นทักษะดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

4.96 0.20 มากที่สดุ 

4 เนือ้หาของหลกัสตูรฯ มีเนือ้หาที่ต่อเนื่องกนั 4.88 0.43 มากที่สดุ 
5 เนือ้หาของหลกัสตูรฯ มีความทนัสมยั เหมาะสมกับบริบท 

และสถานการณท์างธุรกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 
4.84 0.43 มากที่สดุ 

6 เนือ้หาของหลักสูตรฯ มีส่วนช่วยใหน้กัศึกษาจีนตัง้มั่นใน
ความยตุิธรรมและความมีคณุธรรม จรยิธรรมทางธุรกิจ 

4.76 0.71 มากที่สดุ 

7 เนือ้หาของหลักสตูรฯ มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาจีนเกิดแรงจูงใจ
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการส่ือสาร และปะสาน
งานกบัคนไทยที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่างๆ 

4.76 0.51 มากที่สดุ 

8 การเขา้รว่มกิจกรรม โดยใชห้ลกัสตูรฯ ท าใหน้กัศกึษาจีนมี
ลกัษณะมุ่งอนาคตในการประกอบอาชีพที่ใชภ้าษาไทยใน
หน่วยงานต่างๆ ระหว่างไทย-จีน 

4.92 0.39 มากที่สดุ 

9 เนื ้อหาของหลักสูตรฯ ช่วยให้นักศึกษาจีนสามารถน า
ค วาม รู้ด้ าน หลั ก ภ าษ าไป ใช้ ใน การ ส่ื อส าร  และ
ประสานงานในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

4.92 0.27 มากที่สดุ 

10 เนือ้หาของหลักสูตรฯ ของแต่ละหน่วยการเรียนรูม้ีความ
สอดคลอ้งกนั 

4.88 0.32 มากที่สดุ 

 รวม 4.83 0.53 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 16 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรด้านเนือ้หา พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านเนือ้หาสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 3.51(ระดับมาก) ผูเ้ขา้รบักิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ามหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีความพงึพอใจดา้นเนือ้หาโดยรวมและเป็นรายขอ้ทกุขอ้

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅�=4.83, S.D.= 0.53) 
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3.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านอาจารยผ์ู้สอน 

 
ตาราง 17 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูรดา้นอาจารยผ์ูส้อนเป็นรายขอ้ 
 

ด้าน 
ความพึงพอใจทีมี่ตอ่การจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ตามหลักสตูร 
n = 25 ระดับความพึง

พอใจ �̅� S.D. 
11 อาจารยผ์ูส้อนไดส้อนตรงตามเนือ้หาของหลกัสตูรฯ  4.88 0.32 มากที่สดุ 
12 อาจารยผ์ู้สอนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจดา้น

การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพสงู 
4.96 0.20 มากที่สดุ 

13 อาจารยผ์ูส้อนมาสอนตรงเวลา 5.00 0.00 มากที่สดุ 
14 อาจารยผ์ูส้อนเสียสละเวลาส่วนตัวอธิบายขอ้สงสัยของ

นักศึกษาจีนที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.96 0.20 มากที่สดุ 

15 อาจารยผ์ูส้อนมีความทุ่มเทและตัง้ใจในการสอน 4.96 0.20 มากที่สดุ 
16 อาจารยผ์ูส้อนใหก้ าลังใจเมื่อนักศึกษาจีนประสบปัญหา

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.92 0.27 มากที่สดุ 

17 อาจารยผ์ูส้อนกระตุน้ใหน้กัศกึษาจนีเขา้รว่มกิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

4.88 0.32 มากที่สดุ 

18 อาจารยผ์ูส้อนมีเทคนิควิธีการจดัการเรียนรูท้ี่น่าสนใจท า
ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไม่เบื่อหน่าย 

4.84 0.37 มากที่สดุ 

19 อาจารย์ผู้สอนให้ความสนใจกับนักศึกษาจีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างทั่วถึง 

4.96 0.20 มากที่สดุ 

20 อาจารยผ์ูส้อนพยายามเสริมความรูด้า้นการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจใหก้บันกัศกึษาจีนอย่างมีคณุภาพ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

 รวม 4.94 0.24 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 17 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรดา้นอาจารยผ์ูส้อน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจดา้นอาจารยผ์ูส้อน สูง
กว่าเกณฑท์ี่ก าหนดคือ 3.51(ระดบัมาก) ผูเ้ขา้รบักิจกรรมการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีความพึงพอใจดา้นอาจารยผ์ูส้อน

โดยรวมและเป็นรายขอ้ทกุขอ้อยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅�=4.94, S.D.= 0.24) 
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3.2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านวิธีการสอน 

 
ตาราง 18 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูรดา้นกิจกรรมเป็นรายขอ้ 
 

ด้าน 
ความพึงพอใจทีมี่ตอ่การจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ตามหลักสตูร 
n = 25 ระดับความพึง

พอใจ �̅� S.D. 
21 กิจกรรมโดยยึดนกัศกึษาจีนเป็นศนูยก์ลางในการเรยีนรู ้

โดยใหน้กัศกึษาจีนมีบทบาทในการแสดงออก โดยจะมี
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูแ้นะน า 

4.80 0.49 มากที่สดุ 

22 กิจกรรมการเรียนรูท้  าให้นักศึกษาจีนสนุกสนานในการ
เรียน 

4.84 0.46 มากที่สดุ 

23 กิจกรรมการเรียนรูช้่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 

4.92 0.39 มากที่สดุ 

24 กิจกรรมการเรียนรูม้ีการสนับสนุนให้นักศึกษาจีนเห็น
ความส าคญัในใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

4.80 0.69 มากที่สดุ 

25 อาจารยผ์ูส้อนมีการน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการพูดคุยหรือ
เล่าเรื่องต่างๆ ในบริบททางธุรกิจระหว่างจีนไทยก่อนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

4.96 0.20 มากที่สดุ 

26 อาจารยผ์ูส้อนมีการทบทวนความรูเ้ดิมก่อนเริ่มกิจกรรม
การเรียน รู ้ ด้วยการถาม -ตอบปาก เป ล่ า  ห รือท า
แบบทดสอบ 

4.88 0.43 มากที่สดุ 

27 อาจารยผ์ู้สอนยกตัวอย่างต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานการณ์
ธุรกิจในสงัคมไทยประกอบการอธิบายอย่างชดัเจน 

4.92 0.27 มากที่สดุ 

28 อาจารยผ์ู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักศึกษาจีนคิดและ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 

4.92 0.27 มากที่สดุ 

29 อาจารยผ์ูส้อนสรุปเนือ้หาการเรียนรูก้่อนเลิกการเรียนแต่
ละครัง้ 

4.72 0.72 มากที่สดุ 

30 อาจารยผ์ูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหน้ักศึกษาจีนมี
ความกลา้ที่จะแสดงออก 

4.80 0.49 มากที่สดุ 

 รวม 4.86 0.48 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 18 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรดา้นกิจกรรมพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจดา้นวิธีการสอนสงูกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดคือ 3.51(ระดบัมาก) ผูเ้ขา้รบักิจกรรมการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีความพึงพอใจดา้นวิธีการสอนโดยรวมและเป็นรายขอ้

ทกุขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅�=4.86, S.D.= 0.48) 
  



  208 

3.2.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ด้านการประเมินผล 

 
ตาราง 19 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที่มีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสตูรดา้นการประเมินผลเป็นรายขอ้ 
 

ด้าน 
ความพึงพอใจทีมี่ตอ่การจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ตามหลักสตูร 
n = 25 ระดับความพึง

พอใจ �̅� S.D. 
31 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 สถานท่ีท างานมีความเหมาะสม 
4.72 0.72 มากที่สดุ 

32 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 การบรกิารมีความเหมาะสม 

4.76 0.71 มากที่สดุ 

33 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 งานสมัมนาธุรกิจมีความเหมาะสม 

4.68 0.68 มากที่สดุ 

34 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรู ้ที่  4 การเดินทางเพื่ อธุรกิจมีความ
เหมาะสม 

4.68 0.79 มากที่สดุ 

35 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 การคา้ขายมีความเหมาะสม 

4.64 0.79 มากที่สดุ 

36 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 การลงทนุมีความเหมาะสม 

4.84 0.46 มากที่สดุ 

37 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 การแสดงไมตรีจิตมีความเหมาะสม 

4.92 0.27 มากที่สดุ 

38 ระยะเวลาทดสอบของแต่ละหน่วยการเรียนรู ้มีความ
เหมาะสม 

4.72 0.60 มากที่สดุ 

39 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีนหลงัการใชห้ลกัสตูรมีความเหมาะสม 

4.56 0.80 มากที่สดุ 

40 ระยะเวลาทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีนหลังการใช้หลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

4.76 0.51 มากที่สดุ 

 รวม 4.73 0.66 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 19 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลกัสตูรดา้นการประเมินผลพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจดา้นการประเมินผลสงู
กว่าเกณฑท์ี่ก าหนดคือ 3.51(ระดบัมาก) ผูเ้ขา้รบักิจกรรมการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีความพึงพอใจดา้นการประเมินผล

โดยรวมและเป็นรายขอ้ทกุขอ้อยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅�=4.73, S.D.= 0.66) 
 

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร 

การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน พบว่า หลกัสตูรที่พฒันาขึน้มีประสิทธิผลตามประเด็นที่ก าหนด ดงันี ้

4.1.1 ผลจากการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของกลุ่ม
ทดลองหลังการใช้หลักสูตรกับก่อนการใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

จากผลดังกล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า หลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีนท าให้กลุ่มทดลองมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจสูงขึน้
หลงัจากการเขา้รว่มกิจกรรมในหลกัสตูร 

4.1.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการ
จดัการเรียนรูต้ามหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน พบว่า 

นกัศกึษาจีนมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�=4.84, S.D.= 0.51) 
จากผลดังกล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า หลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ

ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ท าใหก้ลุม่ทดลองมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ  
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4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
ภายหลังจากการทดลองใชห้ลกัสูตร ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลที่รวบรวมไดใ้นระหว่างการ

ทดลองใชห้ลกัสูตร จากการสงัเกต สมัภาษณ์น าไปเป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้ีความ
เหมาะสมและมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ซึ่งไดน้ าเสนอไวด้งันี ้

4.2.1 ดา้นสภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสูตร ไดม้ีการปรบัปรุงในประเด็น
การเขียนให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยนูนาน 

4.2.2 ด้านวิธีการใช้ภาษาไทยในหน่วยการเรียนรูท้ี่  1เรื่องสถานที่ท างาน ได้เพิ่ม
ความรูท้ี่เก่ียวกบับรษิัทไทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย 

4.2.3 ดา้นเนือ้หา กิจกรรม ใบความรู ้และใบงาน ในหน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 กับหน่วย
การเรียนรูท้ี่ 7 ไดม้ีการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมเพื่อใหท้นักบัช่วงเวลาการจดัการเรียนรู ้

4.2.4 ด้านรูปเล่มของหลักสูตร ใบความรู ้และใบงานมีการปรบัปรุงโดยการเพิ่ม
รูปภาพที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หาใหม้ีสีสนัสวยงามมากย่ิงขึน้  

4.2.5 ด้านใบงาน ได้ปรบัปรุงประเด็นค าชี ้แจงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และ
ปรบัตวัอกัษรขอ้ความที่ส  าคญัใหม้ีความแตกต่าง เพื่อง่ายต่อนกัศกึษาจีนในการท ากิจกรรม 

4.2.6 ปรบัแกไ้ขภาษาจีนและภาษาไทยที่พิมพผ์ิดในเอกสารประกอบหลกัสตูร 
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน” เป็นการศึกษาวิจยัในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปสาระส าคญัของการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ดงัต่อไปนี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั

นกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
2. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ

ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย คณะ

ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน ส าหรบักลุ่ม
ตวัอย่างในการเก็บขอ้มลูแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 

1.1 ระยะการวิเคราะหค์วามตอ้งการ มีกลุม่ตวัอย่าง 4 กลุม่ คือ 
1.1.1 กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์

และการเงินยูนนาน จ านวน 3 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่ม
ประชากรผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน  
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1.1.2 กลุ่มบณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน จ านวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเลือกบัณฑิตชาวจีนที่จบการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน และท างานในบรษิัทของจีนประจ าประเทศไทย 

1.1.3 กลุ่มผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ จ านวน 3 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่มผู้สอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวไทยสอนรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจให้กับ
นกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

1.1.4 กลุ่มนักศึกษาจีน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จ านวน 103 คน จากนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่  2 ถึงปีที่  4 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยนูนาน 

1.2 ระยะการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร คือ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนาน ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทัง้หมดจ านวน 25 คน โดยใช้
วิจยัการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน” ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 4 ระยะ ดงัต่อไปนี ้

1. ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน (R1)  

ระยะนีเ้ป็นการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
ของนักศึกษาจีน สาขาวิขาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน มี
แนวทางในการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 2 ขัน้  

ขั้นที่  1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บ
ขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตชาวจีน กลุ่มบณัฑิตชาวจีน 
สาขาวิชาภาษาไทย และกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจทัง้ 3 กลุม่  ผลการศกึษา
ในขัน้นีป้รากฎว่า ผูใ้หส้มัภาษณม์ีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่า บริบทการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
หลัก ๆ จะเป็นการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับคนไทยใน 7 บริบท คือ 1) บริบทสถานที่
ท างาน 2) บริบทการบริการ 3) บริบทงานสมัมนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบท
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การคา้ 6) บรบิทการลงทนุ 7) บรบิทการแสดงไมตรีจิต เพื่อน ามาก าหนดมาสงัเคราะหแ์ละก าหนด
เป็นเนือ้หาและองคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

ขัน้ที่ 2 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัเชิงปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็นการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร
เสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยั
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน 

2. ระยะที ่2 การสร้างหลักสูตร (D1)  
ระยะนีเ้ป็นการด าเนินการประมวลขอ้มลูจากด าเนินการในระยะที่ 1 มาวิเคราะหแ์ละ

สงัเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางในการสรา้งหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานฉบบัรา่งให้
สอดคล้องกับข้อมูลเบื ้องต้นได้จากระยะที่  1 การด าเนินการการสรา้งหลักสูตรฉบับร่างแบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ดงันี ้ 

ขัน้ที่ 1 การสรา้งโครงร่างหลกัสูตร ในขัน้นีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดแนวทางในการสรา้ง
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนในครัง้นี ้โดยด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 2) การสรา้ง
หลกัสตูร 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพหลกัสตูร 4) การประเมินปรบัปรุงหลกัสตูร และก าหนด 7 
องค์ประกอบของหลักสูตรคือ 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็น 2) หลักการของหลักสูตร 3) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4) โครงสรา้งเนื ้อหาของหลักสูตร 5) แนวการจัดกิจกรรม 6) สื่อ / 
อปุกรณ ์และแหล่งเรียนรู ้7) แนวการวดัและประเมินผล โดยร่างเนือ้หากิจกรรมการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน 
จ านวน 7 หน่วย คือ สถานที่ท างาน การบริการ งานสัมมนา การเดินทางเพื่อธุรกิจ การคา้ การ
ลงทุน และการแสดงไมตรีจิต และจัดกระบวนการกิจกรรมให้นักศึกษาจีนได้เรียนรูไ้ปตามที่
หลกัสูตรก าหนดไวแ้ต่ละหน่วย ซึ่งมีลกัษณะการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลกัษณะเชิงการ
เรียนรูร้ายบุคคล การเรียนรูร้่วมกัน และบูรณาการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สมยัใหม่ ซึ่งมีล  าดบัขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู ้5 ขัน้ ไดแ้ก่ การสรา้งแรงจูงใจเขา้สู่บทเรียน การ
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสรา้งพลงัร่วมกันฝึกคิดในการใชภ้าษา การใชภ้าษาสรรสรา้งงาน
เขียน และสรุป ประเมิน สูก่ารประยกุตใ์ช ้  

ขัน้ที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ผูว้ิจัยน าโครงร่างหลกัสูตร
หลกัสตูรเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธเ์พื่อรบัฟังขอ้เสนอแนะแลว้น ามาปรบัปรุง
แกไ้ขแลว้จึงไดน้ าเสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลกัสูตร โดยการ
ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรโดยใชแ้บบประเมินความเหมาะสมของโครงร่าง
หลักสูตร และความสอดคลอ้งของแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร น าผลจากการประเมินมาด าเนินการแก้ไข
ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ หลงัจากที่ผูว้ิจัยน าโครงร่างหลกัสูตรไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ประเมินแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูมาหาค่าความเหมาะสมและค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยยึดเกณฑ์
ที่ว่าขอ้ค าถามใดมีค่าความเหมาะสมตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปและความสอดคลอ้งที่มีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้
ไป จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑแ์ละสามารถน าไปใชไ้ด้ ถา้ขอ้ใดมีค่าต ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดตอ้งน ามา
ปรบัปรุงแก้ไขโดยพิจารณาจากขอ้เสนอแนะและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ พรอ้มท าการสัมภาษณ์
เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดแ้นวทางที่เหมาะสมส าหรบัการปรบัปรุงขอ้ค าถามในประเด็นนัน้ 

ขัน้ที่ 3 การปรบัปรุงโครงร่างหลกัสตูรหลงัการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นการน า
ขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรบัปรุงหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีนใหส้มบรูณเ์พิ่มขึน้ 

3. ระยะที ่3 การทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร 
(R2) 

การทดลองใชห้ลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฯ ที่เป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องการวิจยัโดยพิจารณาจาก 2 สว่น ดงันี ้

3.1 การประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูรว่า ได้
บรรลคุวามมุ่งหมายของหลกัสตูรโดยการเปรียบเทียบผลสอบก่อนการใชห้ลสัตูร (pre-test) กบัผล
สอบหลงัการใชห้ลกัสตร (post-test) ซึ่งคะแนนจะตอ้งเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัจากการทดสอบที 
(t-test) เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจก่อนและหลงัใช้
หลกัสตูร (Pre-test/Post-test) ในการสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
ก่อนและหลังใชห้ลักสูตรนั้น ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบทดสอบ โดยปรับประยุกต์ใช้รูปแบบและลักษณะโครงสร้างการสอบวัดระดับ



  215 

ความสามารถในการใชภ้าษาไทย ส าหรบัชาวต่างประเทศของกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และการทดสอบสมรรถภาพการใชภ้าษาไทยส าหรบัผูพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาฯ 
(CU-TFL) แบบทดสอบเป็นแบบเลือกค าตอบ (Multiple-Choice) ชุดขอ้สอบจะมี 2 ส่วน คือ 1) 
ส่วนทดสอบการฟังและการพูด จ านวน 8 ข้อ 2) ส่วนทดสอบการอ่านและการเขียนและ
ขอ้บกพร่องทางไวยากรณ์ จ านวน 22 ข้อ รวมจ านวนค าถามทั้งสิน้ 30 ขอ้ โดยใช้เวลาในการ
ทดสอบ 60 นาที แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน 
ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ที่ สร้างขึ ้น เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาที่ใช้  แลว้
ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ ต่อจากนัน้น าแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เสนอให้
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์โดยใชว้ิธีการ
ประ เมิ นหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง  (Index of Congruence: IOC) จากนั้นผู้วิจัย ได้น า
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัศึกษาจีนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าผลคะแนนมาเพื่อหาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบ (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านวนจ าแนก (r) รายขอ้ 
คดัเลือกแบบทดสอบขอ้ที่มีค่าความยาก-ง่าย ตัง้แต่ 0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้
ไป จ านวน 30 ขอ้ แลว้น าไปใชค่้าความเชื่อมั่นโดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder-Richardson Formula 
20) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบที่สรา้งขึน้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.85 ซื่อถือว่าแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนสามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล
ต่อไปได ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัสตูรไปทดลองใชก้บันกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 
4 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 25 คน ช่วงเวลาด าเนินการ
ทดลอง คือ เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนธันวาคม 2563 ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  ใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
Pretest- Posttest Control Group Design โดยก่อนเริ่มการทดลองใชห้ลักสูตร ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจก่อนเรียน (Pre-test) จากนัน้จึงเริ่มการทดลอง
ใชห้ลักสูตรเป็นระยะเวลาทั้งสิน้ 42 ชั่วโมง หลังเสร็จสิน้การทดลองใชห้ลกัสูตร ผูว้ิจัยไดท้ าการ
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ทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ (Post-test) อีกครัง้หนึ่ง แลว้น าผลการทดสอบทัง้สองครัง้มาค านวณหาค่า
ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป จากนัน้ท าการประเมินความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูร 

3.2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งในการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใชห้ลักสูตรนั้น 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง  แล้วน าแบบประเมินที่สร้างขึ ้น เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษาที่ใช้  แลว้
ปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้  จากนั้นน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) และประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Congrurence: IOC) 
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรของผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้าม
หลกัสตูร จ านวน 25 คน จากนัน้ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยตรวจสอบความสมบูรณ ์
ใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้และค านวณหาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และประเมินค่าความพึงพอใจในแต่ละขอ้เทียบกับ
เกณฑท์ี่ก าหนดคือ 3.51 

4.ระยะที ่4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แบ่งขัน้ด าเนินการเป็น 2 ขัน้ ดงันี ้
ขั้นที่ 1 การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของ

หลกัสูตรว่าสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ตัง้เอาไวม้ากนอ้ยเพียงใด โดยการประเมินความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของกลุม่ทดลองหลงัการใชห้ลกัสตูรกบัก่อนการใชห้ลกัสตูรที่แตกต่าง
กันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .05 แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรเสริม เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนท าใหก้ลุ่มทดลองมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจสงูขึน้หลงัจากการเขา้รว่มกิจกรรมในการใชห้ลกัสตูร จากนัน้การประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด 

(�̅�=4.84, S.D.= 0.51) แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ท าใหก้ลุม่ทดลองมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ  
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ขัน้ที่ 2 การปรบัปรุงหลกัสูตร หลงัจากการด าเนินการทดลองใชห้ลักสูตร ผูว้ิจัยน า
ขอ้มูลที่พบและรวบรวมไดใ้นระหว่างการทดลองใชห้ลกัสูตร ผลจากการประเมินประสิทธิผลของ
การใชห้ลกัสตูรมาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้ีความเหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยั การพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
สามารถสรุปผลการวิจยัตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

1. ระยะที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 

1.1 ผลการวิเคราะหจ์ากการสมัภาษณโ์ดยภาพรวม 
1.1.1 ด้านสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของ

บัณฑิตชาวจีน คือมีข้อจ ากัดด้านความรู ้คลังค าศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และความรูค้  าศัพท์
พืน้ฐานเก่ียวกบัภาคอตุสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนใน
ปัจจุบนั ประเทศจีนขาดแหล่งขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศการเรียนรูภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ นอกจากนี ้
ยังมีอุปสรรคดา้นความรูค้วามเขา้ใจที่มีความแตกต่างกันดา้นมารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ
ระหว่างไทยและจีน รวมถึงคณุธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

1.1.2 ดา้นความตอ้งการบริบทการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ผูใ้หส้มัภาษณม์ีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า บริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจหลัก  ๆ จะเป็นการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานกบัคนไทยใน 7 บริบท ไดแ้ก่ 1) บริบทสถานที่ท างาน 2) บริบทการบริการ 3) บริบท
งานสัมมนาธุรกิจ 4) บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบทการค้า 6) บริบทการลงทุน และ 7) 
บรบิทการแสดงไมตรีจิต   

1.1.3 ดา้นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ดงันี ้1) ดา้นเนือ้หา ควรจดัเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกับสถานการณธ์ุรกิจจริงตาม
การจดักลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจระหว่างไทย -จีนปัจจุบัน มุ่งเน้นการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ธุรกิจจริง
ระหว่างไทย-จีน ควรจัดเนือ้หาเพื่อพัฒนาความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภท
ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย ความรูด้า้นคลงัค าศพัทภ์าษาไทยเชิงธุรกิจ การใชห้ลกัภาษาไทย และ
กิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟัง การใชน้ า้เสียง และส าเนียงการพดูภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ
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ตามบริบทธุรกิจต่าง ๆ 2) ดา้นกิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟัง
การใช้ถ้อยค าผ่านการสังเกตลีลา และกิริยาอาการการพูดของคนไทย และการใชค้ าทับศัพท์
ภาษาองักฤษ และค าย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 3) ดา้นกิจกรรมฝึก
ทกัษะการพดู ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึกทักษะการพูดโดยใชน้ า้เสียง ลีลาและส าเนียงอย่างเป็น
ธรรมชาติ  และการใชถ้อ้ยค า ค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ค าย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตาม
บริบทธุรกิจต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 4) ดา้นกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึก
ทักษะการอ่านเอกสารเก่ียวกับสภาพธุรกิจ เศรษฐกิจปัจจุบัน มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ 
คณุธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ 5) ดา้นกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน ควรจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้การ
ใชค้ าศัพท ์ส านวน และประโยคในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ และวิธีการใชเ้ครื่องหมายวรรค
ตอน และอกัษรย่อในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

1.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม  
โดยภาพรวมมีความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนโดยค่าเฉลี่ยรวมใน

ระดบัมาก (�̅� = 4.23, S.D.= 0.83) 
2. ระยะที ่2 ผลการสร้างหลักสูตร   

2.1 ผลการสร้างโครงร่างหลักสูตร 
โครงร่างหลกัสตูรมีองคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็น  

หลกัการของหลกัสูตร วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสรา้งและเนือ้หาของหลกัสูตร แนวการจัด
กิจกรรม สื่อ / อปุกรณ ์และแหลง่เรียนรู ้แนวการวดัและประเมินผล 

2.2 ผลการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ  
2.2.1 ผลการระเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง

ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ

การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅�=4.62, S.D.= 
0.49)  

2.2.2 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสตูรโดยผูเ้ชี่ยวชาญใน 8 
องค์ประกอบ จากประเด็นค าถาม 17 รายการพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
จ านวน 9 รายการ และ 0.80 จ านวน 8 รายการ โดยค่าดชันีมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัสงูตัง้แต่ 
0.80 -1.00  

2.2.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และการ
ประเมินความสอดคลอ้งดา้นเนือ้หากิจกรรมของหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
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ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยค่าดชันีมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัสงูตัง้แต่ 0.80 -1.00  

2.3 ผลการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรหลังการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
2.3.1 ปรบัในส่วนสภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสตูรใหม้ีความเชื่อมโยง

ว่าท าไมจึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัสตูร 
2.3.2 ปรบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรใหม้ีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
2.3.3 ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้เพื่อให้เหมาะสมกับการ

เสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
2.3.4 ปรบัลดการบรรยายในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
2.3.5 เพิ่มแบบทดสอบหลงัการเรียนหน่วยการเรียนรูแ้ต่ละห่วยใหส้อดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
2.4 ผลการสร้างเคร่ืองมือประกอบหลักสูตร 

2.4.1 เอกสารหลกัสตูร ประกอบดว้ยสภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลกัสตูร 
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร โครงสรา้งเนือ้หาของหลกัสตูร เนือ้หาของหลกัสตูร แนวการจดักิจกรรม 
สื่อ/อปุกรณแ์ละแหลง่เรียนรู ้และการวดัและประเมินผล 

2.4.2 เนือ้หากิจกรรมของหลกัสตูรประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 7 
แผนค่าดชันีมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัสงูตัง้แต่ 0.80 -1.00 

2.4.3 แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ  จ านวน 30 ข้อ 
แบบทดสอบค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.25 - 0.69 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.25 – 0.88 
ค่าความเชื่อมั่นโดยใชส้ตูร KR-20 เท่ากบั 0.85 

2.4.4  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัสตูร ค่าดัชนีมีความสอดคลอ้ง
อยู่ในระหว่าง 0.80 -1.00 

3. ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิผลของ
หลักสูตร 

3.1 ผลการประเมินการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัทดลองใชห้ลักสูตรสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองใชห้ลกัสตูรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาจีนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูต้าม
หลกัสตูรโดยรวม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายดา้นสงูกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดคือ 3.51(ระดบัมาก) ผูเ้ขา้รบักิจกรรมการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละ
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การเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅�= 4.84, 
S.D.= 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทัง้ 4 ดา้น 

4.ระยะที ่4 ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
ขัน้ที่ 1 โดยการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของกลุ่มทดลอง

หลงัการใชห้ลกัสูตรกับก่อนการใชห้ลักสูตรที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
แสดงใหเ้ห็นว่า หลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนท าใหก้ลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจสูงขึน้หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมในการใช้
หลกัสตูร ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการจดัการเรียนรูต้าม
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน พบว่า นักศึกษาจีนมี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅�=4.84, S.D.= 0.51) แสดงใหเ้ห็นว่า หลกัสตูรเสริม
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ท าใหก้ลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

ขั้นที่  2 ผลการปรบัปรุงหลักสูตร ได้แก่ 1) ปรบัปรุงด้านสภาพปัญหาและความ
จ าเป็นของหลกัสูตรใหเ้ห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นตอ้งพัฒนาหลกัสูตร 2) ปรบัปรุงดา้น
วิธีการใชภ้าษาไทยในหน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องสถานที่ท างาน ไดเ้พิ่มความรูท้ี่เก่ียวบริษัทไทยที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทย 3) ปรบัปรุงดา้นเนือ้หา กิจกรรม ใบความรู ้และใบงาน ในหน่วยการเรียนรู้
ที่ 6 กบัหน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 ไดม้ีการสอดคลอ้งกบักิจกรรมเพื่อใหท้นักบัช่วงเวลาการจดัการเรียนรู ้ 
4) ปรบัปรุงดา้นรูปเลม่ของหลกัสตูร ใบความรู ้และใบงานมีการเพิ่มรูปภาพที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หา
ใหม้ีสีสนัสวยงามมากยิ่งขึน้ 5) ปรบัปรุงประเด็นค าชีแ้จงใบงานใหม้ีความชัดแจงมากยิ่งขึน้ และ
ปรบัตวัอกัษรขอ้ความที่ส  าคญัใหม้ีความแตกต่าง 6) ปรบัแกไ้ขภาษาจีนและภาษาไทยที่พิมพผ์ิด
ในเอกสารประกอบหลกัสตูร 

 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัโดยการน าหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนไปใชแ้ละการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง สามารถน ามาอภิปรายผลได ้
ดงันี ้

1. จากผลการศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีน พบว่าดา้นความตอ้งการจ าเป็นบริบทการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ผูใ้ช้
บณัฑิตชาวจีน บณัฑิตชาวจีน และผูเ้ชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจแสดงความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า ควรพัฒนาความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ โดยมุ่งเน้นบริบทการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 7 บริบท ไดแ้ก่ บริบทสถานที่ท างาน บรบิทการบริการ บริบทงานสมัมนาธุรกิจ 
บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ บริบทการค้า บริบทการลงทุน และบริบทการแสดงไมตรีจิต ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Strevens ที่กล่าวว่า การจดัเรียนการสอนภาษาเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เป็นการสอนภาษาต่างประเทศที่ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ส่วนหวัขอ้และเนือ้หา
ที่จัดใหผู้เ้รียนเรียนนั้นตอ้งจัดขอบเขตและบริบทใหม้ีความสัมพันธ์กับอาชีพ หรือวัตถุประสงค์
เฉพาะ (P. Strevens, 1977: 145-163) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dudley-Evans & St. John 
ที่กล่าวว่าการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะเป็นการสอนที่เน้นการใชภ้าษาต่างประเทศใน
บริบทที่สอดคล้องกับสาขาอาชีพนั้น ๆ เป็นหลัก ถึงสามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไดใ้น
ระยะเวลาอนัสัน้ พรอ้มที่จะน าไปใชป้ระกอบอาชีพไดอ้ย่างทนัทีและเหมาะสม (T. Dudley-Evans, 
& St. John, M. J., 2007) ส่วนความรูค้วามเขา้ใจดา้นมารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจเป็นอีก
บริบทที่ส  าคัญและมีความจ าเป็นมากในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  เนื่องจากประเทศจีนกับ
ประเทศไทยมีความแตกต่างดา้นลกัษณะทางภูมิศาสตร์ รูปแบบทางสงัคม และสภาพเศรษฐกิจ 
จึงท าใหค้วามเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในสงัคมระหว่างไทยกับจีนมีความแตกต่างกัน ซึ่งหาก
นักศึกษาจีนใหค้วามส าคัญเรื่องดังกล่าว และเรียนรูว้ัฒนธรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสรา้งการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัเห็นว่าการสื่อสาร ประสานงานเชิงธุรกิจกบัคนไทยตอ้ง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม และสงัคม โดยท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรมองคก์รธุรกิจ
ของไทย ประเพณีทอ้งถิ่นไทย และระบบการท างานของคนไทย ในดา้นการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ พบว่าภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรบันักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มี
บทบาทส าคญัในการช่วยเสริมสรา้งความสามารถการสื่อสารในบรบิทตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ
นกัศกึษาจีน และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใชบ้ณัฑิต ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูร
เสริมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในสังคมจีน  ดังที่  Mackey และ 
Mountford ไดก้ล่าวไวว้่าการจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะนัน้ เกิดจากแรง
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บนัดาลใจ และความตอ้งการการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Needs) ในงานอาชีพ
ของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาภายในประเทศและการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ 
(Mackay, 1978) นอกจากนีค้วรใหค้วามส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการใช้
ภาษาไทยที่ใหค้วามส าคญักับวฒันธรรม คณุธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชนต่์อ
การท างาน อีกทัง้ช่วยลดอปุสรรค และเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประสานงานกบัคนไทยใน
อนาคตของนักศึกษาจีนอีกด้วย ทั้งนีย้ังมีนักการศึกษาไทยหลายท่านไดก้ล่าวถึงลักษณะของ
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพิ่มเติมว่า การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเป็นภาษาเฉพาะกิจ ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ 
ดังนี ้1) การเลือกใชค้ าง่าย และสั้น สื่อความหมายกะทัดรดัและชัดเจน 2) การเลือกใชค้ าตอ้งมี
ความหมายชดัเจนไม่ซ  า้ซาก และไม่ก ากวม 3) การใชถ้อ้ยค าที่มีความหมายในเชิงบวก 4) การใช้
ถอ้ยค าเต็มไปดว้ยความจริงใจ มีไมตรีจิต 5) การใชภ้าษาถอ้ยค าส านวนที่สละสลวย ไพเราะเพื่อ
สรา้งมนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 6) การใชข้อ้ความนุ่มนวล และสุภาพ และ 7) การใชภ้าษาแบบมี
เหตมุีผล เพื่อก่อใหเ้กิดความพอใจ ขวัญก าลงัใจ และความกระตือรือรน้ในการท าธุรกิจ ((เอกฉัท 
จารุเมธีชน, 2549; ประคอง นิมมานเหมินท,์ 2552; พนมพร นิรญัทวี, 2540; ศิวภรณ ์หอมสวุรรณ, 
2543) ดงันัน้การจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัลกัษณะเฉพาะของการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ มุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการ
เขียนรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้คลังค าศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  และความรู้พื ้นฐานเก่ียวกับ
ภาคอตุสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในยคุปัจจบุนั  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันักศึกษาจีน พบว่า นักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานมีระดับ
ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยภาพรวมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
นกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน มีความมุ่งมั่นที่
ใหค้วามส าคัญในการเรียนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ และมีความตอ้งการพัฒนาทักษะดา้นการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณา

รายดา้นพบว่า ดา้นทักษะการพูดค่าเฉลี่ยอยู่ล  าดับ 1 (�̅� = 4.28, S.D.= 0.81) รองลงมาคือ ดา้น

ทักษะการฟัง (�̅� = 4.26, S.D.= 0.83) เนื่องจากการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร 
ประสานงานกับคนไทยในการปฏิบติังานนัน้รอ้ยละ 80 เป็นการใชท้ักษะการพูด ทักษะการฟังใน
การติดต่อสื่อสารกับคนไทย และรอ้ยละ 20 เป็นทกัษะการอ่านและการเขียน ซึ่งสอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของสิระ สมนาม และคณะว่าทกัษะการเรียนภาษาไทยที่นกัศึกษาชาวจีนชอบมากที่สดุ 
คือทกัษะการพดู รองลงมา คือทกัษะการฟัง มีส่วนนอ้ยชอบทกัษะการอ่านและการเขียน (สิระ สม
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นาม, 2552: 80-83) ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของนกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย พบว่า 
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนักศึกษาจีน  สาขาวิชาภาษาไทย มีรอ้ยละ 50.49 
ตอ้งการประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนในประเทศจีนมากที่สุด 
แสดงใหเ้ห็นว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินยูนนานจะหางานท าในหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนในประเทศจีน
เป็นจ านวนมาก ดังนัน้ผูใ้ชบ้ณัฑิต สถานประกอบการ หรือผูบ้ริหารหน่วยงานองคก์รจึงมีโอกาส
คัดเลือกบัณฑิตไดม้ากขึน้ ส่งผลใหก้ารหางานท าของบัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยมีการ
แข่งขนัสงูยิ่งขึน้ ท าใหน้กัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน
ยูนนานมีความตระหนักถึงความส าคญัในการเรียนวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ เพื่อพฒันาทักษะการ
ฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ พรอ้มเขา้สูก่ารแข่งขนัในตลาดและเป็น
ที่ตอ้งการขององคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

 2. การพฒันาหลกัสตูรในครัง้นีม้ีลกัษณะเป็นหลกัสตูรเสริม (Curriculum Enrichment) 
มีจดุมุ่งหมายเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ โดยใชฉ้ากสถานการณเ์ป็น
ฐาน (Scenario-Based Learning) ในการจดัการกิจกรรมฝึกอบรมส าหรบันกัศึกษาจีน ซึ่งมีความ
แตกต่างจากงานวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาเก่ียวกบัการพัฒนาทักษะในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเฉพาะ
ดา้น ส าหรบันกัศึกษาคนไทย เช่น การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  หลกัสตูรเสริมที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้
จะมุ่งเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจดว้ยทักษะการฟัง  การพูด 
การอ่าน การเขียนและการคิด ซึ่งเป็นทกัษะที่จ  าเป็นในการสื่อสารตามบรบิทธุรกิจระหว่างไทย-จีน
ในยุคศตวรรษที่ 21 และท าการศกึษากบักลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปี
ที่ 4 เนื่องจากเหตุผลที่ว่า นักศึกษาจีนกลุ่มนีก้  าลังจะเขา้สู่วงการหางานเพื่อประกอบอาชีพใน
อนาคต และรบัใชส้งัคม แต่การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรบัจีนส่วนใหญ่เน้นการพฒันา
ทักษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเท่านัน้  ซึ่งนักศึกษาจีนยังไม่สามารถน า
ทกัษะภาษาที่เรียนไปใชใ้นสถานการณ์การท างานจริงในบริบทธุรกิจได้ เนื่องมาจากภาษาธุรกิจ
เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากภาษาที่ใช้สื่อสารประจ าวัน ดังที่   พนมพร นิรญัทวี 
(2540) ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ (2543) เอกฉัท จารุเมธีชน (2549) กล่าวไวอ้ย่างสอดคลอ้งกันว่า 
ภาษาไทยเชิงธุรกิจมีลกัษณะเฉพาะดา้นในขอบข่ายและเนือ้หาขององคก์รธุรกิจ จ าเป็นตอ้งอาศยั
หลักการใชภ้าษาที่มีศิลปะในการสื่อสารเพื่อโนม้น้าว ชักจูงผูอ่ื้น กล่าวคือ ตอ้งเลือกใชค้ าง่ายๆ 
สัน้ๆ สื่อความหมายกะทัดรดั และชัดเจน การใชภ้าษาถอ้ยค าส านวนที่สละสลวย ความนุ่มนวล 
สภุาพและมีความหมายในเชิงบวกเพื่อก่อใหเ้กิดความพอใจ ขวญัก าลงัใจ และความกระตือรือรน้
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ต่อธุรกิจ ดังนั้นการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นการใชภ้าษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ (Thai For 
Specific Purposes) จึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมสรา้งความสามารถการสื่อสารในบริบท
ตามวตัถปุระสงคเ์ฉพาะของนกัศกึษาจีน และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใชบ้ณัฑิต  

จากผลการสรา้งหลักสูตร  พบว่าหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน มีองคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็น  หลกัการ
ของหลกัสูตร วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสรา้งและเนือ้หาของหลกัสูตร แนวการจัดกิจกรรม 
สื่อ / อปุกรณ ์และแหลง่เรียนรู ้และแนวการวดัและประเมินผล จากผลการประเมินความเหมาะสม
ของหลกัสูตรโดยผูเ้ชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมขององคป์ระกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด โดยแต่และองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผูว้ิจยัใชก้าร
สงัเคราะหแ์นวคิดการพฒันาหลกัสตูรของนกัวิจยัหลายท่านคือ 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 ท ์
(2532); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535) กิตติชัย สุธาสิโนบล (2561) ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการ
ก าหนดเนื ้อหาของหลักสูตร ซึ่ งประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1) ส่วนของใบความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละวลี 2) สว่นของฝึกทกัษะการฟังและ
การพูด เป็นการฝึกการฟังและการพูดโดยใช้สื่อ  VIDEO โดยใช้ฉากสถานการณ์ เป็นฐาน 
(Scenario-Based Learning) ซึ่งเนือ้หาเรื่องจะเน้นบริบทธุรกิจต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีน แลว้ท าใบงานการฟังกับใบงานการพูด 3) ส่วนของฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
เป็นการฝึกการอ่านและการเขียนโดยใชใ้บความรูด้า้นการอ่าน ซึ่งเป็นเนือ้หาของเรื่องต่างๆ ที่ฝึก
อ่านเนน้บริบทธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน จากนัน้ท าใบงานการอ่านกบัใบงานการ
เขียน 4) สว่นใบความรู้ด้านวิธีการใช้ภาษาไทย เป็นการทบทวนหลกัภาษาทั่วไปที่จ  าเป็นส าหรบัการ
พัฒนาทักษะภาษาไทยเชิงธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้การสื่อสารในบริบทธุรกิจด้วยภาษาไทยมี
ประสิทธิผล การพัฒนาหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ
ส าหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีนนัน้ 
การก าหนดสภาพปัญหาและความจ าเป็น หลกัการของหลกัสูตร และวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร
อาศัยขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนเป็นหลักในการพิจารณา การคัดเลือกเนื ้อหาของหลักสูตรที่จะ
น ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ค านึงถึงความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องหลักสูตรที่
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ก าหนดไวเ้ป็นส าคัญ การจัดล าดับเนือ้หาที่คัดเลือกมาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะให้
นักศึกษาจีนไดร้บัความรูก้่อนหรือหลงั และการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องชีว้่าการด าเนินการ
พัฒนาหลกัสูตรดังกล่าวประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด และเหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด ท าให้นักศึกษาจีนได้มีความก้าวหน้าในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจไปเรื่อยๆ เน้น
ทกัษะที่ท าซ า้ในหลกัสตูร เพื่อใหม้ั่นใจว่านกัศึกษาจีนไดป้ระสบการณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัศกึษาจีน  

แนวการจัดกิจกรรมตามเนือ้หาในหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีนในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบขัน้ตอนการจดั
กิจกรรมตามหลักสูตร  5 ขั้น  ได้แก่  ขั้นการสร้างแ รงจู งใจ เข้าสู่ บน เรียน  (LEARNING  
MOTIVATION) เป็นขัน้ที่มุ่งสรา้งความสนใจและสรา้งสภาวะทางอารมณท์ี่ผ่อนคลาย มีความสุข 
เพื่อใหน้ักศึกษาจีนเขา้ใจความหมายและตระหนกัในความส าคญัของสิ่งที่ก าลงัที่จะเรียน ขัน้การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (EXPERIENCE SHARING ) เป็นขัน้ที่เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาจีนไดใ้ช้
การสื่อสารในการน าเสนอประสบการณข์องตนเองหรือผูอ่ื้น ขัน้การสรา้งพลงัร่วมกนัฝึกคิดในการ
ใชภ้าษา (COLLABORATIVE THINKING) เป็นขัน้ที่เน้นใหน้ักศึกษาจีนสรา้งพลังร่วมกันในการ
ฝึกทกัษะการคิดและทกัษะทางภาษา ขัน้การใชภ้าษาเชิงสรา้งสรรค ์(LANGUAGE CREATIVITY) 
เป็นขั้นที่เน้นให้นักศึกษาจีนทำกิจกรรมการฟัง การพูด และการอ่านแล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ
จากการทำกิจกรรม และสามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนตามสถานการณ์ธุรกิจได้ และขัน้
สรุป ประเมิน สู่การประยุกตใ์ช ้(EVALUATION & APPLYING) เป็นขัน้ที่นักศึกษาจีนร่วมกนัสรุป
องค์ความรูจ้ากเรื่องที่ เรียน ประเมินแนวทางที่ เหมาะสม และร่วมกันบอกแนวทางการน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งแต่ละขัน้ของการจดักิจกรรมนอกจากจะสนับสนุน
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแลว้ ยังมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดการ
เรียนรูโ้ดยเนน้การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณจ์ริง ผูเ้รียนจะตอ้งสื่อความหมายใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจว่าผูพู้ดมีจุดประสงคท์ี่จะพูดเรื่องอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ผูส้อนท าหน้าที่
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์เข้ามาช่วยจึงจะต้องค านึงถึง
ความสามารถในการสื่อความหมายให้เขา้ใจ มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรบัของ
สงัคม William Littlewood (1981: 6) จึงสามารถสรุปไดว้่า การใชข้ัน้ตอนการจัดกิจกรรม 5 ขัน้ที่
ผูว้ิจยัสงัเคราะหข์ึน้สามารถพฒันาทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย และยงั
ช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ ้นดว้ย นอกจากนัน้
ผูว้ิจยัยงัไดน้อ้มรบัขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญไดป้ระยุกตส์ื่อใบความรูใ้นหลกัสตูรผสมผสานกบั
เทคโนโลยีจัดท าใบความรูจ้ากเดิมที่เป็นแผ่นเอกสารมาเป็นระบบ QR-Code ที่เรียกว่าใบความรู้
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ออนไลน ์เพื่อใหน้กัศึกษาจีนสามารถสืบคน้ดว้ยอปุกรณ์เล็กทรอนิกสผ์่านระบบอินเตอรเ์น็ตอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดกระดาษในการพิมพ ์ประหยัดพืน้ที่ในการบรรจุเอกสาร 
สอดรบักบัระบบการศกึษาในยุคโลกไรพ้รมแดน และการเรียนรูใ้นโลกศตวรรษท่ี 21 

การกล่าวมาข้างต้น เป็นข้อสนับสนุนว่า การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน ไดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบจึง
ท าใหห้ลกัสตูรมีเปา้หมายชดัเจนในการเสรมิสรา้งความสามารถของนกัศกึษาจีน  

 3. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีนที่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัโดยพิจารณาจาก 2 สว่น ดงันี ้ 

3.1 การศึกษาผลสมัฤทธิ์ของการจดัประสบการณ์การเรียนรูต้ามหลกัสตูรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

จากผลทดลองใชห้ลกัสตูรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
พบว่า มีผลสมัฤทธิ์ของความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพิ่มขึน้จากเดิม โดยมีคะแนน
การทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรสูงกว่ าคะแนน
การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 สรุปได้ว่าหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีน  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีนที่ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาและสรา้งขึน้ครัง้นี ้ ส่งผลต่อความรู ้ความเขา้ใจ และ
ทกัษะ ท าใหผู้เ้ขา้ทดลองการใชห้ลกัสูตรมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพิ่มขึน้จาก
เดิม ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก 

3.1.1 หลักสูตรได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อีกทั้งองค์ประกอบของหลักสูตร และโครงสรา้งเนือ้หาของหลักสูตร
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของกลุม่ทดลองการใชห้ลกัสตูร กลุม่ทดลองซึ่งเป็นนกัศกึษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่  4 ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการรอรบัการส่งตัวไปฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้น
นักศึกษาจีนจึงมีความตั้งใจที่จะเรียนรูแ้ละฝึกทักษะการสื่อสารอย่างเต็มที่เพื่อน าความรูแ้ละ
ความสามารถในการสื่อสารท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังานจรงิ  
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3.1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้กิจกรรมการเรียนรูร้ายบุคคล การเรียนรู้
กลุ่ม และบูรณาการผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูส้มัยใหม่และการฝึกทักษะการ
สื่อสารคลา้ยสถานการณ์จริง สอดคลอ้งกับการศึกษาของ M. B. B. Finocchiaro, Christopher. 
(1983: 58-67) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเรียนรูก้ลุ่มจะช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการ
สื่อสารของผูเ้รียน และน าบริบทและสถานการณ์จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จะกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือรอ้ในการเรียนมากขึน้ 

3.1.3 การทดสอบที่วัดตรงตามจุดประสงค์และเนือ้หาที่สอน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ Robinson (1991: 68-79) ได้กล่าวว่า การออกแบบการทดสอบภาษาเพื่ อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะควรมีความสมดุลยข์องเนือ้หาและทักษะทางภาษาทัง้ 4 ทักษะ โดยค านึงถึง
การน าไปใชต้ามวตัถปุระสงคเ์ฉพาะของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.1.4 เอกสารและสื่อประกอบการสอนช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความรู ้และทกัษะได้
ดีขึน้ เนื่องจากผูวิ้จัยไดจ้ัดเรียงเอกสารตามบริบทธุรกิจระหว่างไทย-จีน และเป็นสถานการณ์จริง
ในปัจจุบนั ซึ่งผูเ้รียนอาจมีความคุน้เคยเนือ้หา แต่ไม่เคยใชใ้นการเรียนมาก่อน ซึ่งจะช่วยกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ อีกทัง้ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตส์ื่อใบความรูผ้สมผสานกบัเทคโนโลยีจดัท า
ใบความ รู้เป็นระบบ QR-Code เพื่ อให้ผู ้ เรียนนักศึกษาจีนสามารถสืบค้นด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสไ์ดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนัน้การที่ผูว้ิจัยน า QR-Code ใหน้ักศึกษาจีนสแกนเพื่อ
เขา้สูบ่ทเรียน จะท าใหเ้กิดความสนใจใครรู่ ้และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาดว้ยตนเองต่อไป 

ผลการวิจยัที่ไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กริช ภทัรภาคิน (2558: 151-169) ที่ได้
ศกึษาเรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะภาษาองักฤษในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนส าหรบันักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี” พบว่า หลกัสตูรที่พัฒนาขึน้
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะภาษาองักฤษใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีมี
ผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วารุณี อัศวโภคิน (2554: 137-147) ที่ศึกษาเรื่องเก่ียวกับ “การ
พัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ” พบว่า ผลการทดสอบความรูแ้ละทกัษะก่อนและหลงัการฝึกอบรม
ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สรุปไดว้่าคะแนนหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีนยัสาคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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3.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน พบว่านักศึกษาจีนมีความ

พึงพอใจต่อหลกัสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.84, S.D.= 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทัง้ 4 ดา้น สามารถอภิปรายรายดา้น ดงันี ้

3.2.1 ดา้นเนือ้หา พบว่า นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจต่อเนือ้หาของหลกัสตูร

ในระดบัมากที่สดุ (�̅�=4.83, S.D.= 0.53)  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจส าหรบันกัศึกษา
จีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนไดพ้ัฒนาขึน้นัน้ตรงกับ
ความตอ้งการและความจ าเป็นของนกัศึกษาจีน โดยไดศ้ึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความ
ตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนก่อน แลว้จึงน าฐานขอ้มลูนีม้าพฒันาเป็น
หลักสูตรเสริมรายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ และกิจกรรมการเรียนรูใ้นหลกัสูตรที่ใชใ้นการจัดการ
เรียนรู ้เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรูข้องแต่ละหน่วยการเรียนรูร้วมถึงใบงานฝึกหัดทักษะเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียนทั้ง 4 ดา้น โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
เนือ้หาขอบเขตคือ บรบิทการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจที่เป็นการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกบัคน
ไทยใน 7 บริบท ไดแ้ก่ 1) บรบิทสถานที่ท างาน 2) บรบิทการบริการ 3) บริบทงานสมัมนาธุรกิจ 4) 
บริบทการเดินทางเพื่อธุรกิจ 5) บริบทการคา้ 6) บริบทการลงทุน และ 7) บริบทการแสดงไมตรีจิต 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนิรมล ศตวุฒิ  (2543: 64-67) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดเนื ้อหา
หลกัสตูรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หาหลกัสตูรประเภทใด จะตอ้งค านึงถึงขอบเขต ความต่อเนื่อง ความ
เป็นล าดบั และการบูรณาการ ความต่อเนื่องคือการจดัเนือ้หาหลกัสตูรจากระดบัหนึ่ง ไปอีกระดับ
หนึ่ง จากเนือ้หาหนึ่งไปอีกเนือ้หาหนึ่งโดยไม่ขาดตอน ท าให้ผู ้เรียนได้มีความก้าวหน้าใน การ
เรียนรูไ้ปเรื่อยๆ เนน้ความคิดประเด็นส าคญั และทกัษะที่ท าซ า้ในหลกัสตูร เพื่อใหม้ั่นใจว่า ผูเ้รียน
ไดป้ระสบการณ ์ซึ่งการท่ีเนือ้หามีความต่อเนื่องกนัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมีการเรียนรูโ้ดยเป็นการล าดบั
ขั้น ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ที่ ได้รับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน และ
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของอารีรกัษ์ มีแจง้ (2552: 69-86) ที่ไดศ้ึกษาเรื่อว “ความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีที่  1-4 ที่มี ต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบ์ัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านเนื ้อหาวิชา” พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้เนื่องจาก 
เนือ้หาวิชามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและมีความหลากหลาย 
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3.2.2 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน พบว่า นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อน

ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.94 S.D.= 0.24) ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากการทดลองใชห้ลักสูตรในครัง้นี ้
อาจารย์ผูสอนเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศจีนมาเป็นเวลานานและเขา้ใจปัญหาและอปุสรรคในการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
เป็นอย่างดี และอาจารยร์ว่มไดเ้ชิญอาจารยส์ธุารตัน ์พญาแขม ซึ่งเป็นอาจารยส์อนภาษาไทยชาว
ไทย และมีประสบการณ์ดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจใหแ้ก่นักศึกษาจีนมาเป็นเวลานาน มี
บคุลิกลกัษณะที่ดี รูแ้ละเขา้ใจปัญหาและอปุสรรคในการเรียนภาษาไทยของนกัศึกษาจีนเป็นอย่าง
ดี การที่อาจารย์ผูส้อนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนทักษะการฟัง และการพูดภาษาไทยเป็น
อย่างดี สอนตามตรงตามเนือ้หาหลกัสตูรที่สรา้งขึน้ ตรงตามความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาจีน 
อีกทัง้อาจารยผ์ูส้อนเป็นชาวไทยที่ออกเสียงภาษาไทยเป็นเจา้ของภาษาไดช้ดัเจน ทัง้น า้เสียงและ
กิรยิาท่าทาง และมีความรูดี้ในดา้นวฒันธรรม คณุธรรม และจรยิธรรมทางธุรกิจในบรบิทสงัคมไทย
และสงัคมจีน กิจกรรมการเรียนรูท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนที่หลากหลายท าให้
นกัศึกษาจีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษาอย่างทั่วถึง และผูเ้รียนต่ืนตัวกระตือรือลน้อยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนกระตุน้และใหก้ าลงัใจแก่นกัศึกษาจีนมีความมั่นใจในการสื่อสารระหว่างตนกบัอาจารย์
ผู้สอนและเป็นการเสริมความรู้ด้านภาษาไทยเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
นักศึกษาจีนจึงมีความพึงพอใจในอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับ
งานวิจัยของของอารีรกัษ์ มีแจง้ (2552: 69-86) ที่ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของนิสิตชัน้ปีที่  1-4 ที่มี
ต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรดา้น
ผูส้อน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนี ้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอมุาพร ร่าง
น้อย (2546: 66) ที่ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มวิชาการบัญชีของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเขตการศึกษา 1 สงักดักรมสามัญศึกษา” พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ในการถ่ายทอดความรูข้องครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนมีความกระตือรือรน้ ค้นควา้หา
ความรูเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนสามารถตอบปัญหาและแกไ้ขปัญหาได ้ 

3.2.3 ด้านวิธีการสอน พบว่า นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนใน

ระดับมากที่สุด (�̅�=4.86 S.D.= 0.48) ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก วิธีการสอนของอาจารยผ์ูส้อนที่ใช้
ค าถามกระตุน้ให้นักศึกษาจีนคิดและตัดสินใจดว้ยตนเอง ในการสอนทักษะการฟังและการพูด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจีนใชว้ิธีการที่หลากหลายในการตอบ
ค าถาม เช่น การแปลเป็นภาษาจีน หรือภาษากาย ในกรณีที่นักศึกษาจีนไม่รูค้  าศัพทภ์าษาไทยที่
จะสื่อความหมายอธิบายใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้ใจสิ่งที่ตอ้งการตอบ อาจารยผ์ูส้อนไดใ้ชว้ิธีการต่างๆ
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เพื่อให้นักศึกษาจีนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการท ากิจกรรมในชั้นเรียนหลายวิธีเพื่อ
นกัศึกษาจีนสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได ้อาจารยผ์ูส้อนใหน้ักศึกษาจีนใชภ้าษาไทยปริมาณ
มากในกิจกรรมการสื่อสาร เช่น การแสดงบทบาทสมมติ และกิจกรรมการแก้ปัญหา นอกจากนี ้
อาจารยผ์ูส้อนใช ้VIDEO เก่ียวกบัสถานที่ท างาน การบริการ งานสมัมนาธุริจ ถนนเศรษฐกิจ R3A 
ตลาดโต่วหนาน นักลงทุนจีนสนใจลงทุนในไทย และพวงมาลัยเงิน ของขวัญผู้น าอาเซียน  
ประกอบการสอนเพื่อพฒันาความสามารถการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ท าใหน้กัศกึษาจีนสนใจและ
ต่ืนเตน้ที่ไดฟั้งเสียงพรอ้มกับการเห็นภาพประกอบไปดว้ยกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการ
สื่อสารที่แทจ้ริง มีการมอบหมายใหน้กัศึกษาจีนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและใหใ้ชภ้าษาไทยในการ
สื่อสารของคนในกลุม่ ซึ่งสอดคลอ้งกบั William Littlewood (1981: 42-47) ระบวุ่าการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย 1. กิจกรรมการสื่อสารตามหน้าที่ของภาษา 
(Functional Communication Activities) กิจกรรมนีจ้ะใหค้วามส าคญักบัการแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่
จ  ากดัในวงจ ากดั (Sharing Information with Restricted Cooperation) การแลกเปลี่ยนขอ้มลูใน
วงกวา้ง (Sharing Information with Unrestricted Cooperation) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและหา
ขอ้สรุปจากขอ้มูล (Sharing and Processing Information) และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู ้
(Sharing Information) 2. กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อปฏิสัมพันธ์ในสังคม  (Social Interaction 
Activities) โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกใชภ้าษาเพื่อสื่อสารตามบทบาททางสงัคม และเหมาะสม
กับสถานการณ์ ความส าเร็จของการท ากิจกรรมนี ้ได้จากความสามารถในการสื่อสารได้ตาม
วัตถุประสงค์ และความสามารถในการเลือกใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
บทบาทที่ไดร้บัเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้ฝึกใชภ้าษาสื่อสารเหมือนเกิดขึน้ในสถานการณ์จริง  ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการวิจัยของชนิดา จันทรธี์รยุทธ (2545: 72) ที่ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการ
เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกบัญชี ของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจด้านวิธีการสอน
เนื่องจากครูผูส้อนมีความเอาใจใสต่่อผูเ้รียน และมีความเขา้ใจลกัษณะของผูเ้รียน 

3.2.4 ด้านการประเมินผล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ

ประเมินผลการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด (�̅�=4.73 S.D.= 0.66) ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก การ
ประเมินผลในทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และองคป์ระกอบของเนือ้หา
และการใชภ้าษามีความสมดลุกนั และมีประเมินผลตัง้แต่ประเมินผลหลงัการเรียนแต่ละหน่วยการ
เรียนรู ้และประเมินผลหลงัการเรียนทัง้ 7 หน่วยการเรียนรู ้ประเมินผลไดม้ีการวดัผลพัฒนาการ
ของนักศึกษาจีน ในการประเมินผลทุกครั้งมีความเที่ยงตรงและยุติธรรมต่อนักศึกษาจีน ซึ่ง
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สอดคล้องกับทัศนัย ไชยโกษี (2547: 58) ที่ศึกษาเรื่อง "ปัญหาและความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาสายวิชาช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตเทคนิคกรุงเทพฯ” พบว่านักศึกษามีความพอใจในการวัดผลประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิค เพราะผูส้อนวดัผลประเมินผลอย่างเที่ยงตรงและมีคุณธรรม จากสภาพการณท์ี่เป็นอยู่ไม่
เคยมีนกัศกึษารอ้งเรียนเก่ียวกบัการตดัสินผลการเรียนของผูส้อนภาษาองักฤษเทคนิคเลย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช้ 
การน าหลกัสตูรนีไ้ปใชส้  าหรบั สถานศึกษา อาจารยผ์ูส้อน หรือผูท้ี่สนใจ มีขอ้เสนอแนะ 

ดงันี ้
1.1 สถานศึกษาที่จะน าหลักสูตรนีไ้ปใชค้วรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทของ

แต่ละแห่ง ทัง้นีส้ามารถปรบัประยกุตก์ิจกรรมในหลกัสตูรใหม้ีความเหมาะสมกบับริบทได ้
1.2 สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรนี ้ไปปรบัปรุงใช้กับโครงการฝึกอบรมการใช้

ภาษาไทยใชเ้ชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนไดต้ามความเหมาะสม  
1.3 การน าหลักสูตรไปใชใ้นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจใน

สภาพแวดลอ้มจรงิจะช่วยใหน้กัศกึษาจีนเกิดความคุน้เคยและเกิดการเรียนรูไ้ดม้ากขึน้  
 1.4 การน าหลกัสูตรไปใชค้วรศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตรใหเ้กิดความ

เขา้ใจที่ชดัเจน รวมถึงแผนจดัการเรียนรูข้องแต่ละหน่วยการเรียนรู ้และขัน้ตอนการจดักิจกรรมเพื่อ
จะสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างถกูตอ้งและเกิดประสิทธิผล 

1.5 หน่วยการเรียนรูท้ี่ก  าหนดในหลกัสูตร ไม่ไดจ้ัดเรียงเนือ้หาตามล าดับก่อน-หลัง 
ดงันัน้อาจารยผ์ูส้อนสามารถเลือกหน่วยการเรียนรูใ้ดไปใชก้่อนก็ได ้และขัน้ตอนในการจดักิจกรรม
ของหลักสูตรไดอ้อกแบบไว้ 5 ขั้น อาจารยผ์ูส้อนสามารถหลอมรวมหรือยืดหยุ่นขั้นตอนการจัด
กิจกรรมได ้เมื่อเห็นว่านกัศกึษาจีนสามารถบรรลตุามจดุมุ่งหมายของขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งแลว้ 

1.6 การน าหลักสูตรไปใช้ ควรจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถหรือมีความ
เชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อเป็นแรงจงูใจใหแ้ก่นกัศกึษาจีน 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือ ผูท้ี่สนใจในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

หลกัสตูรภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
1. ควรมีการน าหลกัสตูรไปทดลองกบักลุม่นกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 4 

ในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ในประเทศจีน เพื่อทดลองประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยที่หลกัสูตรนีเ้ป็น
การเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน ดงันัน้การทดลองใช้
กบักลุม่นกัศกึษาจีนในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ จะสะทอ้นคณุภาพของหลกัสตูรไดเ้ป็นอย่างดี 

2. ควรมีการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาษาไทยเชิงธุรกิจในบรบิทสื่อสารทางธุรกิจใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน 
ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง ธุรกิจด้านทรัพยากร ธุรกิจด้าน
บรกิาร ธุรกิจดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ 

3. ควรมีการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการสอนภาษาไทยเชิงธุรกิจ โดยเพิ่ม
ระดับความยากง่ายของภาษาเข้าไปในบริบทเนื ้อหาและสถานการณ์ธุรกิจ และพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐานไปพรอ้มกนัดว้ย 

4. ควรมีการพัฒนาหนังสือเชิงพาณิชย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่จะพัฒนา
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 

5. ควรมีการวิจัยรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่เหมาะ
กบันกัศกึษาจีน  
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณแ์ละแบบสอบถาม 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วชัรพล วิบลูยศรนิ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

  
2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรนิ แสงอาวธุ รองคณบดีคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
  
3. รองศาสตราจารย ์จินตนา พทุธเมตะ อดีตอาจารยภ์าควิชาภาษาไทยและภาษา 

ตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  
4.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ฤดี กมลสวสัดิ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาไทย  

คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

  
5. อาจารย ์ดร.รุง่อรุณ โรจนร์ตันาด ารง ไชยศรี อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 

 

 

  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วชัรพล วิบลูยศรนิ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

  

2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรนิ แสงอาวธุ รองคณบดีคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

  

3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณพุงศ ์อดุมศิลป์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษา 
ตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  
4.อาจารย ์ดร.อิมธิรา อ่อนค า อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม

ไทย คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  
5. อาจารย ์ดร.นรุตม ์คุปตธ์นโรจน์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทย  

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินแบบทดสอบความสามารถ 

ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 

  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วชัรพล วิบลูยศรนิ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

  
2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรนิ แสงอาวธุ รองคณบดีคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
  
3. อาจารย ์ดร.อิมธิรา อ่อนค า อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม

ไทย คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  
4. อาจารยว์ชิรา เจริญจิตร  ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม

ไทย คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  
5. อาจารย ์สุธารตัน ์พญาแขม อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทย  

คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
Yunnan University of Finance and 
Economics, China 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณแ์ละแบบสอบถามในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณส์ าหรับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
2. แบบสัมภาษณส์ าหรับผู้ใช้บัณฑิตชาวจีน 

3. แบบสัมภาษณส์ าหรับผู้เชี่ยวชาญการสอนสาขาวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
4. แบบสอบถามความต้องการและความจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

ส าหรับนักศึกษาจีน 
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แบบสัมภาษณค์วามคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรับบัณฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย  

 
ข้อมูลในการสัมภาษณ ์ 
วนั เวลาที่สมัภาษณ.์......................................  
สถานที่สมัภาษณ.์......................................... 
ผูใ้หส้มัภาษณ.์.............................................. 
 
ขั้นตอนการสัมภาษณ ์  
 1.  แนะน าตวัผูส้มัภาษณแ์ละสอบถามขอ้มลูทั่วไปของของผูใ้หส้มัภาษณ ์
 2.  อธิบายวตัถปุระสงคแ์ละความเป็นมาของการวิจยั  
 3.  สมัภาษณแ์ละสอบถามขอ้มลู เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใช ้ 
          ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 4. กลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการสมัภาษณ ์
 
ประเด็นการสัมภาษณ ์
  1. ด้านสภาพปัญหา และอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิตชาวจีน 
   1.1 เมื่อเขา้มาท างานในหน่วยงานนี ้คณุคิดว่า คณุมีความรู ้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพียงพอที่จะสื่อสารและประสานงานกบัคนไทยหรือไม่ อย่างไร 
   1.2 คุณพบปัญหา และอุปสรรคดา้นทักษะการฟังในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกบัคนไทยระหว่างการปฏิบติัหนา้ที่ในหน่วยงานปัจจบุนัหรือไม่ อย่างไร 
   1.3 คุณพบปัญหา และอุปสรรคดา้นทักษะการพูดในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกบัคนไทยระหว่างการปฏิบติัหนา้ที่ในหน่วยงานปัจจบุนัหรือไม่ อย่างไร 
   1.4 คุณพบปัญหา และอุปสรรคดา้นทักษะการอ่านในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกบัคนไทยระหว่างการปฏิบติัหนา้ที่ในหน่วยงานปัจจบุนัหรือไม่ อย่างไร 
   1.5 คุณพบปัญหา และอปุสรรคดา้นทกัษะการเขียนในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และ
ประสานงานกบัคนไทยระหว่างการปฏิบติัหนา้ที่ในหน่วยงานปัจจบุนัหรือไม่ อย่างไร 
   1.6 คุณประสบปัญหาและอุปสรรคดา้นวัฒนธรรมในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในการ
สื่อสาร และประสานงานกบัคนไทยในปัจจบุนัหรือไม่ อย่างไร 
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  2. ด้านบริบท และสถาณการณข์องการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
   2.1 คุณได้ใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานกับคนไทยในบริบท
อะไรบา้ง   อย่างไร เช่น บรบิทสถานที่ท างาน งานสมัมาธุรกิจ 
   2.2 คุณคิดว่า การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ นอกจากในบริบทดังกล่าวแลว้ คุณยังได้ใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในบรบิทอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร 
   2.3 คณุคิดว่าหนา้ที่การงาน และชีวิตประจ าวนัมีความเชื่อมโยงกบัธุรกิจ 28 หมวดตาม
การจดักลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
   2.4 คุณคิดว่า การจัดขอบเขตเนือ้หาใหต้รงตามสถานการณ์ของธุรกิจ  28 หมวดนีจ้ะ
ช่วยเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
หรือไม่ อย่างไร” 
  3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ 
   3.1 คุณคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างไร จึงจะช่วยเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีนใหส้อดคลอ้งกบัการสื่อสารทางธุรกิจจรงิในปัจจบุนั 
   3.2 คุณคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างไรเพื่อใหน้ักศึกษาจีนใชภ้าษาไทยอย่าง
ถกูตอ้ง เหมาะสมตามบรบิททางธุรกิจและวฒันธรรมไทย 
   3.3 คุณคิดว่า นอกจากตอ้งมีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
แลว้ ยงัตอ้งมีการพฒันาทกัษะดา้นใดอีกบา้งที่จะช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานระหว่างไทย-จีนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  คณุมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร เก่ียวกับการพัฒนาหลกัสูตร
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณค์วามคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ของบัณฑิตชาวจีน ส าหรับผูใ้ช้บัณฑิต  

 
ข้อมูลในการสัมภาษณ ์ 

วนั เวลาที่สมัภาษณ.์.....................................   

สถานที่สมัภาษณ.์........................................................ 

ผูใ้หส้มัภาษณ.์.............................................. 

 
ขั้นตอนการสัมภาษณ ์

 1.  แนะน าตวัผูส้มัภาษณแ์ละสอบถามขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์

 2.  อธิบายวตัถปุระสงคแ์ละความเป็นมาของการวิจยั  

 3.  สมัภาษณแ์ละสอบถามขอ้มลู เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ

ใช ้

  ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน  

 4. กลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการสมัภาษณ ์

 
ประเด็นการสัมภาษณ ์
  1. ด้านสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของบัณฑิตชาวจีน 

   1.1 ท่านคิดว่าบณัฑิตชาวจีนที่เพิ่งส  าเร็จการศึกษาและเขา้มาท างานในหน่วยงานของ

ท่านนัน้ มีความรู ้และทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพียงพอที่จะสื่อสารและประสานงานกบัคน

ไทยในระหว่างปฏิบติังานหรือไม่ อย่างไร 

   1.2 ท่านคิดว่า ในการปฏิบติังาน บณัฑิตชาวจีนยงัมีปัญหา และอปุสรรคดา้นทกัษะการ

ฟังหรือไม่ อย่างไร 

   1.3 ท่านคิดว่า ในการปฏิบติังาน บณัฑิตชาวจีนยงัมีปัญหา และอปุสรรคดา้นทกัษะการ

พดูหรือไม่ อย่างไร 

   1.4 ท่านคิดว่า ในการปฏิบติังาน บณัฑิตชาวจีนยงัมีปัญหา และอปุสรรคดา้นทกัษะการ

อ่านหรือไม่ อย่างไร 
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   1.5 ท่านคิดว่า ในการปฏิบติังาน บณัฑิตชาวจีนยงัมีปัญหา และอปุสรรคดา้นทกัษะการ

เขียนหรือไม่ อย่างไร 

   1.6 ท่านคิดว่า บัณฑิตชาวจีน ยังมีปัญหาด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับคนไทย

หรือไม่ และอย่างไร  

  2. ด้านบริบทในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และขอบเขตเนือ้หาทีเ่กี่ยวกับธุรกิจ 

   2.1 บณัฑิตชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่เขา้มาท างานในหน่วยงานของท่าน มักจะใช้

ภาษาไทยในการสื่อสาร และประสานงานทางธุรกิจกบัคนไทยในบรบิทใดบา้ง  

   2.2 ท่านคิดว่า กิจการของท่านอยู่ในหมวดธุรกิจใดบ้างตามการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

และหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หมายเหตุ: ตามเอกสารประกอบการ

สมัภาษณ)์   

   2.3 ท่านคิดว่าขอบเขตเนือ้หาควรจัดใหต้รงตามสถานการณ์ของธุรกิจ 28 หมวด เพื่อ

เสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของบณัฑิตชาวจีนหรือไม่ อย่างไร   

  3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ 

   3.1 ท่านคิดว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างไร จึงจะช่วยเสริมสรา้งความสามารถใน

การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของบณัฑิตชาวจีนใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมปัจจบุนั 

   3.2 ท่านคิดว่า ควรจดักิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างไรเพื่อใหบ้ณัฑิตชาวจีนใชภ้าษาไทยอย่าง

ถกูตอ้ง เหมาะสมตามบรบิททางธุรกิจและวฒันธรรมไทย 

   3.3 ท่านคิดว่า นอกจากตอ้งมีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

แลว้ บณัฑิตชาวจีนยังตอ้งมีการพัฒนาทักษะดา้นใดอีกบา้งที่จะช่วยเสริมสรา้งการสื่อสาร และ

ประสานงานดา้นธุรกิจระหว่างไทย-จีนใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร เก่ียวกับการพัฒนาหลกัสตูร

เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณค์วามคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน  
ผู้เช่ียวชาญการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

 
ข้อมูลในการสัมภาษณ ์ 

วนั เวลาที่สมัภาษณ.์....................................................   

สถานที่สมัภาษณ.์........................................................ 

ผูใ้หส้มัภาษณ.์........................................................ 

 
ขั้นตอนการสัมภาษณ ์

 1.  แนะน าตวัผูส้มัภาษณแ์ละสอบถามขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์  

 2.  อธิบายวตัถปุระสงคแ์ละความเป็นมาของการวิจยั  

 3.  สมัภาษณแ์ละสอบถามขอ้มลู เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ

ใช ้

  ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน  

 4. กลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการสมัภาษณ ์

 
ประเด็นการสัมภาษณ ์
 1. ด้านสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาชาวจีน 

  1.1 ท่านคิดว่านกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยที่ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 นัน้มี

ความรู ้และความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพียงพอที่จะสื่อสาร และประสานงานกับ

คนไทยหรือไม่ อย่างไร  

  1.2 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอปุสรรคในการใชภ้าษาไทย

เชิงธุรกิจดา้นทกัษะการฟังหรือไม่ อย่างไร 

  1.3 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอปุสรรคในการใชภ้าษาไทย

เชิงธุรกิจดา้นทกัษะการพดูหรือไม่ อย่างไร 

  1.4 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอปุสรรคในการใชภ้าษาไทย

เชิงธุรกิจดา้นทกัษะการอ่าน หรือไม่ อย่างไร 
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  1.5 ท่านคิดว่านักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มีปัญหา และอปุสรรคในการใชภ้าษาไทย

เชิงธุรกิจดา้นทกัษะการเขียน หรือไม่ อย่างไร 

  1.6 ท่านคิดว่านักศึกษาจีนมีปัญหาและอุปสรรคดา้นการสื่อสารขา้มวฒันธรรมกบัคนไทย

หรือไม่ อย่างไร 

  
 2. ด้านบริบทในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ และขอบเขตเนือ้หาทีเ่กี่ยวกับธุรกิจ 

  2.1 ท่านคิดว่า การจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน สาขาวิชา

ภาษาไทย ควรใหค้วามส าคญักับการพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในบริบท

อะไรบา้ง อย่างไร เช่น บรบิทสถานที่ท างาน การบรกิาร งานสมัมนาธุรกิจ การเดินทางเพื่อธุรกิจ   

  2.2 ท่านคิดว่า การจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน สาขาวิชา

ภาษาไทย ควรใหค้วามส าคญักับการพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในบริบท

การแสดงไมตรีจิตหรือไม่ อย่างไร 

  2.3 นอกจากในบริบทดังกล่าวแล้ว ท่านคิดว่า ยังต้องพัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเชิงธุรกิจใหก้บันกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยในบรบิทอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร 

  2.4 “โครงสรา้งการจัดกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย” (หมายเหต:ุ ตามเอกสารประกอบการสมัภาษณ)์ ไดแ้บ่งประเภทธุรกิจในประเทศไทยเป็น 28 

หมวดธุรกิจ ท่านคิดว่า การเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษา

จีนนัน้ ควรจดัใหม้ีขอบเขตเนือ้หาตรงตามสถานการณข์อง 28 หมวดธุรกิจนีห้รือไม่ อย่างไร 

  
 3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

  3.1 ท่านคิดว่า ควรจดักิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างไร จึงจะช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการ

ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจของนกัศกึษาจีนใหส้อดคลอ้งกบัการสื่อสารทางธุรกิจจรงิในปัจจบุนั 

  3.2 ท่านคิดว่า ควรจดักิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างไรเพื่อใหน้กัศึกษาจีนมีความเขา้ใจในการใช้

ถอ้ยค าอย่างถกูตอ้ง เหมาะสมตามวฒันธรรมการใชภ้าษาไทยในสถานการณธ์ุรกิจต่าง ๆ  

  3.3 ท่านคิดว่า กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของ

นกัศึกษาจีน ควรเนน้การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจดา้นทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนมากนอ้ยอย่างไร เพราะเหตใุด  
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  3.4 ท่านคิดว่า นักศึกษาจีนนอกจากมีทักษะการสื่อสารกับคนไทยแล้ว ก่อนส าเร็จ

การศึกษา นกัศึกษาจีนยงัตอ้งมีการพฒันาดา้นใดอีกบา้งที่จะช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการ

ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างไทย -จีนใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร เก่ียวกับการพัฒนาหลกัสตูร

เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความต้องการและความจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรับนักศึกษาจีน  

 

 

เรียน นกัศกึษาผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  

 เนื่ องด้วยผู้วิจัย MR. Fang Ziyu เป็นนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการทาง

การศึกษาและการจัดการเรียนรู ้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ปัจจุบันก าลังท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศึกษาจีน” แบบสอบถามชุดนี ้จดัท าขึน้เพื่อใหท้ราบขอ้มลูเก่ียวกับ

ความตอ้งการและจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่ง

จะเป็นประโยชน ์และมีคณุค่าอย่างยิ่งต่อการวิจยัในครัง้นี ้ 

 ทั้งนีผู้ ้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณา และความร่วมมือจากนักศึกษา โปรดตอบข้อมูลใน

แบบสอบถามฉบบันีทุ้กขอ้ตามความเป็นจริงมากที่สุด และขอรบัรองว่าขอ้มูลส่วนตัวที่นักศึกษา

ใหม้านัน้จะเก็บเป็นความลบัอย่างเครง่ครดั และขอ้มลูที่นกัศึกษาตอบมาทัง้หมดจะน าไปใชใ้นเชิง

วิจยัและใชส้  าหรบัจดัท าสถิติในภาพรวม เพื่อการวิจยัในครัง้นีเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้แบบสอบถามฉบบันีไ้ด้

ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC/X/G-135/2562  

 พรอ้มกนันี ้ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูในความร่วมมือของนกัศึกษามา ณ โอกาส

นี ้

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      Mr. Fang Ziyu 

   นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้

    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  

 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/G-

135/2562 

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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ค าชีแ้จง แบบสอบถามชุดนีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน จ านวน 12 หน้า ดังนี ้
说明：本问卷调查分为 4 个部分，共 12 页。 

 ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป  

 第一部分：基础信息 

 เป็นค าถามแบบปลายปิด โดยมีลกัษณะค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) กบั

แบบเติมค าในช่องว่าง (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。 
 ตอนที ่2 ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  
 第二部分：商务泰语应用过程中遇到的问题  
    เป็นค าถามแบบปลายปิด โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ดงันี ้ 
 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 ความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการฟัง 
                  商务泰语应用过程中听力方面的学习需求  
 2.2 ความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการพดู 
                       商务泰语应用过程中口语与会话方面的学习需求 
 2.3 ความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการอ่าน 
                      商务泰语应用过程中阅读方面的学习需求 
 2.4 ความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการเขียน 
                     商务泰语应用过程中写作方面的学习需求 
 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 第三部分：意见和建议 
 เป็นค าถามแบบปลายเปิดที่ใหผู้ต้อบแสดงความรูส้ึกหรือความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติมต่อการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
 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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ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 第一部分：基础信息 
ค าชีแ้จง กรุณาเลือกขอ้มลูและเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามขอ้เท็จจรงิ 
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. นกัศึกษาก าลงัศกึษาอยู่ชัน้你现就读  ❏ ปีที่ 2 二年级❏ ปีที่ 3 三年级 

     ❏ ปีที่ 4 四年级 

3. เมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้ นกัศกึษาตอ้งการประกอบอาชีพในหน่วยงานใด  
    您本科毕业后最理想的工作单位是 

 ❏ หน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ารมหาชนในประเทศจีน  
      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/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ารมหาชนของไทยที่ประจ าประเทศจีน  
         泰国驻华机构 

 ❏ หน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ารมหาชนของจีนที่ประจ าประเทศไทย  
            中国驻泰国机构 

 ❏ บริษัทเอกชนในประเทศไทย 在泰国的私营企业 

 ❏ องคก์ารอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 其他 (请注明)____________ 

  

 
ตอนที ่2 ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
第二部分：商务泰语应用需求 

 ค าชี้แจง แบบสอบถามส่วนนีเ้ป็นค าถามเก่ียวกับความตอ้งการในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการฟัง 
10 ขอ้ 2) ความต้องการจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด 10 ขอ้ 3) ความ
ตอ้งการจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการอ่าน 10 ขอ้ 4) ความตอ้งการจ าเป็นใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทกัษะการเขียน 10 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 40 ขอ้ ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ์

แบบสอบถาม 问卷 
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ระดบัความตอ้งการของนกัศกึษาจีนต่อการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ดงันี ้
 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 ผูต้อบมีระดบัของมคีวามตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุ (> 80%)  
  5 非常需求(需求率大于80%) 
  4 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัของความตอ้งการจ าเป็นมาก (61-80%) 
  4 比较需求(需求率61-80%) 
  3 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัของความตอ้งการจ าเป็นปานกลาง (41-60%) 
  3 一般需求(需求率41-60%) 
  2 หมายถึง ผูต้อบมรีะดบัของความตอ้งการจ าเป็นนอ้ย (21-40%) 
  2 不太需求(需求率21-40%) 
  1 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัของความตอ้งการจ าเป็นนอ้ยที่สดุ (< 20%) 
  1 没有需求(需求率小于20%) 
 ทัง้นี ้ขอความกรุณานักศึกษาตอบค าถามทุกขอ้ โดยเลือกระดับของความตอ้งการและ
ความจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจที่ตรงกบัความคิด ความรูส้กึของนกัศกึษามากที่สดุ   
 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 ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการฟัง 
       商务泰语应用过程中听力方面的学习需求  

ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการ 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
2.1.1 มีความตอ้งใหห้ลกัสูตรมีการฝึกทักษะการฟังภาษาไทย

เชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจระหว่างไทย -จีน
ปัจจบุนั 
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเน้นฝึกทกัษะการฟังบท
สนทนา ขอ้ความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ใน
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ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการ 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
สถานการณธ์ุรกิจระหว่างไทย-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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการ
ใช้น ้าเสียง และส าเนียงการพูดภาษาไทยอย่างเป็น
ธรรมชาติตามบรบิทธุรกิจต่าง 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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการ
ใชถ้้อยค า ผ่านการสังเกตลีลา และกิริยาอาการการพูด
ของคนไทยตามบรบิทธุรกิจต่าง 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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการ
ใชค้ าทบัศพัทภ์าษาองักฤษตามบริบทธุรกิจต่าง 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  มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการ
ใชค้ าย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามบริบทธุรกิจ
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 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการฟัง
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมีในการพัฒนาความรูด้า้น
คลงัค าศัพทภ์าษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
ในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 
希望加强商务泰语行业词汇量知识学习来提高实际商务
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ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการ 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
场景中的听力能力。 

2.1.9 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นการ
ใชห้ลกัภาษาไทยเพื่อพฒันาทกัษะการฟังในสถานการณ์
ธุรกิจจรงิ 
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการพัฒนาความรูพ้ืน้ฐาน
เก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยเพื่อพฒันาทกัษะการฟังในสถานการณธ์ุรกิจ
จรงิ 
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 ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการพูด 
   商务泰语应用过程中口语与会话方面的学习需求 

ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการ 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
2.2.1 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึกทักษะการพูดให้

สอดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในบรบิทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจในสถานการณธ์ุรกิจจริงระหว่างไทย-
จีน 
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใชน้ า้เสียง และส าเนียงอย่างเป็น
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ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการ 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
ธรรมชาติตามบรบิทธุรกิจต่าง 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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูด

ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใชถ้อ้ยค า ลีลา และกิริยาอาการ
ตามบรบิทธุรกิจต่างๆ  
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใชค้ าทบัศพัทภ์าษาองักฤษอย่าง
ถกูตอ้งตามบรบิทธุรกิจต่าง 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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการพูด
ภาษาไทยเชิงธุรกิจโดยใช้ค าย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่างๆ  
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 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการพูด
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 มีความตอ้งการพฒันาความรูด้า้นคลงัค าศพัทภ์าษาไทย
เชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ธุรกิจ
จรงิ 
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  มีความตอ้งการพัฒนาความรูด้า้นการใชห้ลกัภาษาไทย 
เพื่อพฒันาทกัษะการพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ  
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。 
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ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการ 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
2.2.10  มีความตอ้งการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกบัภาคอตุสาหกรรม

และประเภทธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
ทกัษะการพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 
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 ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการอ่าน 
     商务泰语应用过程中阅读方面的学习需求 

ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการจ าเป็น 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
2.3.1 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมีเนือ้หาของทักษะการอ่าน

วิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับการสื่อสารเชิง
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่าง
ไทย-จีนปัจจบุนั 
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารและ
ขอ้มลูเก่ียวกบัการคา้การลงุทนุในบริบททัง้ไทยและจีน 
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสาร
เก่ียวกับมารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรมระหว่างไทย
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสาร
เก่ียวกบัคณุธรรมและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
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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ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการจ าเป็น 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
2.3.5 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านค าทับศัพท์

ภาษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ 
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านค าย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ 
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 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการอ่าน
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นคลงั
ค าศัพท์ภาษไทยทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร 
บทความ และสื่อสิ่งพิมพต่์าง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจ 
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการพฒันาความรูด้า้นหลกั
ภาษาไทย เพื่อพฒันาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อ
สิ่งพิมพต่์าง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจ 
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมีการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยเพื่ อพัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และสื่อ
สิ่งพิมพต่์าง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจ 
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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2.4 ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการเขียน 
   商务泰语应用过程中写作方面的学习需求 

ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการจ าเป็น 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
2.4.1 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึกทักษะการเขียน

ภาษาไทยเชิงธุรกิจทีส่อดคล้องกับการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน
ปัจจบุนั 
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 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใชค้  าในการ
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 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเน้นวิธีการใชศ้ัพทแ์ละ
ส านวนในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเน้นวิธีการใชป้ระโยคใน
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 ต้อ งก ารให้ ห ลั ก สู ต ร มุ่ ง เ น้ 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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเน้นวิธีการใชอ้กัษรย่อใน
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 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่ เป็นภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการ
เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน 
希望在国内能获取一些能提高商务泰语写作方面的泰
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ข้อที ่
题号 

รายการของความต้องการ 需求目录 

ระดับความต้องการจ าเป็น 
需求等级 

5 
非常 
需求 

4 
比较

需求 

3 
一般

需求 

2 
不太

需求 

1 
没有

需求 
语信息资源。 

2.4.8 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการพฒันาความรูด้า้นคลงั
ค าศัพท์ภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ เพื่ อพัฒนาการเขียน
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 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้้าน
หลกัภาษาไทยเพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
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 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการพฒันาความรูเ้ก่ียวกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยเพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 
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。 

     

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
第三部分：意见和建议 
 ค าชี้แจง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน  
 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. แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  
2. แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิยูนนาน  
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  
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แบบประเมินโครงร่าง 
หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษา

จีน  
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

*************************************************** 

 

ค าชีแ้จง 

 แบบประเมินโครงร่างหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง

ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนานสาธารณรฐัประชาชนจีน 

ฉบบันีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อใหท้่านซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญไดก้รุณาพิจารณาความเหมาะสมและความ

สอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูร 

 แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

  1. ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสตูร เป็นการพิจารณาส่วนประกอบ

ต่างๆ ของโครงรา่งหลกัสตูรว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 

  2. ประเมินความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบของโครงร่างหลักสูตร เป็นการ

พิจารณาสว่นประกอบต่าง ๆ ของโครงรา่งหลกัสตูรว่ามีความสอดคลอ้งกนัเพียงใด 

  3. ประเมินความสอดคลอ้งดา้นเนือ้หากิจกรรมของโครงร่างหลักสูตร  เป็นการ

พิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ดา้นเนือ้หากิจกรรมของโครงร่างหลกัสูตรว่ามีความสอดคลอ้งกัน

เพียงใด 

 ขอใหท้่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านและขอความ

กรุณาเขียนขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสูตรต่อไป และขอขอบคุณทุก

ท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาในการประเมินร่างหลักสูตรและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการ

ปรบัปรุงรา่งหลกัสตูรใหม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

       MR.FANG ZIYU 

       นิสิตระดบัปรญิญาเอก 

            สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้

       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดบัความเหมาะสมที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
5 

มาก 
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร 
1.1 มีความสมเหตสุมผล      
1.2 มีความสอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นในสังคม

ปัจจบุนั 
     

1.3 มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูร      
2. หลักการของหลักสูตร 
2.1 มีความเป็นไปได ้      
2.2 สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ      
2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานรองรบั      
3. วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
3.1 มีความชดัเจน      
3.2 มีความเป็นไปได ้      
3.3 เหมาะสมส าหรบันกัศกึษาจีน      
4. โครงสร้างเนือ้หาของหลักสูตร 
4.1 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร      
4.2 ครอบคลุมบริบทการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ต้องการ

พฒันา 
     

4.3 การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสม      
4.2 ระยะเวลาที่ก าหนดมีความเหมาะสม      
5. แผนการจัดการเรีนรู้ 
5.1 มีความเป็นไปได ้      
5.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย      
5.3 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์      
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
5 

มาก 
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ทีสุ่ด 

5.4 เหมาะสมกบัเวลา      
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
5 

มาก 
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ทีสุ่ด 

6. กระบวนการการจัดกิจกรรม 
6.1 มีความเป็นไปได ้      
6.2 ล าดบัขัน้ตอนไดเ้หมาะสม      
6.3 มีความเหมาะสมส าหรบันกัศกึษาจีน      
6.4 มีความเป็นไปไดใ้นการเสรมิสรา้งความสามารถในการ

ใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน 
     

7. ส่ือ/อุปกรณ ์และแหล่งเรียนรู้  
7.1 ช่วยสง่เสรมิใหก้ารเรียนรูบ้รรลวุตัถุประสงคข์องหลกัสตูร      
7.2 มีความหลากหลาย      
7.3 มีความเหมาะสมส าหรบันกัศกึษาจีน      
8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ครอบคลมุสิ่งที่ตอ้งประเมิน      
8.2 สอดคลอ้งกบัความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

ส าหรบันกัศกึษาจีน 
     

8.3 สามารถตรวจสอบการบรรลวุตัถุประสงคข์องหลกัสตูร      
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างองคป์ระกอบของโครงร่างหลักสูตร 

ค าชีแ้จง ขอความกรุณาท่านผูเ้ชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาขอ้ค าถามความสอดคลอ้งของรา่ง

หลกัสตูรแต่ละขอ้ว่า มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ดว้ยการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม โดยการ

ท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่าง เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้ 

  ให ้+1     หมายถึง  สอดคลอ้ง 

  ให ้0        หมายถึง ไม่แน่ใจ 

  ให ้-1       หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง  

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 +1 0   -1 

1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรกบัหลกัการ
ของหลกัสตูร 

   

2. ปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาหลกัสูตรกับวัตถุประสงค์
ของหลกัสตูร 

   

3. ปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาหลกัสูตรกบัโครงสรา้งของ
หลกัสตูร 

   

4. หลกัการของหลกัสตูรกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร    
5. หลกัการของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของหลกัสตูร    
6. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบัแผนการจดัการเรียนรู ้    
7. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบักระบวนการจดักิจกรรม    
8. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบัการวดัและประเมินผล    
9. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบักบัวตัถุประสงค ์    
10. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบักบักระบวนการเรียนรู ้    
11. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัการวดัและประเมินผล    
12. แผนการจดัการเรียนรูก้บัโครงสรา้งของหลกัสตูร    
13. แผนการจดัการเรียนรูก้บักระบวนการจดักิจจกรรม    
14. กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล    
15. กระบวนการจดักิจกรรมกบัสื่อ/อปุกรณแ์ละแหลง่เรียนรู ้    
16. กระบวนการจดักิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล    
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 +1 0   -1 

17. สื่อ/อปุกรณแ์ละแหลง่เรียนรูก้บัการวดัและประเมินผล    
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  
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ตอนที ่3 แบบประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้หากิจกรรมของโครงร่างหลักสูตร 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

รายการประเมิน 
สอดคล้อง 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคล้อง 

-1 
1. หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สถานทีท่ างาน 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 สถานที่
ท างาน 

   

1.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องสถานที่ท างาน    

1.3 การฟัง - การพดูเรื่องสถานที่ท างาน    

1.4 การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานที่ท างาน    

1.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องสถานที่ท างาน    
2. หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การบริการ   
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การ
บรกิาร   

   

2.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการบรกิาร    

2.3 การฟัง – การพดู เรื่องการบรกิาร    

2.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการบรกิาร    

2.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการบรกิาร    
3. หน่วยการเรียนรู้ที ่3 งานสัมมนาธุรกิจ 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่  3 งาน
สมัมนาธุรกิจ 

   

3.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ    

3.3 การฟัง – การพดู เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ    

3.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ    

3.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องงานสมัมนาธุรกิจ    
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รายการประเมิน 
สอดคล้อง 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคล้อง 

-1 
4. หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การ
เดินทางเพื่อธุรกิจ 

   

4.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ    
4.3 การฟัง – การพดู เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ    

4.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ    
4.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการเดินทางเพื่อธุรกิจ    
5. หน่วยการเรียนรู้ที ่5 การค้าขาย 
5.1 แผนการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 การคา้
ขาย   

   

5.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการคา้ขาย    
5.3 การฟัง – การพดู เรื่อง การคา้ขาย    

5.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการคา้ขาย    
5.5 วิธีการใชภ้าษาไทยเรื่องการคา้ขาย    
6. หน่วยการเรียนรู้ที ่6 การลงทุน   
6.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6  
การลงทนุ     

   

6.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่องการลงทนุ    
6.3 การฟัง – การพดูเรื่องการลงทนุ    
6.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการลงทนุ    

6.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการลงทนุ    
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รายการประเมิน 
สอดคล้อง 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคล้อง 

-1 
7. หน่วยการเรียนรู้ที ่7 การแสดงไมตรีจิต   
7.1 แผนการจดัการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7  
การแสดงไมตรีจิต 

   

7.2 ค าศพัทแ์ละวลี เรื่อง การแสดงไมตรีจิต    
7.3 การฟัง – การพดู เรื่อง การแสดงไมตรีจิต    
7.4 การอ่าน – การเขียน เรื่องการแสดงไมตรีจิต    
7.5 วิธีการใชภ้าษาไทย เรื่องการแสดงไมตรีจิต    
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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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 อย่างเต็มที่เพ่ืออะไร 

 A.  มุ่งสู่ความสำเร็จ    

 B.  มุ่งสู่อาเซียน 

 C.  มุ่งสู่อนาคต    

 D.  มุ่งสู่เวทีโลก 

6. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของนโยบายการพัฒนาถนนสาย R3A ของรัฐบาลจีน 

 A. เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า   

 B. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 C. เพ่ือส่งเสริมการลงทุน   

 D. เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคบริการ 

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 นี้เป็นส่วนพับบลิคโซนหรือพ้ืนที่ส่วนรีเทล 

 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
     เหมือนกบัข้อใด 

 A. ลูกค้าบางคนอาจกังวลใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน    

 B. ลูกค้าบางคนอาจเสียใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน  

 C. ลูกค้าบางคนอาจทำใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน      

 D. ลูกค้าบางคนอาจขาดใจในการเสียเวลาเดินทางไปที่หน้าร้าน 

16. ประโยคใดใช้คำว่า “ฝากท้อง” มีความหมายแตกต่างจากประโยคอ่ืน 

 A. สามารถฝากท้องที่โซนแคนทีน 

  B. วันนี้หนูขอฝากท้องกับพ่ีนะคะ 

  C. ถ้าหิวมากก็ฝากท้องที่ร้านเบเกอร์รีก่อนนะ 

  D. การฝากท้องนั้น จะช่วยทำให้การตั้งครรภ์เป็นไปด้วยดี 

17. คำว่า “ขึ้น” ในประโยคใดมีความหมายแตกต่างจากประโยคอ่ืน 

 A. ผมเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่า เขาจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้ 

  B. การแสดงไมตรีจิตลักษณะนี้จะยิ่งมีบทบาทเพ่ิมขึ้น 

  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 ไม่ง้ันเดียวจะขึ้นรา 

 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. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออ่ืน 

 A. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อได้ตามสบาย 

 B. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อได้เท่าที่มีในร้าน 

 C. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซ้ือได้ตามความพอใจ 

 D. มีไม้ประดับหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อได้ตามใจชอบ 

23. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออ่ืน 

 A. พ่ีต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนแย่ซิค่ะ 

 B. พ่ีต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนตายเลยค่ะ 
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 C. พ่ีต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนยับเยินนะคะ 

 D. พ่ีต่อราคาอย่างนี้ หนูก็ขาดทุนหมดเนื้อหมดตัว 

24. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออ่ืน 

 A. เป็นไปได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราบ้าง ไม่มากก็น้อย 

 B. อาจจะได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราเป็นส่วนผสมเข้าไปบ้าง ไม่มากก็น้อย 

 C. น่าจะได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราผสมเข้าไปบ้าง อย่างน้อยก็หนึ่งชนิด 

 D. คงจะได้ใช้เครื่องปรุงรสของเราเติมใส่เข้าไปบ้าง อย่างน้อยก็หนึ่งชนิด 

25. ข้อใดมีใจความแตกต่างจากข้ออ่ืน  

 A. เราต้องตั้งรับวิกฤติให้ดี   

 B. เราต้องรับมือวิกฤติให้ดี  

 C. เราต้องยอมรับวิกฤติให้ดี  

 D. เราต้องเผชิญหน้าวิกฤติให้ดี 

26. ข้อใดคือขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการที่ถูกต้อง 

 A. กดปุ่มรับบัตรคิว→นำสินค้าท่ีซื้อให้กับพนักงานตรวจสอบเงื่อนไข →การรับประกัน 

 B. นำสินค้าที่ซ้ือให้กับพนักงานตรวจสอบเงื่อนไข→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 เลขท่ี 93 แขวงดินแดง เขตดินแดง  

 D. กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เลขท่ี 93  

29. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการเขียนแสดงความปรารถนาดี 

 A. การเขียนแสดงความยินดี 

 B. การเขียนอวยพรในโอกาสต่างๆ  

 C. การเขียนแสดงความเสียใจ 

 D. การเขียนเพ่ือเสนอการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

30. ข้อใดไม่ใช่หัวข้อหลักของการเขียนคำกล่าวเปิดงาน 

 A. การกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเชิญมา  

 B. การกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน 

 C. การกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพร 

 D. การกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน 
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เฉลย 
 
 

1. B   2. A   3. D  4. C   5. C  6. D 

7. D  8. B  9. C  10. B  11. C  12. A 

13. B   14. A  15. A  16. D  17. C  18. D 

19. B   20. D  21. D  22. B  23. D  24. A 

25. C  26. A  27. A  28. A  29. D  30. B 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพือ่เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกจิ ส าหรับนักศกึษาจนี  

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิยนูนาน  

 
 แบบประเมินฉบับนี ้ เป็นแบบสอบถามเพื่อประมินความพึงพอใจของนักศึกษาจีน 

สาขาวิชาภาษาไทย กลุม่ทดลอง มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนานต่อหลกัสตูรเสริม

เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ แบบประเมินความพึงพอใจฉบบันี ้แบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หาวิชา 10 ขอ้ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 10 ขอ้ ดา้นวิธีการสอน 10 ขอ้ 

และดา้นการประเมินผล10 ขอ้ รวมเป็นจ านวนทัง้หมด 40 ขอ้ และผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑว์ดัระดบั

ของความพงึพอใจไวด้งันี ้

  5 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

  4 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมาก 

  3 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจนอ้ย 

  1 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

 ทัง้นี ้ขอความกรุณานกัศกึษาไดต้อบแบบประเมินฉบบันีท้กุขอ้ โดยเลือกค าตอบที่ตรงกบั

ความคิด ความรูส้กึของนกัศึกษามากที่สดุ พรอ้มกนันี ้ผูว้ิจยัขอขอบคณุเป็นอย่างสงูในความ

รว่มมือของท่าน มา ณ โอกาสนี ้

      

 

     Mr. Fang Ziyu 

     นิสิตปรญิญาเอก 

    สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู ้

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
  



  290 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยูนนาน  

 

1. ด้านเนือ้หา 

ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. 
เนื ้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพหรือลักษณะ    
การใชภ้าษาในการสื่อสาร และการประสานงานทางดา้น
ธุรกิจระหว่างไทย-จีน 

     

2. 
เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ สามารถน าไปใชใ้นการสื่อสาร 
และการประสานงานทางดา้นธุรกิจระหว่างไทย-จีนจรงิได ้  

     

3. 

เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้นทักษะดา้นการฟัง การพูด         
การอ่าน และการเขียน สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และเหมาะสมตามกาลเทศะ 

     

4. 
เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจมีเนือ้หาที่ต่อเนื่องกนั 

     

5. 
เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
บรบิท และสถานการณท์างธุรกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 

     

6. 
เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจมีส่วนช่วยใหน้กัศึกษาจีนตัง้มั่น
ในความยติุธรรมและความมีคณุธรรม จรยิธรรมทางธุรกิจ 

     

7. 

เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นให้นักศึกษาจีนเกิด
แรงจูงใจในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และ
ปะสานงานกบัคนไทยที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่างๆ 
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ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

8. 

การเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้หลักสูตรเสริมเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิ งธุ รกิจ  ท าให้
นักศึกษาจีนมีลกัษณะมุ่งอนาคตในการประกอบอาชีพที่
ใชภ้าษาไทยในหน่วยงานต่างๆ ระหว่างไทย-จีน 

     

9. 

เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจช่วยใหน้ักศึกษาจีนสามารถน า
ความ รู้ด้ านหลักภ าษ าไป ใช้ ใน การสื่ อ ส า ร แล ะ
ประสานงานในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

     

10. 
เนือ้หาของหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจของแต่ละหน่วยการเรียนรูม้ี
ความสอดคลอ้งกนั 

     

 รวม      
 
2. ด้านอาจารยผ์ู้สอน 
ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

11. 
อาจารยผ์ูส้อนไดส้อนตรงตามเนือ้หาของหลักสูตรเสริม
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

     

12. 
อาจารยผ์ูส้อนมีทักษะในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจดา้น
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนที่มีประสิทธิภาพสงู 

     

13. อาจารยผ์ูส้อนมาสอนตรงเวลา      

14. 
อาจารยผ์ูส้อนเสียสละเวลาส่วนตัวอธิบายขอ้สงสัยของ
นักศึกษาจีนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักสูตรเสริมเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

     

15. อาจารยผ์ูส้อนมีความทุ่มเทและตัง้ใจในการสอน      

16. 
อาจารยผ์ูส้อนใหก้ าลงัใจเมื่อนักศึกษาจีนประสบปัญหา
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
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ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

17. 
อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาจีนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

     

18. 
อาจารยผ์ูส้อนมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท้ี่น่าสนใจท า
ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไม่เบื่อหน่าย 

     

19. 
อาจารย์ผู้สอนให้ความสนใจกับนักศึกษาจีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างทั่วถึง 

     

20. 
อาจารยผ์ูส้อนพยายามเสริมความรูด้า้นการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจใหก้บันกัศกึษาจีนอย่างมีคณุภาพ 

     

 รวม      
 
3. ด้านวิธีการสอน 
ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

21. 
กิจกรรมโดยยึดนักศึกษาจีนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ 
โดยให้นักศึกษาจีนมีบทบาทในการแสดงออก โดยจะมี
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูแ้นะน า 

     

22. 
กิจกรรมการเรียนรูท้  าให้นักศึกษาจีนสนุกสนานในการ
เรียน 

     

23. 
กิจกรรมการเรียนรูช้่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 

     

24. 
กิจกรรมการเรียนรูม้ีการสนับสนุนให้นักศึกษาจีนเห็น
ความส าคญัในใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 

     

25. 
อาจารยผ์ูส้อนมีการน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการพูดคุยหรือ
เล่าเรื่องต่างๆ ในบริบททางธุรกิจระหว่างจีนไทยก่อนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

     

26. 
อาจารยผ์ูส้อนมีการทบทวนความรูเ้ดิมก่อนเริ่มกิจกรรม
การเรียน รู้  ด้ วยการถาม -ตอบปาก เปล่ า  ห รือท า
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ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
แบบทดสอบ 

27. 
อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่างต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานการณ์
ธุรกิจในสงัคมไทยประกอบการอธิบายอย่างชดัเจน 

     

28. 
อาจารย์ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักศึกษาจีนคิดและ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 

     

29. 
อาจารยผ์ูส้อนสรุปเนือ้หาการเรียนรูก้่อนเลิกการเรียนแต่
ละครัง้ 

     

30. 
อาจารยผ์ูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหน้ักศึกษาจีนมี
ความกลา้ที่จะแสดงออก 

     

 รวม      
 
4. ด้านประเมินผล 
ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

31. 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 สถานที่ท างานมีความเหมาะสม 

     

32. 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 การบรกิารมีความเหมาะสม 

     

33. 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 งานสมัมนาธุรกิจมีความเหมาะสม 

     

34. 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การเดินทางเพื่ อธุรกิจมีความ
เหมาะสม 

     

35. 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 การคา้ขายมีความเหมาะสม 

     

36. 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 การลงทนุมีความเหมาะสม 

     

37. แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ      
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ข้อ 
ที ่

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 การแสดงไมตรีจิตมีความเหมาะสม 

38. 
ระยะเวลาทดสอบของแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

     

39. 
แบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ 
ส าหรบันกัศกึษาจีนหลงัการใชห้ลกัสตูรมีความเหมาะสม 

     

40. 
ระยะเวลาทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีนหลังการใช้หลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

     

 รวม      
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ภาคผนวก ง 
ผลประเมินของหลักสูตร 

1. ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการและความจ าเป็น
ในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน 

2. ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษา 
ไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิยูนนาน 

3. คะแนนผลการทดสอบจากจากการทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาจีน 
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที ่4 จ านวน 30 คน 

4. ข้อมูลการวิเคราะหแ์บบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรับ
นักศึกษาจีนจากการทดลองใช้ (Try-out) 

5. ผลการวิเคราะหค์่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

6. ผลการเปรียบเทยีบค่าคะแนนเฉล่ียการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 
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ตาราง 20 ผลการประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม แบบสอบถามความตอ้งการและ
ความจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน  
 

ข้อที ่ รายการ 
ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

 1) ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
ฟัง 

  

1 มีความต้องให้หลักสูตรมีการฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเชิงธุรกิจให้
สอดคล้องกับการส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบททาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 

1.00 ใชไ้ด ้

2 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังบทสนทนา ข้อความ 
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานการณธ์ุรกิจระหว่างไทย-จีน 

1.00 ใชไ้ด ้

3 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการใช้น ้าเสียง และ
ส าเนียงการพดูภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 

1.00 ใชไ้ด ้

4 มีความตอ้งการใหห้ลักสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการฟังการใชถ้อ้ยค า ผ่านการ
สงัเกตลีลา และกิรยิาอาการการพดูของคนไทยตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 

1.00 ใชไ้ด ้

5 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟังการใช้ค าทับศัพท์
ภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 

1.00 ใชไ้ด ้

6 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่ งเน้นฝึกทักษะการฟังการใช้ค าย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่างๆ 

1.00 ใชไ้ด ้

7 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ เป็น
ภาษาไทยในการพฒันาทกัษะการฟังภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน 

1.00 ใชไ้ด ้

8 มีความต้องการให้หลักสูตรมีในการพัฒนาความรู้ด้านคลังค าศัพท์
ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อพฒันาทกัษะการฟังในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

1.00 ใชไ้ด ้

9 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นการใชห้ลักภาษาไทย
เพื่อพฒันาทกัษะการฟังในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

1.00 ใชไ้ด ้

10 มีความต้องการให้หลักสูตรมี การพัฒ นาความ รู้พื ้นฐานเก่ียวกับ
ภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อพฒันาทกัษะ
การฟังในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการ 
ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

 1) ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
พูด 

  

11 มีความต้องการให้หลักสูตรมีการฝึกทักษะการพูดให้สอดคลอ้งกับการ
ส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบทเศรษฐกิจระหว่างไทย -จีน
ปัจจบุนั 

1.00 ใชไ้ด ้

12 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเนน้ฝึกทักษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจใน
สถานการณธ์ุรกิจจรงิระหว่างไทย-จีน 

1.00 ใชไ้ด ้

13 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใชน้ า้เสียง และส าเนียงอย่างเป็นธรรมชาติตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ 

1.00 ใชไ้ด ้

14 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใชถ้อ้ยค า ลีลา และกิรยิาอาการตามบรบิทธุรกิจต่างๆ 

1.00 ใชไ้ด ้

15 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษอย่างถกูตอ้งตามบรบิทธุรกิจต่าง ๆ    

1.00 ใชไ้ด ้

16 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการพูดภาษาไทยเชิงธุรกิจโดย
ใชค้  าย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามบรบิทธุรกิจต่างๆ 

1.00 ใชไ้ด ้

17 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ เป็น
ภาษาไทยในการพฒันาทกัษะการพดูภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน 

1.00 ใชไ้ด ้

18 มีความต้องการพัฒนาความรูด้้านคลังค าศัพท์ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพื่อ
พฒันาทกัษะการพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

1.00 ใชไ้ด ้

19 มีความตอ้งการพัฒนาความรูด้า้นการใชห้ลกัภาษาไทย เพื่อพัฒนาทกัษะ
การพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

0.80 ใชไ้ด ้

20 มีความตอ้งการพฒันาความรูเ้ก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ
ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพฒันาทกัษะการพดูในสถานการณธ์ุรกิจจรงิ 

1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการ 
ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

 1) ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
อ่าน 

  

21 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมีเนือ้หาของทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยเชิง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับการส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบท
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 

1.00 ใชไ้ด ้

22 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารและข้อมูลเก่ียวกับ
การคา้การลงุทนุในบรบิททัง้ไทยและจีน 

1.00 ใชไ้ด ้

23 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านเอกสารเก่ียวกับมารยาททาง
ธุรกิจและวฒันธรรมระหว่างไทยและจีน 

1.00 ใชไ้ด ้

24 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเนน้การอ่านเอกสารเก่ียวกับคุณธรรมและ
จรยิธรรมทางธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

25 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้การอ่านค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษที่ใชใ้น
วงการธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

26 มีความต้องการให้หลักสูตรมุ่งเน้นการอ่านค าย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษที่ใชใ้นวงการธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

27 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ เป็น
ภาษาไทยในการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน 

1.00 ใชไ้ด ้

28 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นคลังค าศัพทภ์าษไทย
ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร บทความ และส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวกบัธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

29 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรูด้า้นหลักภาษาไทย เพื่อ
พฒันาการอ่านเอกสาร บทความ และส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจ 

0.80 ใชไ้ด ้

30 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมีการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับภาคอุตสาหกรรม
และประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการอ่านเอกสาร 
บทความ และส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการ 
ค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

 1) ความต้องการจ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจด้านทักษะการ
เขียน 

  

31 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมีการฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจที่
สอดคลอ้งกับการส่ือสารเชิงธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงในบริบทเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีนปัจจบุนั 

1.00 ใชไ้ด ้

32 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเนน้วิธีการใชค้  าในการเขียนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

33 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมุ่งเนน้วิธีการใชศ้ัพทแ์ละส านวนในการเขียน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

34 มีความตอ้งการใหห้ลกัสูตรมุ่งเนน้วิธีการใชป้ระโยคในการเขียนภาษาไทย
เชิงธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

35 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมุ่งเนน้วิธีการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนในการ
เขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

36 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมุ่งเนน้วิธีการใชอ้กัษรย่อในการเขียนภาษาไทย
เชิงธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

37 มีความต้องการให้หลักสูตรระบุแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ เป็น
ภาษาไทยในการพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจในประเทศจีน 

1.00 ใชไ้ด ้

38 มีความตอ้งการใหห้ลกัสตูรมีการพฒันาความรูด้า้นคลงัค าศพัทภ์าษาไทย
เชิงธุรกิจเพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

39 มีความตอ้งการให้หลักสูตรมีการพัฒนาความรู้ดา้นหลักภาษาไทยเพื่อ
พฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้

40 มีความตอ้งการใหห้ลักสูตรมีการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับภาคอุตสาหกรรม
และประเภทธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ 

1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 21 ผลการประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทย
เชิงธุรกิจ ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงินยนูนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน 

ข้อสอบ
ที ่

ผู้เชี่ยวชาญ
1 

ผู้เชี่ยวชาญ
2 

ผู้เชี่ยวชาญ
3 

ผู้เชี่ยวชาญ
4 

ผู้เชี่ยวชาญ
5 

IOC 
ระดับ
ความ

สอดคล้อง 
1 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
2 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
3 1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
6 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
7 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
9 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

10 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

11 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
12 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
13 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
14 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

15 1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

16 1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 
17 1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
18 1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
19 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
20 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

21 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

22 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
23 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
24 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
25 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ข้อสอบ
ที ่

ผู้เชี่ยวชาญ
1 

ผู้เชี่ยวชาญ
2 

ผู้เชี่ยวชาญ
3 

ผู้เชี่ยวชาญ
4 

ผู้เชี่ยวชาญ
5 

IOC 
ระดับ
ความ

สอดคล้อง 
26 1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
27 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
28 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
29 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
30 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
31 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
32 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
33 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
34 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
35 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
36 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
37 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
38 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
39 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
40 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 22 คะแนนผลการทดสอบจากจากการทดลองใช ้(Try-out) กบันกัศึกษาจีน 
สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 4 จ านวน 30 คน 

คนที่ คะแนนทีไ่ด้ (คะแนนเต็ม 40) คนที่ คะแนนทีไ่ด้ (คะแนนเต็ม 40) 
1 22 16 19 
2 26 17 32 
3 24 18 26 
4 23 19 34 
5 23 20 18 
6 27 21 10 
7 35 22 30 
8 25 23 22 
9 30 24 22 
10 30 25 16 
11 19 26 23 
12 16 27 18 
13 31 28 32 
14 14 29 12 
15 24 30 15 
 Mean = 23.27   
 SD = 6.68   
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ตาราง 23 ขอ้มลูการวิเคราะหแ์บบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบั
นกัศกึษาจีน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมตามหลกัสตูรจากการทดลองใช ้(Try-out) 

ข้อสอบ กลุ่มคะแนน 
ข้อถูกและจ านวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม

คะแนนสูง-ต ่า 
A B C D 

ขอ้ที่ 1 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  7   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  3   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  10   

ขอ้ที่ 2 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 5    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 2    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 2    

ขอ้ที่ 3 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    7 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    4 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    12 

ขอ้ที่ 4 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   6  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   3  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   4  

ขอ้ที่ 5 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   6  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   3  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   7  

ขอ้ที่ 6 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    7 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    3 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    11 

ขอ้ที่ 7 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    8 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    2 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    9 

ขอ้ที่ 8 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  6   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  3   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  10   
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อสอบ กลุ่มคะแนน 
ข้อถูกและจ านวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม

คะแนนสูง-ต ่า 
A B C D 

ขอ้ที่ 9 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  8   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  3   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  9   

ขอ้ที่ 10 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   5  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   2  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   7  

ขอ้ที่ 11 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  7   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  3   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  10   

ขอ้ที่ 12 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   7  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   1  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   6  

ขอ้ที่ 13 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 7    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 6    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 9    

ขอ้ที่ 14 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  7   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  2   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  11   

ขอ้ที่ 15 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 8    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 6    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 14    

ขอ้ที่ 16 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 2    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 2    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 4    
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อสอบ กลุ่มคะแนน 
ข้อถูกและจ านวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม

คะแนนสูง-ต ่า 
A B C D 

ขอ้ที่ 17 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    7 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    5 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    11 

ขอ้ที่ 18 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   7  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   6  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   14  

ขอ้ที่ 19 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    5 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    2 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    8 

ขอ้ที่ 20 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 8    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 3    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 8    

ขอ้ที่ 21 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  2   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  3   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  0   

ขอ้ที่ 22 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    5 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    2 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    4 

ขอ้ที่ 23 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    6 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    2 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    8 

ขอ้ที่ 24 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  8   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  5   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  11   
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อสอบ กลุ่มคะแนน 
ข้อถูกและจ านวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม

คะแนนสูง-ต ่า 
A B C D 

ขอ้ที่ 25 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    7 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    4 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    12 

ขอ้ที่ 26 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   5  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   6  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   11  

ขอ้ที่ 27 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 4    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 1    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 4    

ขอ้ที่ 28 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   6  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   1  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   7  

ขอ้ที่ 29 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 6    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 5    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 7    

ขอ้ที่ 30 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    6 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    3 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    8 

ขอ้ที่ 31 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    3 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    3 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    3 

ขอ้ที่ 32 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    7 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    4 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    13 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อสอบ กลุ่มคะแนน 
ข้อถูกและจ านวนผู้ตอบถูกของกลุ่ม

คะแนนสูง-ต ่า 
A B C D 

ขอ้ที่ 33 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 7    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 3    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 5    

ขอ้ที่ 34 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 7    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 1    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 10    

ขอ้ที่ 35 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  7   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  3   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  10   

ขอ้ที่ 36 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 8    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 2    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 3    

ขอ้ที่ 37 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน   7  
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน   2  
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน   7  

ขอ้ที่ 38 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน 8    
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน 1    
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน 5    

ขอ้ที่ 39 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน    7 
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน    3 
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน    12 

ขอ้ที่ 40 
กลุม่คะแนนสงู 8 คน  8   
กลุม่คะแนนต ่า 8 คน  1   
กลุม่คะแนนกลาง 14 คน  9   
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค่์าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความสามารถใน
การใชภ้าษาไทยเชิงธุรกิจก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูรจากการท า Try-out 
ข้อสอบ ค่าความยากเฉพาะข้อถูก ค่าอ านาจจ าแนกเฉพาะข้อถูก ผลการวิเคราะห ์
ขอ้ที่ 1 0.63 0.50 ใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 2 0.44 0.38 ใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 3 0.69 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 4 0.56 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 5 0.56 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 6 0.63 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 7 0.63 0.75 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 8 0.56 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 9 0.69 0.63 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 10 0.44 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 11 0.63 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 12 0.50 0.75 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 13 0.81 0.13 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 14 0.56 0.63 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 15 0.88 0.25 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 16 0.25 0.00 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 17 0.75 0.25 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 18 0.81 0.13 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 19 0.44 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 20 0.69 0.63 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 21 0.31 -0.31 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 22 0.44 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 23 0.50 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 24 0.81 0.38 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 25 0.69 0.38 ใชไ้ด ้
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ข้อสอบ ค่าความยากเฉพาะข้อถูก ค่าอ านาจจ าแนกเฉพาะข้อถูก ผลการวิเคราะห ์
ขอ้ที่ 26 0.69 -0.13 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 27 0.31 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 28 0.44 0.63 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 29 0.69 0.13 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 30 0.56 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 31 0.38 0.00 ใชไ้ม่ได ้

ขอ้ที่ 32 0.69 0.38 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 33 0.63 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 34 0.50 0.75 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 35 0.63 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 36 0.63 0.75 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 37 0.56 0.63 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 38 0.56 0.88 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 39 0.63 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ 40 0.56 0.88 ใชไ้ด ้

 

หมายเหตุ 1) ค่าความยากเฉพาะขอ้ถกู ค่าที่ยอมรบั 0.2-0.8  

                 2) ค่าอ านาจจ าแนกเฉพาะขอ้ถูก ค่าที่ยอมรบั 0.2-1.0  
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ผลการเปรียบเทยีบค่าคะแนนเฉล่ียการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาจีน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 

 

 

ตาราง 25 การทดสอบการแจกแจงแบบโคง้ปกติของแบบทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูร 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest 0.097 25 .200* 0.975 25 0.767 

posttest 0.190 25 0.021 0.940 25 0.151 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pretest 25 15.2800 2.99333 0.59867 

posttest 25 27.8400 1.28062 0.25612 
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ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิง
ธุรกิจ ส าหรบันกัศกึษาจีน ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสตูร 

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

VAR 

Test Value = 0 

    99% Confidence Interval 
of the Difference 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

pretest 25.523 24 0.000 15.28000 14.0444 16.5156 

posttest 108.697 24 0.000 27.84000 27.3114 28.3686 

Paired Samples Statistics 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 pretest 15.2800 25 2.99333 0.59867 

posttest 27.8400 25 1.28062 0.25612 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Pair 
1 

pretest - 
posttest 

-12.56000 2.39931 0.47986 -13.55038 -11.56962 -26.174 24 0.000 
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ภาคผนวก จ 

หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  
ส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิยูนนาน 
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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 
 

 หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน

ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ

วิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักศึกษาจีน และพร้อมให้นักศึกษาจีนสามารถนำความรู้ และทักษะการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ร่วมมือทาง

การค้าและเศรษฐกิจ และภาคบริการต่างๆ เชิงธุรกิจระหว่างไทย-จีนที่จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยเชิง

ธุรกิจในการติดต่อสื่อสาร  และประสานงานกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการค้า การ

ลงทุนเชิงธุรกิจในอนาคต 

 ในการนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  ที่ให้ความ

ช่วยเหลือจนทำให้การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี รวมทั้งกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และให้คำเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบพระคุณ

นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ที่ให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่างใน

การทดลองใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร 

 นอกจากนี้  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล  และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ที่กรุณาตรวจสอบและให้เสนอแนะ แนะนำการพัฒนาหลักสูตร

ฉบับนี้มาเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนจนทำให้หลักสูตรฉบับนี้มีความสมบูรณ์คุณภาพที่ดีบรรลุตาม

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 และคำทับศัพท์ นอกจากนั้น ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจำเป็นต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจบริบทธุรกิจ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี สถิติ กฎหมายธุรกิจ 
ฯลฯ รวมถึงภูมิหลังของประเภทธุรกิจนั้น ๆ โดยการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจที่ดีต้องใช้ภาษาที่กะทัดรัด 
ชัดเจน สละสลวย ข้อความที่ใช้ต้องตรงตามหลักภาษาไทย การพูดและการเขียนต้องใช้สำนวนที่
สุภาพ คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังและผู้อ่านเป็นสำคัญ ลักษณะการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจจึงจัดเป็น
ภาษาเฉพาะกิจ เป็นการใช้ภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Thai for Specific Purposes) ซึ่งแตกต่าง
จากการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไป  จึงทำให้นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยไม่
สามารถใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจในการสื่อสาร และประสานงานตามบริบทธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน ไม่เพียงแต่แสดงถึงบุคลิกภาพและ
ศักยภาพในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการสอน
ภาษาไทยของสถาบันอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน จึงเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
ของนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะ
สำเร็จการศึกษา และจะเตรียมตัวก้าวเข้าสู่เป็นบุคคลสำคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศจีน และ
ประเทศไทย  
   หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
นี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้ 
ทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน ซึ่งหลักสูตรฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบ
โครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย แต่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้รายวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพ
และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแข่งขัน
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ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นเครื่องมือเพ่ือการติดต่อสื่อสาร
ตามบริบทธุรกิจของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย 
 

2. หลักการของหลักสูตร 
  หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน
มีหลักการของหลักสูตร ดังนี้ 
   1. เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ภาษาเพ่ือวัตถุระสงค์เฉพาะ (LANGUAGE 

FOR SPECIFIC PURPOSES) เพ่ือเน้นการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง  
   2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาจีนใด้พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจจากวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฉากสถานการณ์เป็นฐาน (SCENARIO-
BASED LEARNING)  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสามารถ
นำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในการสื่อสาร และการประสานงานตามสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ ระหว่าง
ไทย - จีนได้ พร้อมที่จะทำธุรกิจกับชาวไทยในอนาคตได้อย่างแท้จริง   
   3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้คลังคำศัพท์ภาษาไทยทางธุรกิจ โดยบริบท
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจเพ่ือการ
สื่อสาร และการประสานงานตามสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านข้ามวัฒนธรรม มารยาท คุณธรรม และจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กับนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย 
   4. เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดกิจกรรมทั้งฝึกอบรมและนำไปใช้เป็นหลักสูตรเสริม 

โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย สำหรับ
นักศึกษาจีน 
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้นักศึกษาจีนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจต่อไปนี้ 
  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
คำศัพท ์สำนวน อักษรย่อและประโยคทางธุรกิจในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ 
 
4. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 
 หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีน 
ฉบับนี้ ได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ตามบริบท (Context) ของการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ ดังนี้ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
เวลาที่ใช้จัดกิจกรรม 

(ชั่วโมง) 
1 สถานที่ทำงาน 6 ชั่วโมง 

2 การบริการ 6 ชั่วโมง 

3 งานสัมมนาธุรกิจ 6 ชั่วโมง 
4 การเดินทางเพ่ือธุรกิจ 6 ชั่วโมง 

5 การค้า 6 ชั่วโมง 
6 การลงทุน 6 ชั่วโมง 

7 การแสดงไมตรีจิต 6 ชั่วโมง 

รวม 42 ชั่วโมง 

 
 เนื้อหาของหลักสูตร 
 เนื้อหาของหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 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  



  318 

  1.4. การอ่าน - การเขียนเรื่องสถานที่ทำงาน    
   1.4.1 ใบความรู้ที ่1.2 แนะนำบริษัท   
   1.4.2 ใบงานที่ 1.3 การอ่าน เรื่องสถานที่ทำงาน  
   1.4.3 ใบงานที่ 1.4 การเขียน เรื่องสถานท่ีทำงาน  
  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 ใบความรู้ที ่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 ใบความรู้ที ่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 การเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
  4.2 ใบความรู้ที่ 4.1 คำศัพท์และวลี เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
  4.3 การฟัง – การพูด เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
   4.3.1 สื่อ VIDEO เรื่อง “เส้นทาง R3A คุนหมิง-กรุงเทพฯ” 
   4.3.2 ใบงานที่ 4.1 การฟัง เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
   4.3.3 ใบงานที่ 4.2 การพูดสนทนา เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
  4.4. การอ่าน – การเขียน เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ   
    4.4.1 ใบความรู้ที ่4.2 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา 
   4.4.2 ใบงานที่ 4.3 การอ่าน เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
   4.4.3 ใบงานที่ 4.4 การเขียน เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
  4.5 ใบความรู้ที่ 4.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
  4.6 แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
   การเดินทางเพ่ือธุรกิจ       
  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 ใบความรู้ที ่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 ใบความรู้ที ่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 ใบความรู้ที ่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 
 แนวการจัดกิจกรรมตามเนื้อหาในหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีนในแต่ละหน่วยมีความหลากหลายในกิจกรรมที่มีลักษณะการ
ผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีลักษณะเชิงการเรียนรู้รายบุคคล การเรียนรู้ร่วมกัน และบูรณาการ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งมีลำดับขั้นการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที ่1 การสร้างแรงจูงใจเข้าสู่บนเรียน (LEARNING MOTIVATION)  เป็นขั้นที่มุ่งสร้าง
ความสนใจและสร้างสภาวะทางอารมณ์ท่ีผ่อนคลาย มีความสุข เพ่ือให้นักศึกษาจีนเข้าใจความหมาย
และตระหนักในความสำคัญของสิ่งที่กำลังที่จะเรียน 
  ขั้นที ่2 ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (EXPERIENCE SHARING) เป็นขั้นที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาจีนได้ใช้การสื่อสารในการนำเสนอประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่น 
  ขั้นที ่3 การสร้างพลังร่วมกันฝึกคิดในการใช้ภาษา (COLLABORATIVE THINKING) เป็นขั้น
ที่เน้นให้นักศึกษาจีนสร้างพลังร่วมกันในการฝึกทักษะการคิดและทักษะทางภาษา 
  ขั้นที ่4 การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ (LANGUAGE CREATIVITY) เป็นขั้นที่เน้นให้นักศึกษา
จีนทำกิจกรรมการฟัง การพูด และการอ่านแล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม และ
สามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนตามสถานการณ์ธุรกิจได้ 
  ขั้นที ่5 สรุป ประเมิน สู่การประยุกต์ใช้ (EVALUATION & APPLYING) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
ร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากเรื่องท่ีเรียน ประเมินแนวทางที่เหมาะสม และร่วมกันบอกแนวทางการ
นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
 
6. สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
  สื่อ/อุปกรณ ์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 
 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิง
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
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับ
นักศึกษาจีน  



  323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร 
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เอกสารประกอบ 

 

หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  

สำหรับนักศึกษาจนี มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงนิยูนนาน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

สถานท่ีทำงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้  (สำหรับผู้สอน) 
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับ

นักศึกษาจีน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน         เวลา 6 ชั่วโมง  
****************************************************************************************** 
สาระส าคัญ  

  การเตรียมตัวเข้าสู่บริบทและสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาจีน สาขาวิชา

ภาษาไทยนั้น สถานที่ทำงานถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน ดังนั้น นักศึกษาจีนจำเป็นต้องพัฒนา

ความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของสถานที่ทำงานในรูปแบบและลักษณะต่างๆ สามารถใช้ทักษะการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยในการสื่อสาร รวมทั้ง

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ทำงานกับผู้ที่มาใช้บริการภายในองค์กร หรือผู้ที่มา

เยือน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจกับองค์กรนั้นให้เกิดความรู้สึกประทับใจ  และ

อยากจะเป็นคู่ธุรกิจกับองค์กรในโอกาสต่อไป 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ วลี และประโยคที่กำหนดไว้ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน ได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนสารภาษาไทยที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานได้ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยที่เก่ียวกับสถานที่ทำงานไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารตามบริบทธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ 
  
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 เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกัน
สนทนา และสร้างแรงจูงใจเข้าสู่บทเรียน  

  ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing) (90 นาที )  
   3. นักศึกษาสแกน QR-Code เพ่ือดาวน์โหลด “ใบความรู้ที่ 1.1 คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวกับ

สถานที่ทำงาน”   
   4. ผู้สอนอธิบายวิธีการใช้คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานตาม  “ใบความรู้ที่ 1.1” 

และให้นักศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้คำศัพท์และวลีด้วยกัน พรอ้ม
ให้นักศึกษาฝึกพูดออกเสียงคำศัพท์และวลี ผู้สอนสังเกตการพูดออกเสียงของนักศึกษา 
และคอยแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

   5. ผู้สอนเปิดวิดีทัศน์เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เรื่อง “สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย” ให้นักศึกษาฝึกทักษะการฟังและสังเกตการใช้ภาษาที่เก่ียวกับสถานที่ทำงานในสื่อ
วิดีทัศน์ และจับใจสำคัญความของเนื้อเรื่องท่ีฟัง   

   6. ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม และให้นักศึกษาทำกิจกรรม “ใบงาน 1.1 การฟัง
เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” ผู้สอนเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาของกลุ่มออกมาหน้าชั้น
เรียนบอกคำตอบที่เลือก และสรุปประเด็นของเรื่อง “สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
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 
การพูดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” รวมทั้งประเด็นในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ของนักศึกษามาอภิปรายเพื่อประมวลผล  

  ขั้นที่ 3 การสร้างพลังร่วมกันฝึกคิดในการใช้ภาษา (Collaborative Thinking) (90 นาที) 
   9. ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม และให้นักศึกษาทุกคนช่วยกันคิดตัวอย่างของบริษัท

หรือองค์กรที่ประทับใจมานำเสนอในชั้นเรียน ผู้สอนคอยให้คำปรึกษาด้านการใช้
ภาษาไทยระหว่างการนำเสนอของนักศึกษา 

   10. นักศึกษาสแกน QR - Code เพ่ือดาวน์โหลด “ใบความรู้ที่  1.2 แนะนำบริษัท” 
นักศึกษาร่วมกันฝึกทักษะการอ่าน และสรุปประเด็นสำคัญจากการอ่าน    

   11. นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม “ใบงานที่ 1.3 การอ่านเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” จากนั้น
ตัวแทนนักศึกษาออกมาเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เสนอคำตอบให้
ร่วมกันคิด และพิจารณาการใช้ภาษาของกลุ่มที่กำลังนำเสนอ  

   12. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์การฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรออกมา
หน้าชั้นเรียน เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้
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 เพ่ือดาวน์โหลด  “ใบความรู้ที่ 1.3 วิธีการใช้ภาษาไทย

เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน” ผู้สอนอธิบาย เพ่ือเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ 
   16. นักศึกษาทำ “แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 สถานที่ทำงาน” เพ่ือประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ  หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน  

 

การวัดและประเมินผล 

   แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน 
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ใบความรู้ ประกอบการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานท่ีทำงาน 

 

ใบความรู้ที่ 1.1 คำศัพท์และวลี เรื่องสถานที่ทำงาน 

 

ใบความรู้ที ่1.2 การแนะนำบริษัท 

 
ใบความรู้ที ่1.3 วิธีการใช้ภาษาไทย เรื่องสถานที่ทำงาน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน 
ใบงาน 1.1 การฟัง เร่ืองสถานที่ทำงาน  

 
 ให้นักศึกษาดูและฟัง VDO แล้วเลือกคำตอบ ซึ่งเป็นคำที่ได้ยินจาก VDO เติมลง  
      ในช่องว่าง 
 

       อาคารที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่    
(1)   2559 ตั้ งอยู่ เลขที่  93 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้  (2)   รถไฟฟ้าใต้ดิน  ลักษณะตึกออกแบบเป็น
รูปปลาคู่   (3)   มาจากตราประจำตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น  (4)   โบราณ ความ
คึกคักซึ่งมีลายสลักรูปปลาคู่ว่ายเวียน หมายถึง  (5)   ของ 2 สิ่งที่เป็นคู่และสิ่ง

ตรงข้าม คือหยินกับ หยางซึ่งอุปมาถึง  (6)   ของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอุปสงค์และ
อุปทาน มีกำไรมีขาดทุน มี  (7)   และซบเซา ซึ่งเป็นสองสิ่งที่ท้าทายผู้ลงทุน 
 กลุ่มอาคารที่อยู่ในพ้ืนที่กว่า 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 ใช้เป็นสถานที่ให้  (9)   ในตลาดทุน เช่น ศูนย์บริการผู้ลงทุน พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้การลงทุนหรือ อินเวสท์สตอรี่ (INVESTORY) มีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ใช้การ์ตูนอนิ
เมชั่น และเกมให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสามารถตรวจสอบ  (10)   ทางการเงินและความ
พร้อมทางการเงินสำหรับ  (11)   ได้เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.30 น ถึง  (12)  .     

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด   (13)    พ้ืนที่ให้บริการใหญ่กว่าเดิม มีความทันสมัยให้บริการ
หนังสือ e-book มีหนังสือความรู้ด้านการลงทุน โดยร้อยละ 80 เป็นหนังสือลิขสิทธิ์ของตลาด
หลักทรัพย์    (14)      ซื้อลิขสิทธิ์มาให้บริการ สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่นี้เริ่ม   (15)   เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ออกแบบและก่อสร้างได้มาตรฐาน LEED ของสถาบัน   (16)   แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับโกลด์ ถือเป็นอาคารสำนักงาน    (17)   แห่งแรก ที่เป็นอาคารสูงใน
ประเทศไทยที่ได้รับการประเมินในระดับนี้ การออกแบบโครงสร้างและใช้    (18)   ทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น ผนังอาคารออกแบบเป็น    (19)  บางส่วนมีผนัง 2 ชั้นเพ่ือระบายความร้อนออกไปนอก
อาคาร ระบบการบริหารจัดการอาคาร   (20)   ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และยังเป็นอาคารประหยัด
พลังงานอีกด้วย  
 1. A. สิ้นปี  B. กลางป ี 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. ความมั่งค่ัง  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. เศษทีเ่หลือ    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     C. ควบคุม    D. คุ้มครอง     
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน 
ใบงานที่ 1.2 การพูด เร่ืองสถานที่ทำงาน  

 

 ให้นักศึกษาตอบคำถามของบทสนทนาต่อไปนี ้แล้วจับคู่ฝึกพูดสนทนา  

 1. A: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ไหน และเปิดให้บริการเมื่อไรคะ 

  B: ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
 2. A: ดูลักษณะการออกแบบของตึกอาคารที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ไม่เหมือนอาคารทั่วไปเลยใช่ไหมคะ 
 
  B: ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
 3. A: ปลาคู่อุปมาหมายถึงอะไรคะ 
  B: ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
 4. A: กลุ่มอาคารตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยอาคารอะไรบ้างคะ 
  B: ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
 5. A: ได้ยินว่าตลาดหลักทรัพย์มีพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนที่ทันสมัยมากใช่ไหมคะ 
  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
   เทคโนโลยีทีท่ันสมัยนะคะ 
 
  B: ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
 10.  A: ทำไมจึงกล่าวว่าอาคารตลาดหลักทรัพย์เป็นอาคารประหยัดพลังงานคะ 
     B: ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานที่ทำงาน 
ใบงานที่ 1.3 การอ่าน เร่ืองสถานที่ทำงาน 

 
 ให้นักศึกษาอ่านใบความรู้ที่ 1.2 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้  

1. สำนักงานใหญ่ของบริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ไหน 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ไปบริษัทซีซีออลล์โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถไฟฟ้า BTS สามารถลงทีส่ถานีใด 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สูงกี่ชั้น 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซีซีออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีพ้ืนที่ใช้สอยเท่าไร 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ทำไมกล่าวว่าชั้น 1 ถึงชั้น 4 ของอาคารซีซีออลล์ทาวเวอร์เป็นพื้นที่ส่วนรีเทล 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ในร้านสะดวกซื้อมีสี่งที่น่าสนใจคืออะไร 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. เชื่อกันว่าดื่มกาแฟนอราบิก้าเป็นประจำ จะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. นอกจากร้านสะดวกซ้ือ 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 เร่ืองสถานที่ทำงาน 

 

 ให้นักศึกษาเขียน “แนะนำสถานที่ทำงาน” แล้วนำเสนอหน้าช้ันเรียน โดยกำหนด   

      เนื้อหาดังนี้  

 

1. ชื่อสถานที่ทำงาน และท่ีตั้งของสถานที่ทำงาน  

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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พ้ืนที่การทำงานในบริษัท DTAC จะไม่มีขีดจำกัด สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ทั้งบริษัท ทำให้
การทำงานไม่จำเจอีกต่อไป โต๊ะและเก้าอ้ีถูกออกแบบให้รองรับกับสรีระเหมาะสมกับการใช้งาน  

DTAC มีวิธีคลายเครียดให้กับพนักงาน โดยการสร้างสไลเดอร์ (slider) จากชั้น 32 ลงมาที่ชั้น 
31 เอาล่ะถ้าเครียดก็ไปสไลด์เลย  

การออกแบบของออฟฟิศใช่ว่าจะเก๋อย่างเดียว ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ พรมที่ใช้
ทั้งหมดทำจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล กระจกเป็นแบบ 2 ชั้นกันความร้อน ไม่ให้แอร์ทำงานหนัก
จนเกินไปและใช้หลอดประหยัดไฟ T5 ซึ่งเป็นหลอดไฟที่ดีที่สุดในขณะนี้ 

ถ้าพนักงานอยากจะหาความรู้เพ่ิมเติม ก็สามารถมาที่คลังความรู้ หรือจะเรียกว่าห้องไลบรารี่ 
(library) ก็ได้ ซึ่งที่นี่จะมีหนังสือให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยค่ะ และ 1 ครั้งพนักงานสามารถยืม
ได้ถึง 3 เล่มเลย  

  C. อาคารจอดรถ    D. อาคารบริการแก่สาธารณชน  
 10. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนเปิดให้บริการวันไหนบ้าง 
  A. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์      B.วันจันทร์ถึงวันเสาร์     
  C. วันจันทร์ถึงวันศุกร์    D.วันอังคารถึงวันอาทิตย์  
2. ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบทีถู่กต้อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
  

 1. พ้ืนที่การทำงานในบริษัท DTAC จะเป็นอย่าไง 
  A. ไม่มีข้อจำกัด    B. ไม่มีขีดจำกัด  
  C. มีขีดจำกัด    D. มีข้อจำกัด 
 2. ในบริษัท DTAC สามารถนั่งทำงานที่ไหนได้ 
  A. นั่งที่ไหนก็ได้ทั้งบริษัท   B. ไม่มีที่นั่ง  
  C. นั่งในออฟฟิศ    D. นั่งกับพ้ืน 
 3. ในบริษัท DTAC นั่งทำงานที่ไหนก็ได้ทั้งบริษัท ทำให้การทำงานเป็นอย่างไร 
  A. มีความสุขตลอด    B. ไม่สะดวกในการทำงาน  
  C. ไม่จำเจอีกต่อไป    D. ไม่อยากทำงานต่อไป 
 4. โต๊ะและเก้าอ้ีในบริษัท DTAC ถูกออกแบบให้รองรับกับสิ่งใด 
  A. สรีระเหมาะสมกับการใช้งาน  B. บรรยากาศเหมาะสมกับการใช้งาน 
  C. ความขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน D. ความชอบเหมาะสมกับการใช้งาน 
 5.  DTAC มีวิธีคลายเครียดให้กับพนักงานอย่างไร 
  A. การต้ังโต๊ะและเก้าอ้ีทีร่องรับกับสรีระให้กับพนักงาน   
  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. ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 1. ข้อใดคือการเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องในการส่งข้อมูลข่าวสารและบริการเชิงธุรกิจ (      ) 
  A. กรุงเทพมหานคร ถนนรัชดาภิเษก เลขที ่93 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  B. ถนนรัชดาภิเษก เลขท่ี 93 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
  C. เลขที ่93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
  D. กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เลขที ่93  
 2. ข้อใดคือการแบ่งระดับมาตรฐาน LEED ที่ถูดต้อง 
  A.ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล 
  B.ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม 
  C.ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง ระดับสูง และระดับพิเศษ  
  D.ระดับเซอร์ติไฟด์ ระดับซิลเวอร์ ระดับโกลด์ และระดับแพลทินัม 
 3. ประโยคใดใช้คำว่า “ฝากท้อง” มีความหมายแตกต่างจากประโยคอ่ืน (      ) 
 A. สามารถฝากท้องที่โซนแคนทีนนี้ 
  B. วันนี้หนูขอฝากท้องกับพ่ีนะคะ 
  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” ในประโยคใดมีความหมายแตกต่างจากประโยคอ่ืน (      ) 
  A. เอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้สำคัญมากสำหรับนักวิชาการไทย 
  B. ข้าวกล่องนี้เป็น RTE พร้อมรับทานค่ะ ไม่ต้องประกอบเอง 
  C. หนงัสือประกอบการอบรมภาษาไทยเชิงธุรกิจสำหรับผู้เรียนต่างชาติ 
  D. สไลด์นี้หากมีวีดีโอมาประกอบด้วย จะทำให้ผู้ฟังการบรรยายเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 7. บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าปักก่ิง _______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. ปีใหมน่ี้บริษัทจะมขีองขวัญพิเศษให้พนักงานทุกคน 
  C. ในที่ทำงานสิ่งที่ต้องเตือนกันเป็นพิเศษคือทำอะไรอย่าล้ำเส้นผู้อื่น 

 D. นายสุทธิชัยเคยทำหนา้ทีทู่ตพิเศษของไทยเจรจากับฝ่ายจีนหลายครั้ง  
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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. ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  
    (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 1. C 2. D 3. D 4. C 5. B 

 6. B 7. B 8. A 9. C 10. C 
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