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การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน  หลักสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยนูนาน ด้านหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครัง้นีค้ือ นักศึกษาจีนชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยที่เรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 655 คน ใน
มหาวิทยาลยั 16 แหง่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ
คา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจยั (1) ด้านหลกัสตูร พบว่านักศกึษาจีนที่สอบเข้ามาแล้วเลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นอนัดบัแรก
จาก 5 อนัดบัมีจ านวนผู้ เลือกมากที่สดุ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนมีหลายประการทัง้ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองไทยและ
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ส่วนหลักสูตรที่ท า MOU แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในไทย
ส่วนมากจะจดัเป็นแบบ “3+1” รายวิชาในหลกัสูตรประกอบด้วยวิชาด้านทกัษะภาษา วฒันธรรม วรรณกรรม และความรู้เฉพาะ
ทาง ที่มีเนือ้หาจากง่ายไปยากและครอบคลมุทกัษะทัง้การฟัง การพดู การอา่น การเขียน และการแปล (2) ด้านการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน พบวา่กระบวนการเรียนการสอน โดยการพดูคยุกบัคนไทยและการแนะน าความรู้นอกต าราเรียนท าให้นักศกึษาได้รับ
ประโยชน์เป็นอยา่งมาก กิจกรรมที่จดัในห้องเรียนจะเน้นด้านทกัษะการแปลและการเขียนมากกวา่ด้านทกัษะการพดู การอ่านและ
การฟัง อย่างไรก็ตามกิจกรรมการพูดและการแปลท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากกว่ากิจกรรมด้านทักษะอ่ืนๆ  นอกจากนี ้
กิจกรรมที่จดันอกห้องเรียนมีทัง้ด้านการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและด้านการฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาไทย  ทัง้นีก้ารฝึกงานในประเทศ
ไทยเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สงูสดุ ส าหรับสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนประกอบด้วยสื่อประเภท
ตา่งๆ ที่สอดคล้องกับจดุประสงค์ของรายวิชา ซึง่ต าราเรียนเป็นสื่อที่ใช้มากอนัดบัแรก และสื่อของจริงเป็นสื่อที่นกัศึกษาต้องการให้
เพ่ิมมากที่สดุ ส่วนวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนของรายวิชามีกฎเกณฑ์อยา่งชดัเจนและสอดคล้องกบัเนือ้หาที่เรียน ทัง้นีก้าร
วดัผลจากการปฏิบตัินอกห้องเรียนเป็นวิธีที่ได้รับความสนใจเป็นอนัดบัแรก อีกทัง้ต้องการให้เพ่ิมการทดสอบการพดูในวิธีการวดัผล
การเรียนมากที่สดุ ผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้เห็นถึงภาพรวมการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน ที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่อ
การจดัหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนในอนาคต    
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This research study aimed to study the Thai learning situations of Chinese students majoring in the 

Thai language, in the Bachelor of Arts program and in the aspects of curriculum, teaching and learning activities at 
universities in Yunnan Province, China. The population of the study included 655 fourth year Chinese students who 
studied in the Thai Language Program in the first semester of the 2018 academic year at 16 universities. The data was 
collected by using a questionnaire as an instrument and the statistics used in data analysis included percentage, 
mean, and standard deviation. The results were as follows: (1) in the aspect of the curriculum, it was found that most 
Chinese students elected to study the Thai Language major as their first choice from five choices. There were various 
factors affecting the decision making process, such as creating opportunities for travel in Thailand, learning about 
Thai culture and career enhancement possibilities. Most programs which had a MOU regarding exchange programs 
with Thai universities was arranged in a “3+1” form. The subjects in the curriculum consisted of language skills, 
culture, literature and specialized knowledge, with content that was graded from easy to difficult levels and covered 
listening, speaking, reading, writing, and translation skills; (2) in the aspect of teaching and learning activities, the 
research revealed that the most successful instructional process benefits resulted from conversational interactions 
with Thai people and an introduction to extracurricular knowledge. The class activities placed more emphasis on 
translation and writing skills than speaking, reading, and listening skills. However, speaking and translation activities 
provided greater benefits to students than other skill activities. In addition, the activities arranged outside class 
consisted of art and culture learning and the use of Thai language in practice. In this regard, the internship in Thailand 
provided maximal benefits to students. Various types of classroom teaching materials were employed appropriately to 
achieve the learning objectives. The syllabus textbook was most commonly used and students expressed increased 
use of realia in teaching was required the most. With respect to the evaluation of the learning, the defined rules 
applied appropriately to the content. Extracurricular practice is an assessment method that students were most 
interested in and the speaking test was required the most. The results of this research provided an overall view of Thai 
language study by Chinese students and gave a perspective of curriculum development. It also benefited Thai 
Language teaching and learning in China in the future. 

 
Keyword : Learning situations of Thai language. Thai language curriculum. Teaching and learning activities. Chinese 
students. Yunnan Province of China. 
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ประโยชน์ตอ่การศกึษาและการท าปริญญานิพนธ์นีด้้วยเอาใจใส่ตลอดมา 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานหลักสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และคณาจารย์ในหลกัสตูรท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้
ตา่งๆ ให้แก่ผู้วิจยั ตลอดจนให้ความชว่ยเหลือในการท าวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมทุร ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมแก่ผู้ วิจัยปรับปรุงปริญญานิพนธ์  ท าให้งานวิจัยนีมี้ความ
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ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทัง้สามทา่น ได้แก่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์
ภินนัท์วฒันา รองศาสตราจารย์ ดร.สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อจัศรา ประเสริฐ
สิน ท่ีกรุณาตรวจสอบแบบสอบถามให้เหมาะสมส าหรับการเก็บข้อมลูกบันกัศกึษาจีน 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์และนกัศกึษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย ระดบัปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลยัทัง้ 16 แห่ง ณ มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีอนุเคราะห์ให้
ความร่วมมือในขัน้ตอนการเก็บข้อมลูจนท าให้งานวิจยัส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้ วิจัยขอขอบคุณนิสิตรุ่นพ่ี  รุ่นน้อง แนะรุ่นเดียวกันท่ีเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจในการศกึษาและการท างานวิจยั
มาโดยตลอด 
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การศกึษา เป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนนุผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในสงัคมโลกาภิวตัน์ท่ีเต็มไปด้วยส่ือและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ช่วยให้คนทัว่โลกสามารถ

ติดต่อส่ือสารและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกันได้ง่ายขึน้ ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ติดต่อและรับรู้กันได้
รวดเร็วทัง้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา และวฒันธรรม ภาษาจงึมีบทบาทส าคญัใน
การติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงและแสวงหาความรู้ต่างๆ ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว การเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ตา่งได้รับความนิยมและเป็นท่ีสนใจในประชาคมโลก และภาษาไทยก็เป็น
ภาษาตา่งประเทศหนึง่ท่ีชาวตา่งชาตใิห้ความสนใจจะเรียนรู้ 

วชัรพล วิบูลยศริน (2558, น. 27-32) ได้ส ารวจการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศ
ตา่งๆ พบว่า สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศึกษาทัง้วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ มี
การเปิดสอนหลักสูตรและรายวิชาภาษาไทย ทัง้ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีป
ออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย มีมหาวิทยาลยัในหลายๆ ประเทศเปิดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย เช่น ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลี ประเทศเวียดนาม และประเทศ
อินเดีย เป็นต้น การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในระดบัอดุมศกึษามีทัง้หลกัสตูรระดบัปริญญา
ตรีและระดับปริญญาโท ทัง้นี ้ในประเทศจีนมีจ านวนผู้ เรียนภาษาไทยมากท่ีสุด มีทัง้ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา ความใกล้ชิดของประเทศจีนและไทยทัง้ในมิติ
วฒันธรรม การค้า การท่องเท่ียว และความร่วมมือทางวิชาการ เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ประเทศจีนมี
ผู้ เรียนภาษาไทยจ านวนมาก (โรม จิรานกุรม และ คนอ่ืนๆ, 2553, น. 2) 

การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนมีประวตัิมายาวนาน ย้อนกลบัไปในยคุโบราณ
สมยัราชวงศ์หมิงเม่ือปี พ.ศ. 2121 มีการจดัการเรียนการสอนภาษาสยามเพ่ือมุ่งการตดิตอ่ส่ือสาร
ทางการทูต และในเวลาต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2489 วิทยาลยัภาษาตะวนัออกนานกิง (南京东方语言
专科学校) ได้เปิดแผนกภาษาสยาม และในปี พ.ศ. 2492 วิทยาลัยภาษาตะวันออกนานกิงได้
รวมเข้ากับคณะภาษาตะวนัออกมหาวิทยาลยัปักก่ิง (Peking University) ได้เปล่ียนแผนกภาษา
สยามเป็นภาษาไทย จงึถือว่ามหาวิทยาลยัปักก่ิงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกท่ีเปิดสอนภาษาไทยใน
ประเทศจีน (ฟู่  เจิงโหยว่, 2544, น. 53-55) 

การสอนภาษาไทยในประเทศจีนตัง้แตเ่ปิดมหาวิทยาลยัแห่งแรกจนถึงปัจจบุนั เป็นเวลา
ประมาณ 65 ปีและมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะชว่งเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา จะเห็นได้วา่ชาว
จีนนิยมเรียนภาษาไทยกนัมากขึน้ โดยเฉพาะนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัในมณฑลยนูนานและเขต
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ปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีจ านวนผู้ เรียนภาษาไทยมากท่ีสุด 
(Feng, 2559, น. 57-58) 

จากข้อมูลท่ีได้ส ารวจจากการประกาศผลการอนุมัติมหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาระดับ
ปริญญาตรี ของกระทรวงศกึษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Education of the 
People's Republic of China, 2000-2019) พบว่า นบัจนถึงปี 2562 ในประเทศจีนมีมหาวิทยาลยั 
48 แห่งได้รับอนมุตัเิปิดสอนหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ มณฑลยนูนาน 
20 แห่ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กวางสี) 9 แห่ง มณฑลเสฉวน 2 แห่ง มณฑลเหอหนาน 2 
แห่ง มณฑลกวางตุ้ ง 2 แห่ง มณฑลเจียงซู 2 แห่ง มณฑลไหหล า 2 แห่ง มณฑลส่านซี 1 แห่ง 
มณฑลเจ้อเจียง 1 แหง่ มณฑลอานฮยุ 1 แห่ง และเมืองปักก่ิง 2 แห่ง เมืองจงุกิง 2 แห่ง เมืองเทียน
สิน 1 แห่ง เมืองเซ่ียงไฮ้ 1 แห่ง จะเห็นว่าในประเทศจีน ในพืน้ท่ีมณฑลยูนนานมีจ านวน
มหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรภาษาไทยระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ กล่าวคือ นครคนุหมิงท่ีเป็นเมือง
เอกของมณฑลยูนนาน 13 แห่ง และเมืองอ่ืนๆ อีก 7 แห่ง ได้แก่ เมืองฉู่จิง้ เมืองยู่ซี เมืองต้าหล่ี 
เมืองฉู่ฉง เมืองเหมินซ่ือ เมืองเหวินซาน และเมืองผเูออ่ร์ เมืองละ 1 แหง่  

เสีย้น เส่ียวเย่ียน (Xiang, 2015, น. 31-33) กล่าวไว้ในบทความเร่ือง การศึกษาและ
ส ารวจสภาพการฝึกบุคลากรสาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน วา่ มี
คนจ านวนมากท่ีเลือกศึกษาภาษาไทย เน่ืองจากเห็นประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพใน
อนาคต เพราะสามารถใช้ภาษาไทยท างานได้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทัง้การวิจยัภาษา
และวฒันธรรม เศรษฐกิจการค้า การท่องเท่ียว การขนสง่ ฯลฯ ดงันัน้หน่วยงานท่ีประกอบอาชีพใน
ประเทศจีนส่วนมากเก่ียวข้องกบักระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส านกัการแปล การ
ส่ือข่าว เป็นต้น นอกจากนีท้างด้านธุรกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศจีนกับ
ประเทศไทย ท าให้มีบริษัทของคนจีนจ านวนมากก่อตัง้ในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสส าหรับบณัฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยได้มาท างานในประเทศไทย รวมทัง้จดุเดน่ทางสภาพภูมิศาสตร์ของมณฑลยนูนาน 
มีพรมแดนท่ีติดกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม และเมียนมา โดยมีแม่น า้โขง
เช่ือมโยงกบัมณฑลยนูนานและประเทศไทย ชาวจีนในยนูนานจึงสนใจเรียนภาษาไทยกันจ านวน
มาก 

ประเทศไทยกบัประเทศจีนมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดอนัยาวนาน ศนูย์ข้อมูลแห่งชาติของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์สถิติแห่งโครงการ 1 แถบ 1 เส้นทาง (The State Information 
Center The Belt and Road Big Data Center, 2017, น. 3) ได้ ให้ ข้อมูลว่า  ในปี  พ .ศ. 2560 
ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศ 5 อนัดบัแรกท่ีมีความร่วมมือทางการค้าอย่างใกล้ชิดกบัประเทศจีน
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ในโครงการ 1 แถบ 1 เส้นทาง โดยรวมกับประเทศสิงคโปร์ อินเดีย รัสเซีย และโปแลนด์ และใน
อนาคตประเทศจีนกับประเทศไทยจะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึน้ โครงการ 1 แถบ 1 
เส้นทาง (One Belt and One Road) เป็นข้อริเร่ิมส าคญัทางนโยบายของประเทศจีน มุ่งผลกัดนั
พลังทางเศรษฐกิจและช่วยสร้างความใกล้ชิดเพิ่มมากขึน้ระหว่างจีนกับประเทศบนแนวพืน้ท่ี
เศรษฐกิจ ในเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษท่ี 21 จะมุ่งเช่ือมต่อประเทศจีนกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นหลกั (สมยศ ศภุกิจไพบูลย์, 2560, น. 342-346) ส่วนเส้นทางสายไหมตอนใต้
หรือเส้นทางหลวง R3A เป็นเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังถึงนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
ประเทศจีน ท าให้ประเทศไทยกบัมณฑลยนูนานมีเส้นทางการคมนาคมทัง้ทางบก ทางน า้ และทาง
อากาศ รวมถึงการค้าเสรีแบบ ASEAN+3 จึงท าให้มณฑลยูนนานเป็นแหล่งส าคญัท่ีเป็นประตู
เช่ือมโยงภาคตะวนัตกของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ภทัรพงศ์ เจริญกิจจารุกร, 2559, 
น. 109-209) ดังนัน้ประเทศจีนกับประเทศไทยจึงมีความสัมพันธ์และมีการร่วมมือในโครงการ
ต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูต การศึกษา การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ประเทศจีนอีกด้วย  

สภาพการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศจีน มีส่วน
ส าคญัท าให้การเรียนการสอนภาษาไทยในมณฑลยนูนานได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก นกัศกึษา
ชาวจีนท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทยจะมีโอกาสไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมในประเทศไทยด้วย ใน
บทความเร่ือง การศึกษาสภาพและบทบาทของการสอนภาษาไทยในมณฑลยูนนาน 
ภายใต้การศึกษาต่อที่ ต่างประเทศ  ของอู๋ ชุนหลัน (Wu, 2015, น. 216) สรุปได้ว่า ในปี ค.ศ. 
2012 นกัศกึษาท่ีเรียนภาษาไทยในมณฑลยูนนานมีจ านวนมากกว่า 4,000 คน ภาษาไทยจึงเป็น
ภาษาต่างประเทศท่ีมีจ านวนนกัศึกษายูนนานเรียนมากรองจากภาษาองักฤษ มณฑลยูนนานมี
พรมแดนเช่ือมต่อกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีค่าใช้จ่ายการเรียนต่อใน
ประเทศบนแนวพืน้ท่ีนี ไ้ม่แพง คนส่วนมากจึงสนใจเลือกเรียนต่อในกลุ่มประเทศอาเซียน 
โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศอนัดบัแรกท่ีชาวจีนส่วนมากสนใจและเลือกท่ีจะเรียนตอ่  

จากผลงานวิจยัเร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน: อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของหลิน สิว้เหมย (Lin, 2558, น. 34-37) สรุปได้ว่า การ
พฒันาหลกัสตูรต้องสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง หลกัสตูรภาษาไทยท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลยั ณ ประเทศจีนมีพนัธกิจในการสร้างบณัฑิตให้มีวิสยัทศัน์ท่ีเป็นสากล มีความ
ใฝ่รู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความรอบรู้ตามกระแสความเจริญของสงัคม และมีศกัยภาพทัง้ด้านการใช้
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ภาษาไทยและความรู้ตามสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนัน้
หลกัสตูรภาษาไทยท่ีจดัสอนในประเทศจีนจงึมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง และมีรูปแบบหลากหลาย 
ซึ่งมหาวิทยาลยัจะจดัรูปแบบหลกัสูตรใดหลกัสตูรหนึ่งหรือผสมรูปแบบหลกัสูตรหลายอย่างเป็น
อันเดียวกัน ก็ขึน้อยู่กับความเช่ียวชาญของตนและความต้องการของสังคม ส าหรับรูปแบบ
หลกัสตูรมีดงันี ้

1. หลักสูตรภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษ มีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทักษะ
และความสามารถในการส่ือสารโดยใช้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และแปลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. หลกัสตูรวิชาเอกภาษาไทย ท่ีมีโครงสร้างหลกัสตูรจดัเป็นกลุ่มวิชาเอกบงัคบัและ
กลุ่มวิชาเอกเลือกเก่ียวกับความรู้ของประเทศไทย เช่น รายวิชาเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมือง 
วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ ฯลฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยได้ดีและ
มีความรอบรู้เก่ียวกบัประเทศไทยในหลายๆ ด้าน 

3. หลักสูตรภาษาไทยคู่กับสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านอ่ืนๆ ซึ่งผู้ ท่ีเรียนภาษาไทย
สามารถเลือกศกึษาสาขาวิชาอ่ืนตามความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของตนท่ีคณะ
นิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ฯลฯ เพ่ือเสริมความรู้สาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย การเงิน 
ขา่วสาร การทอ่งเท่ียว เป็นต้น  

4. หลักสูตรวิชาภาษาไทยปริญญาใบท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้ เรียนท่ีมีองค์
ความรู้ของสาขาวิชาอ่ืนๆ และทกัษะด้านตา่งๆ โดยให้ผู้ ท่ีเรียนภาษาไทยสามารถเลือกสาขาวิชาท่ี
ไม่ใช่สายศิลป์เรียนไปพร้อมกัน หลังส าเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาตรี
ภาษาไทยและปริญญาสาขาอ่ืน 

5. โครงการ 3+1 หรือ 3.5+0.5 หรือ 2+2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความรู้และวิสยัทศัน์ท่ีเป็นสากล มีความเข้าใจภาษาไทยและสงัคมวฒันธรรมไทย และน าความรู้
ใช้ถกูกาลเทศะ โดยส่งผู้ เรียนไปเรียนภาษาไทยท่ีประเทศไทยตามระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนด ซึ่ง 
3+1 คือ ผู้ เรียนจะเรียนในประเทศจีน 3 ปี และเรียนในประเทศไทย 1 ปี 3.5+0.5 คือผู้ เรียนจะ
เรียนในประเทศจีน 3 ปีคร่ึง และเรียนในประเทศไทย 1 ภาคเรียน (คร่ึงปี) 2+2 คือผู้ เรียนจะเรียน
ในประเทศจีน 2 ปี และเรียนในประเทศไทย 2 ปี  

มหาวิทยาลยัท่ีผู้ วิจยัจะศึกษาในการวิจยัครัง้นี ้เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัสูตรแบบท่ี 2 
และหลักสูตรแบบท่ี 5 ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรจัดเป็นกลุ่มวิชาเอกบงัคบัและกลุ่มวิชาเอกเลือก
เก่ียวกับความรู้ของประเทศไทย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้จัดโครงการ  MOU 
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(Memorandum of Understanding) แลกเปล่ียนนกัศึกษาไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ตามระยะเวลาและชัน้ปีท่ีก าหนด รูปแบบโครงการ MOU แบ่งได้เป็น โครงการ 3+1 มี Yunnan 
Nationalities University, Yunnan Normal University, Dali University, Dianchi College of 
Yunnan University, Yunnan University เป็นต้น ได้แลกเปล่ียนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี  3 เรียนใน
ประเทศไทย 1 ปี ส่วนปีท่ี 1-2 และปีท่ี 4 เรียนในประเทศจีน มี Honghe University แห่งเดียวได้
แลกเปล่ียนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เรียนในประเทศไทย 1 ปี ปีท่ี 2-4 เรียนในประเทศจีน โครงการ 2+2 
มี Yuxi Normal University นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1-2 เรียนในประเทศจีน 2 ปี และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3-4 
แลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทย 2 ปี (Zhang, Zhang, และ Zheng, 2016, น. 105-106) โครงการ 
3.5+0.5 มี  Kunming University of Science and Technology Oxbridge College (2017) ไ ด้
แลกเปล่ียนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 เรียนในประเทศไทย 1 ภาคเรียน และอีก 3 ปีคร่ึงจะเรียนในประเทศ
จีน  

นอกจากความหลากหลายของหลกัสตูรภาษาไทยแล้ว การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ก็มีส่วนส าคญัท่ีสร้างความสนใจและแรงจูงใจแก่ผู้ เรียนชาวจีน เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ ในสาขาวิชาภาษาไทย การจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ มีทัง้กิจกรรมใน
ห้องเรียนและกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ปี ้เย่ (Bi, 2013, น. 21) ได้กล่าววา่ ในกระบวนการเรียน
การสอน ถ้าพึ่งพากิจกรรมในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่พอท่ีจะรับรองคณุภาพการเรียน จึงต้อง
จดักิจกรรมนอกห้องเรียนเสริม เพื่อสง่เสริมการเรียนภาษาและวฒันธรรม ตลอดจนยกระดบัทกัษะ
การใช้ภาษาไทยและเพิ่มความรอบรู้เก่ียวกบัประเทศไทย 

ในด้านเนือ้หาและรายละเอียดรายวิชาภาษาไทยตลอดหลกัสตูร ผู้สอนหรือผู้ ท่ี เก่ียวข้อง
ในการออกแบบเนือ้หาต่างๆ ทัง้ด้านทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ย่อม
คาดหวงัถึงคณุประโยชน์ท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และน าไปใช้ส่ือสาร
ตลอดจนการปฏิบตัิงานได้จริงๆ ทัง้สัมพนัธ์กับงานอาชีพของแต่ละคน หล่ี หย้าจิง้ (Li, 2015, น. 
21) กล่าวว่า จุดประสงค์ปลายทางของนักศึกษาในการเรียน คือการประกอบอาชีพท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีตนเองเรียน ดงันัน้กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความ
ต้องการในการด าเนินอาชีพของผู้ เรียน ซึ่งเนือ้หาท่ีเรียนนอกจากเน้นความรู้พืน้ฐานแล้วยงัต้อง
เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพอีกด้วย ถึงจะได้ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถและใช้ภาษาไทย
ส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง 

จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับแรงจูงใจของชาวต่างชาติในการเรียน
ภาษาไทย พบว่า ปัจจยัด้านการเรียนการสอนมีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจในการเรียนภาษาไทย
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มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้สอนจดัการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ เรียน ก็จะท าให้ชาวต่างชาติมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยมากขึน้ มีก าลังใจในการเรียน มี
ความพยายามพฒันาทกัษะของตนเอง อนัจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาไทย 
ซึ่งการจดัการเรียนการสอนควรสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียน และมุ่งให้
เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ (พรรณทิวา ไชยชนะ, 2553) 

จะเห็นว่า การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนนัน้ มีรูปแบบหลกัสตูรการเรียนการ
สอนหลากหลายเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน มีจ านวน
มหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนภาษาไทยมากท่ีสุดในปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเรียน
ภาษาไทยของชาวจีน ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน 
สาขาวิชาภาษาไทย ระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพ่ือศึกษาว่าสภาพหลักสูตรเป็นอย่างไร และสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านหลกัสูตร
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ท าให้ทราบลักษณะการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยูนนาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูรภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะส ารวจความคิดเห็นของนกัศกึษาชาวจีน ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 

4 จากมหาวิทยาลัยท่ีเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และก าหนดขอบเขตมหาวิทยาลยัท่ีจะไปเก็บข้อมลูดงั 2 ประเดน็นี ้

1. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชัน้ปีท่ี 4 รหัสนักศึกษา 58 ท่ี
ก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 

2. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการรับสมคัรนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยอยา่งตอ่เน่ือง 
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จากการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แห่งมณฑลยูนนาน ฉบบัการ
วางแผนรับสมคัรนกัศึกษาเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ของส านักงานการรับสมัครนักศึกษา
สอบเข้าสถาบันอุดมศึกษามณฑลยูนนาน (Yunnan Provincial Department of Education, 
2014-2018) จึงได้ก าหนดขอบเขตมหาวิทยาลัยในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยครัง้นี  ้คือ 
มหาวิทยาลยัทัง้สิน้ 16 แหง่ ได้แก่ นครคนุหมิง 11 แหง่ และเมืองอ่ืนๆ อีก 5 แหง่ ดงัตาราง 1 นี ้

ตาราง 1 รายช่ือของมหาวิทยาลยัในการเก็บข้อมลู ณ มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 

ล าดับ ช่ือมหาวิทยาลัย ปีที่เร่ิมต้นเปิดรับสมัคร 
1 Yunnan Minzu University พ.ศ. 2541 
2 Yuxi Normal University พ.ศ. 2549 
3 Honghe University พ.ศ. 2552 
4 Dali University พ.ศ. 2553 
5 Southwest Forestry University พ.ศ. 2554 
6 Yunnan Normal University พ.ศ. 2554 
7 Qujing Normal University พ.ศ. 2554 
8 The College of Arts and Sciences Yunnan Normal 

University 
พ.ศ. 2554 

9 Yunnan University of Finance and Economics พ.ศ. 2555 
10 Yunnan University Dianchi College พ.ศ. 2556 
11 Yunnan University พ.ศ. 2557 
12 Yunnan Agricultural University พ.ศ. 2557 
13 Wenshan University พ.ศ. 2557 
14 Kunming University of Science and Technology 

Oxbridge College 
พ.ศ. 2557 

15 Kunming University of Science and Technology พ.ศ. 2558 
16 Kunming University พ.ศ. 2558 
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กลุ่มประชากร  
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี  4 รหัส

นักศึกษา 58 ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของสาขาวิชาภาษาไทย ระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยั 16 แห่ง ณ มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการส ารวจ 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ในมหาวิทยาลยัในมณฑลยนูนาน 16 แหง่ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 655 คน 
เป็นชาย 76 คน เป็นหญิง 579 คน  
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บทที่ 2 
สภาพท่ัวไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 

การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนได้รับความนิยมมาก มีมหาวิทยาลยัหลายแห่ง
เปิดหลักสูตรภาษาไทย และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เนือ้หาทันสมัยและ
สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา การวิจยัครัง้นี ้มุ่งจะศกึษาสภาพการเรียนภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอรายละเอียด
ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. สภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในมณฑลยนูนาน 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
การเรียนการสอน คือ กระบวนการวางแผนจดัสภาพการณ์เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดปฏิสมัพนัธ์

กันระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ระหว่าง
ปฏิสมัพนัธ์ผู้สอนก็สามารถเรียนรู้จากผู้ เรียนด้วย (ไสว ฟักขาว, 2544, น. 19) 

การสอน คือ การจดัประสบการณ์กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีการเปล่ียนแปลงในด้าน
พฤติกรรม ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และมีความเจริญด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา ซึ่ง
ผู้สอนต้องแนะน าผู้ เรียนให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ การเรียน 
คือ การให้บคุคลได้รับประสบการณ์แล้วเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปทางดี แก้ปัญหาได้ และ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (ดวงเดือน เทศวานิช , 2530, น. 50-53) การเรียนรู้ท่ีท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม เป็นผลมาจากระบวนการเรียนรู้ (ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์, 2558ข, น. 60) 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, น. 6-9) ได้สรุปองค์ประกอบการเรียนการสอนว่ามีประกอบ 2 
ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบรวม หมายถึง โครงสร้างท่ีประกอบกนัเป็นการสอน ได้แก่ ครู หรือผู้สอน 
หรือวิทยากร นกัเรียน หลกัสตูรหรือสิ่งท่ีจะสอน สว่นด้านองค์ประกอบย่อย หมายถึง องค์ประกอบ
ด้านรายละเอียดของการสอนทัง้ 5 ประการท่ีท าให้การสอนสมบูรณ์ ได้แก่ การตัง้จุดประสงค์การ
สอน การก าหนดเนือ้หา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือการสอน การวดัผลประเมินผล  
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ไสว ฟักขาว (2544, น. 20) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนว่ามีองค์ประกอบ 3 
อย่าง คือ วตัถุประสงค์การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนบรรยากาศและส่ือ
ตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบัผู้สอนและผู้ เรียน และการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ดงันัน้
จากความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบจะเห็นได้ว่า ก่อนจดัการเรียนการสอนต้องมีวัตถปุระสงค์ 
จึงค่อยน าสู่การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัการประเมินผล ผลการประเมินท่ีได้
จะเป็นข้อมลูปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตอ่ไป 

นิตยา กาญจนะวรรณ (2558, น. 52-55) กล่าวไว้ในบทความเร่ือง นโยบายภาษา
แห่งชาติกับการสอนภาษาไทย ว่า ผู้ เรียนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศจะเป็น 2 
กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 ผู้ ใช้ภาษาตา่งประเทศ เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ฯลฯ ท่ี
อาศยัอยู่ในประเทศไทย เป็นกลุ่มท่ีการใช้ภาษาไทยดีกว่า เน่ืองจากมีโอกาสด ารงชีวิตในบริบท
สงัคมไทย กลุ่มท่ี 2 ชาวตา่งประเทศท่ีอาศยัอยูน่อกประเทศไทยและมิได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม ่
จงึต้องสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นไทย เพ่ือชว่ยส่งเสริมการเรียนภาษาไทยให้ลกึซึง้ขึน้ทางด้าน
สงัคมวฒันธรรมไทยตา่งๆ ถ้ามีโอกาสควรให้ผู้ เรียนเข้ามาประเทศไทยสมัผสัวิถีชีวิตสงัคมไทย  

นอกจากนี  ้พัทธยา จิตต์เมตตา (2558, น. 109-110) ในบทความเร่ือง การสอน
ภาษาไทยในสาธารณรัฐเกาหลี: แนวคิดการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  กล่าวถึงผู้สอน
ไว้ว่า ผู้ สอนต้องรู้ว่าผู้ เรียนมีวัตถุประสงค์ในการเรียนเพ่ืออะไร การจัดการเรียนการสอนต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน แล้วยังควรรู้จักผู้ เรียนในบริบทท่ีเก่ียวข้อง เช่น อาชีพ 
ประสบการณ์ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ วยั หรืออ่ืนๆ การรู้จกัผู้ เรียนจึงเสมือนเป็นข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือ
การวางแผนการสอน การจดัเนือ้หา วิธีการสอน การใช้ส่ืออปุกรณ์ การจดักิจกรรมตลอดจนการวดั
และประเมินผลอีกด้วย  

ผู้ เรียนเป็นส่วนส าคญัในการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสตูรหรือการจดัหลกัสตูร ควร
ค านึงถึงความต้องการของผู้ เรียนด้วย จินตนา แซนดิแลนด์ซ (2544, น. 137) ในบทความเร่ือง 
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ: มุมมองจากออสเตรเลีย  กล่าวว่า 
การจดัการเรียนการสอนมกัจะมีความยืดหยุ่นตามวตัถุประสงค์และความสามารถของผู้ เรียน ใน
บางครัง้ผู้ เรียนก็สามารถร่วมก าหนดหลกัสตูร วิธีการสอนได้ ดงันัน้การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนของผู้ เรียน จงึมีสว่นชว่ยในการพฒันาหลกัสตูรให้ดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนมากยิ่งขึน้ 

จากค าท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ วิจยัสรุปได้ว่า การเรียนและการสอนเป็นกระบวนการกระท า
การสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนกบัการสอนเป็นกระบวนการควบคู่กันแยกออกไม่ได้ โดย
ผู้สอนมีการวางแผนการสอนโดยจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ของ
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เนือ้หาและกิจกรรมการสอน ในกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญัหลาย
อย่าง ได้แก่ ผู้สอน ผู้ เรียน วตัถปุระสงค์การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ และ
การวดักบัการประเมินผล  

สรุปได้ว่า ในด้านสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ วิจัยศึกษาและน าเสนอ
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง 4 ประเด็นคือ วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์
การเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล  

 
1.1 วิธีการเรียนการสอน 

วิธีการเรียนการสอนเป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ความรู้จากเนือ้หาสาระท่ีผู้สอนก าหนดไว้ ในบทความเร่ือง การจัด
หลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนวลทิพย์ เพิ่มเกษร (2552, น. 
116) ได้กล่าวว่า วิธีการสอน หมายถึง กระบวนการในการน าเสนอเนือ้หา บทบาทของผู้ เรียน 
บทบาทของผู้สอน วสัดปุระกอบการเรียนการสอน ซึ่งต้องก าหนดให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีเป็น
ตวัก าหนดเปา้หมาย เนือ้หาของการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน  

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, น. 139-174) กล่าวว่า วิธีการเรียนการสอนมีหลายแบบ แต่
ถ้าพิจารณาด้านบทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน สามารถแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1) วิธีสอนแบบครูเป็นศนูย์กลาง คือ ผู้ สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นส่วนใหญ่ แตผู่้ เรียนมีบทบาทน้อยในการร่วม การเรียนการสอนจึงมีลกัษณะเป็นการส่ือสารทาง
เดียว  

2) วิธีสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้ เรียนเป็นผู้ ปฏิบัติกิจกรรมและ
ด าเนินการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะ จึงจะช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

สมุิตรา องัวฒันกุล (2535, น. 39-119) ได้กล่าวถึงวิธีสอนภาษาตา่งประเทศส าหรับ
ชาวตา่งชาต ิโดยสรุปได้ดงันี ้ 

1) วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล (The Grammar-translation Method) เป็นวิธีท่ี
ไม่ เน้นการฟังการพูดแต่เน้นไวยากรณ์และการแปล เน้นให้ผู้ เรียนสามารถอ่านวรรณกรรม
ภาษาตา่งประเทศท่ีเรียนได้ 

2) วิธีสอนแบบตรง (The Direct Method) เป็นวิธีการเรียนรู้ความหมายต่างๆ ของ
ภาษาท่ีเรียนโดยตรง จึงไม่ผ่านกระบวนการแปลเป็นภาษาของผู้ เรียน บทเรียนส่วนใหญ่เป็นบท
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สนทนาเพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์จริง เน้นให้ผู้ เรียนสามารถส่ือสารเป็น
ภาษาตา่งประเทศท่ีเรียนได้  

3) วิธีสอนแบบฟัง-พูด (The Audio-lingual Method) เป็นวิธีให้ผู้ เรียนฝึกภาษาท่ี
เรียนซ า้ๆ จนเกิดเป็นนิสยั เน้นภาษาท่ีใช้พดูในชีวิตประจ าวนัโดยมุง่ให้ผู้ เรียนสามารถส่ือสารได้ 

4) วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (The Cognitive Code 
Learning Theory) เป็นวิธีท่ีเน้นพฒันาความสามารถในการเข้าใจภาษาเป็นส าคญั มุ่งกระบวนการ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัภาษาท่ีเรียน เน้นพฒันาทกัษะทัง้ 4 ตัง้แตแ่รกแตไ่มใ่ชฝึ่กซ า้ๆ  

5) วิธีสอนแบบเงียบ (The Silent Way) เป็นวิธีเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ท่ีจะคิดด้วย
ตนเองและมีความสามารถใช้ภาษาด้วยตนเอง ผู้สอนเพียงชว่ยในสิ่งท่ีจ าเป็นเท่านัน้   

6) วิ ธีสอนแบบการตอบสนองด้ วยท่ าทาง (The Total Physical Response 
Method) เป็นวิธีท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์ท่ีสนุกสนานในการเรียนเพ่ือการส่ือสารเป็น
ภาษาตา่งประเทศ และกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ตอ่ไป 

7) วิธีสอนแบบชักชวน (Suggestopedia) เป็นวิธี ท่ีเน้นการโน้มน้าวจิตใจของ
ผู้ เรียนให้ก าจดัความรู้สึกว่าตนเองจะไม่ประสบความส าเร็จ และช่วยให้ผู้ เรียนได้น าพลงัสมองของ
ตนเองออกมาใช้ในการเรียนให้เกิดผลอย่างเตม็ท่ี  

8) วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เป็นวิธีท่ี
ยึดผู้ เรียนเป็นหลกั เน้นการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารและเน้นการพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างผู้สอน
กบัผู้ เรียน และระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 

9) วิ ธี สอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ื อการส่ื อสาร (The Communicative 
Approach) เป็นวิธีเน้นให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือส่ือความหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาได้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพสงัคม 

ผู้วิจยัสามารถสรุปได้วา่ วิธีการเรียนการสอนมีหลายวิธี แตล่ะวิธีจะเกิดผลการเรียนรู้
ต่างกัน แต่ไม่ว่าเป็นวิธีแบบใดก็สามารถแบ่งออกตามผู้สอนและผู้ เรียน กล่าวคือ วิธีสอนเน้น
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และวิธีสอนเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเวลาด าเนินการเรียนการสอน สิ่ง
ส าคญัคือ ผู้สอนควรเลือกวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสาระเนือ้หา 

 
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน ซึ่งเป็น
ส่วนส าคญัท่ีช่วยเพิ่มทกัษะการใช้ภาษา ราตรี เพรียวพานิช (2547, น. 2) ได้สรุปการจดักิจกรรม
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การเรียนการสอนวา่ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีจัดขึน้เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยวิธีการปฏิบตัิ
ร่วมกนัทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึน้  

กิจกรรมคือกระบวนการสอนท่ีสถานศึกษาจัดขึน้อย่างเป็นระบบและมีรูปแบบ
หลากหลาย เพ่ือมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เต็มศกัยภาพทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ รวมทัง้เห็น
คณุคา่ของตนเองและผู้ อ่ืน สร้างงานประกอบอาชีพในอนาคตได้ มีจิตส านกึท่ีดีและมีทกัษะในการ
ด า เนิ น ชี วิตอย่ าง เหมาะสมและมีความสุข  (สาขาวิชาศึกษ าศาสต ร์ บัณ ฑิ ตศึกษ า 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2550, น. 6-6) 

สพุิน บุญชูวงศ์ (2538, น. 35,38) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหวัใจของ
การศึกษา เป็นการกระท าโดยผู้ เรียนและผู้ สอนปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเป็นวิถีทางน าผู้ เรียนไปสู่
จดุประสงค์ในการเรียนท่ีต้องการ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป ได้แก่ การรายงาน 
การเลน่บทบาทสมมตุ ิสถานการณ์จ าลอง การสมัภาษณ์ การเชิญวิทยากร การเลา่นิทาน เป็นต้น  

เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนมีความส าคญัต่อผลการเรียน อาภรณ์ ใจเท่ียง 
(2553, น. 73-76) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรค านึงถึงหลกัการบางประการว่า 
ต้องสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหลกัสตูรกบัจดุประสงค์การสอน เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ 
ความสนใจของผู้ เรียนและลกัษณะของเนือ้หาวิชา เวลาจดักิจกรรมต้องมีล าดบัขัน้ตอน มีความ
น่าสนใจและใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ กระท ากิจกรรม แล้วใช้วิธีการท่ีท้าทาย
ความคิดความสามารถของผู้ เรียน มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมย์ 
สนกุสนาน และเป็นกนัเอง และมีการวดัผลการใช้กิจกรรมนัน้ทกุครัง้ 

รุ่งทิวา จักร์กร (2527, น. 25-28) กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกกิจกรรมว่า 
กิจกรรมต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการสอน ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ เรียนในการปฏิบตัิ
ท า อยู่ในขอบเขตความสามารถทางด้านร่างกายของผู้ เรียนท่ีจะปฏิบตัิได้ และส่งเสริมจดุมุ่งหมาย
ในการสอนหลายๆ ด้านท่ีสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันัน้เวลาด าเนินกิจกรรม
ผู้สอนต้องระลึกอยู่เสมอวา่ ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิดผลท่ีดีท่ีสดุ และการสอนท่ีจะบรรลผุล
ส าเร็จ ผู้ สอนต้องสอนจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถทดลองไปหาสิ่งท่ีเป็นนามธรรม รุ่งทิวา 
จกัร์กร ได้เสนอกิจกรรมท่ีเป็นล าดบัขัน้ของการเรียนรู้จากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ ดงันี  ้

1) ประสบการณ์ตรง 
2) ประสบการณ์ท่ีสร้างขึน้มาหรือได้ก าหนดให้ 
3) ประสบการณ์ทางการเลน่ละคร 
4) ทศันศกึษา 
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5) การสาธิต 
6) นิทรรศการ 
7) โทรทศัน์การศกึษา 
8) ภาพยนตร์ 
9) วิทย ุภาพนิ่ง เคร่ืองบนัทกึเสียง 
10) จากการเห็น 
11) จากการได้ยิน 

จากล าดบัขัน้ของกิจกรรม ขัน้ท่ี 1 – 3 เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อประสาทสมัผัส
ต่างๆ ซึ่งผู้ เรียนสามารถสร้างสรรค์ให้แก่ตนเองได้ ขัน้ 4 - 6 เป็นกิจกรรมอาจจะเกิดหรือไม่เกิด
ประโยชน์แก่ประสาทสมัผสัตา่งๆ ก็ได้ ขัน้ 7 - 8 เป็นกิจกรรมมีประโยชน์แก่ตาและหเูท่านัน้ ขัน้ 9 - 
11 เป็นกิจกรรมจากการเห็นและการได้ยิน มีประโยชน์ทางโสตสัมผัสมากกว่าตาหรือประสาท
สมัผสัอ่ืนๆ ซึง่ส าหรับการเรียนรู้เร่ืองเสียง ขัน้นีน้บัวา่ส าคญัท่ีสดุ 

ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมการสอนท่ีผู้สอนจดั
ขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลตุามจดุประสงค์ของเนือ้หาวิชาและหลกัสตูร ผู้สอนอาจจะใช้
วิธีสอนท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ ซึ่งสามารถวดัและประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
1.3 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ทวีป อภิสิทธ์ิ (2556, น. 8-9) กล่าวถึงผู้สอนต้องเลือกใช้ส่ืออปุกรณ์ให้เหมาะสมกับ
การสอน จะได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในตวัผู้ เรียนดีขึน้และคุ้มค่า ส่ือและอปุกรณ์การสอนท่ีผู้สอน
ปัจจบุนัใช้ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลต่างๆ ท่ีมีความรู้เฉพาะสาขานัน้ ประเภท
อาคารสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งให้ความรู้ ประเภทหนังสือท่ีผู้ สอนเลือกน ามาใช้ประกอบการสอน 
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และประเภททรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีใช้ประกอบการสอน 

ตวงแสง ณ นคร (2555, น. 19-21)ได้สรุปแบง่ประเภทของส่ือดงันี ้
1) ส่ือประเภทส าหรับการเสนอ ได้แก่  

ส่ือประเภทท่ีไม่ต้องใช้เคร่ืองฉายในการน าเสนอ เช่น วสัดกุราฟิก (Graphic 
Materials) เป็นส่ือท่ีเกิดจากการวาดการเขียนตัวอักษรและการออกแบบ สิ่งพิมพ์ (Printed 
Materials) เป็นส่ือท่ีเกิดจากการพิมพ์ในลักษณะต่างๆ ภาพนิ่ง (Still Pictures) เป็นส่ือท่ีเป็น
รูปภาพ  
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ส่ือประเภทท่ีต้องใช้เคร่ืองฉายในการเสนอ เช่น วัสดุฉายประเภทภาพนิ่ง 
(Projected Materials)  

ส่ือประเภทเคร่ืองเสียง (Audio Media) ประกอบด้วย เคร่ืองบันทึกเสียง 
เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองเล่นซีดี วิทยุกระจายเสียง และส่ือภาพเค ล่ือนไหวและเสียง ได้แก่ 
ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ วีซีดีและดีวีดี และส่ือน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2) ส่ือประเภทวสัดสุามมิติ ได้แก่ วตัถุสิ่งของตามธรรมชาติ (Natural Object) วตัถุ
สิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ (Manufactured Object) และวตัถขุองจริง (Representational Object)  

3) ส่ือท่ีผู้ เรียนต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองกบัส่ือ (Interactive Media) ได้แก่ ส่ือท่ี
ผู้ เรียนตอบสนองกับโปรแกรม เช่น เติมค าในช่องว่าง ส่ือผู้ เรียนตอบสนองกับเคร่ืองมือ เช่น 
ห้องปฏิบตักิารทางภาษา ส่ือท่ีผู้ เรียนต้องแสดงปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เชน่ เกมทางการศกึษา 

4) ส่ือท่ีเป็นบุคคล คือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน  

5) ส่ือท่ีเป็นกิจกรรม คือการด าเนินการท่ีมีวตัถปุระสงค์เฉพาะ มีการวางแผนอย่าง
เป็นขัน้ตอน  

6) ส่ือประสม (Multimedia) คือการน าส่ือหลายชนิดมาใช้ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ  
7) ส่ือโทรคมนาคม เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมในการ

รับสง่ข้อมลูในระยะไกลทัง้ท่ีเป็นภาพและเสียง เชน่ การประชมุทางไกล (Teleconferencing)  
8) ส่ือท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ คือผู้ เรียนจะเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ในลกัษณะต่างๆ เช่น 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีรูปแบบหลากหลาย 

ผู้สอนสามารถเลือกส่ือตามความเหมาะสมกับเนือ้หาสาระท่ีจะสอน ส่ือมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนท า
ความเข้าใจกบัความรู้จากนามธรรมเป็นรูปธรรม จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนส าหรับ
ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน 

 
1.4 การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลเป็นขัน้ตอนส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน เพราะเป็น
ขัน้ตอนพิจารณาผลการเรียนของผู้ เรียน เป็นส่วนท่ีช่วยให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้ สอนเรียนรู้ทราบ
พฒันาการของผู้ เรียน สมพงษ์ วิทยศกัดิ์พนัธ์ (2545, น. 22) กล่าวใน คู่มือการสอนภาษาไทย
เบือ้งต้นในบริบทไทยศึกษาส าหรับชาวต่างชาติ  ว่า การเรียนจ าเป็นต้องมีการวัดผลและ



  16 

ประเมินผลเสมอเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน การวัดผลและประเมินผลมีหลายวิธี 
ได้แก่ วิธีแบบไม่เป็นทางการ เช่น การสงัเกตพฤติกรรม การซกัถาม และวิธีแบบเป็นทางการ เช่น 
การสอบสมัภาษณ์ การสอบข้อเขียน เป็นต้น  

สมคิด กอมณี (2547, น. 173-176) กล่าวการวดัผลว่า คือ การก าหนดเคร่ืองหมาย
หรือตัวเลขเพ่ือแทนปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งท่ีจะวัด ประโยชน์ของการวัดผลสามารถท าให้
ผู้ สอนทราบประสิทธิภาพการสอนของตน ทราบรูปแบบวิธีการสอนและกิจกรรมท่ีได้ผล และรู้
จุดเด่นจุดด้อยของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนรู้สภาพการเรียนของตนเองและหาทางแก้ไขข้อผิดพลาด 
นอกจากนีก้ารวดัผลยงัเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับผู้บริหารตรวจสอบมาตรฐานการจดัการเรียนการ
สอนของสถาบนัการศกึษา ตลอดจนพฒันาบคุลากร หลกัสตูร วิธีการบริหารงาน และหาทางแก้ไข
ปัญหา ส่วนการประเมินผล คือ กระบวนการตัดสินใจ คุณค่าของสิ่งท่ี ต้องการวัดอย่างมี
หลักเกณฑ์ ซึ่งการประเมินอย่างถูกต้อง แม่นย าขึน้อยู่กับประสิทธิผลของกระบวนการวัด และ
ความยตุธิรรมของผู้ประเมิน 

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร (2552, น. 118) กล่าวไว้ในบทความเร่ือง การจัดหลักสูตรการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ว่า การวดัและประเมินผล คือ การประเมินผลการ
เรียนการสอนทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนท่ีตรงตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร ผู้ เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเจตคตขิองผู้ เรียนในการเรียน 

สนิท สตัโยภาส (2526, น. 138-139) ได้กลา่ววา่ ผู้สอนต้องใช้วิธีการวดัและประเมิน
ให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมท่ีจะวดั โดยมีวิธีการสงัเกต ซึ่งเป็นวิธีวดัพฤติกรรมการแสดงออกได้ดีวิธี
หนึ่ง วิธีการซกัถาม และการสมัภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้การสนทนา สอบถาม อภิปราย ฯลฯ แล้วมี
วิธีการตรวจสอบ และการทดสอบ ซึง่จะมีข้อสอบแบบฝึกหดัและแบบทดสอบตา่งๆ นอกจากนีย้งัมี
วิธีการให้ผู้ เรียนปฏิบตัจิริง และวิธีการค้นคว้ารวบรวมและรายงาน 

ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า การวดัและประเมินผลเป็นวิธีท่ีพิจารณาผลการเ รียนของ
ผู้ เรียน และผลการสอนของผู้ สอนว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แล้วควรแก้ไข
อย่างไร ผู้ สอนสามารถใช้วิธีการพิจารณาวัดและประเมินผลการเรียนได้หลายวิธี เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบและวดัผลการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในมณฑลยูนนาน 
หลกัสตูรเป็นแนวทางและทิศทางในกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยทัว่ไปแล้ว การ

สอนภาษาไทยจะเน้นให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆ และถกูกาลเทศะ รวม
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ไปถึงสามารถน าประสบการณ์ความรู้ไปประกอบอาชีพอันหลากหลายได้ เพ่ือศึกษาสภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยในมณฑลยนูนาน ผู้วิจยัได้ศกึษาความรู้เก่ียวกบัประเดน็ดงันี ้ 

2.1 โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทยของประเทศจีน 
ในข้อนีผู้้วิจยัได้ศกึษาถึงเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูร

ปริญญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาแห่งชาติของประเทศจีน และได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูร
วิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยนูนาน เพ่ือศกึษาโครงสร้างและรายวิชาท่ีจดัสอนใน
ประเทศจีน  

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่ งชาติ  (The Steering Committee for Teaching in Higher Education 
Institutions of Ministry of Education of the People's Republic of China, 2018, น. 90-95) ได้
ก าหนดกรอบมาตรฐานคณุภาพการจดัการเรียนการสอนรวมทัง้สิน้ 92 กลุ่มสาขาวิชา ครอบคลุม 
578 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ในการนี ้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรส าหรับกลุ่มสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศนัน้ ได้
ครอบคลมุภาษาตา่งประเทศทัง้สิน้ 68 ชนิด และภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาตา่งประเทศ 68 ชนิด
นัน้ ฉะนัน้ เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรปริญญาตรีนีจ้ึงเป็นแนวทาง
ในก าหนดหลกัสตูรสาขาวิชาตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัการพฒันาและความต้องการของมหาวิทยาลยั
เอง   

จากเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าวข้างต้นนัน้ สงัเกตได้ว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสตูรสาขาวิชาภาษาไทย มีประเดน็ดงันี ้

2.1.1 ข้อมลูทัว่ไปของหลกัสตูรภาษาไทย มีรายละเอียดดงันี ้
1) หนว่ยกิตท่ีเรียนในตลอดหลกัสตูรอยูร่ะหวา่ง 150-180 หนว่ยกิต  
2) คาบเรียนในตลอดหลกัสตูรอยูร่ะหว่าง 2,400-2,900 คาบ  
3) จ านวนของผู้สอนประจ าสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 คน เกณฑ์อตัราค่าร้อย

ละส าหรับผู้สอนท่ีมีระดบัวุฒิการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ
เกณฑ์อตัราสว่นนกัศกึษาตอ่ผู้สอน ไมส่งูกวา่ 18 ตอ่ 1 

2.1.2 โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทย ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาทั่วไป 
หมวดวิชาหลักสูตรแกนกลาง หมวดวิชาเฉพาะทาง การสอนภาคปฏิบัติ และภาคนิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี มีรายละเอียดดงันี ้
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1) หมวดวิชาทั่วไป ประกอบด้วย วิชาทฤษฎีอุดมการณ์ทางการเมือง วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาพลศึกษาและสุขภาพ วิชาทฤษฎีทางทหารและการฝึกปฏิบัติ วิชา
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ วิชาภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสอง วิชาคุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น  

2) หมวดวิชาหลักสูตรแกนกลาง ประกอบด้วย วิชาด้านทักษะภาษาไทย 
และวิชาด้านความรู้ทางวิชาการ ซึ่งได้รวมถึงวิชาการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล และ
ความรู้วรรณกรรมกับวัฒนธรรมไทย ในขณะเดียวกัน ควรมีคาบเรียนคิดเป็นร้อยละ 50-85 ใน
ตลอดหลกัสูตร ส่วนวิชาด้านทกัษะภาษาไทยและวิชาด้านความรู้ทางวิชาการนัน้ มีรายละเอียด
ดงันี ้ 

วิชาด้านทักษะภาษาไทย ประกอบด้วย วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน วิชา
ภาษาไทยระดบัสูง วิชาการดฟัูงพูดภาษไทย วิชาการเขียนภาษาไทย วิชาการพูดภาษาไทย วิชา
ไวยากรณ์/หลกัภาษาไทย วิชาการแปลภาษาจีน-ไทย เป็นต้น  

วิชาด้านความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย วิชาภาษาศาสตร์ วิชาประวตัิ
วรรณคดีไทย วิชาวฒันธรรมไทย เป็นต้น  

3) หมวดวิชาเฉพาะทาง ประกอบด้วย วิชาวรรณคดีไทย วิชาการแปล 
วิชาการเปรียบเทียบวรรณคดีหรือการส่ือสารข้ามวฒันธรรม วิชาการใช้ภาษาไทยเฉพาะทาง เป็น
ต้น ท่ีสามารถจัดเป็นวิชาเอกบงัคับและวิชาเอกเลือกตามจุดประสงค์ในการผลิตบุคลากรของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอง  

4) การสอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การฝึกงาน กิจกรรมการปฏิบตัิ การ
ปฏิบตัทิางสงัคม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งประเทศ  

5) ภาคนิพนธ์ระดบัปริญญาตรี มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม เช่น การเขียนงานวิจัย การแปลวรรณกรรม การเขียนรายงานการปฏิบัติ การเขียน
รายงานการส ารวจ กรณีศกึษา เป็นต้น   

 
2.2 รูปแบบหลักสูตรภาษาไทยท่ีจัดสอนในมณฑลยูนนาน 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในมณฑลยูนนานได้รับความนิยมมาก ตัง้แต่
ระดบัมัธยมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนภาษาไทยมีจ านวนคนเพิ่มอย่าง
ตอ่เน่ือง ในบทความวิจยัเร่ือง ดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทย จากมุมมองการสอนภาษาไทย
กับภาษาจีน ผลการวิจยัพบว่า ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2518 ท่ีจีนกบัไทยสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู
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จนถึงเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2556 ในขอบเขตมณฑลยูนนาน รวมสถาบนัการศึกษาทัง้หมด 30 
แห่ง ในระยะเวลา 38 ปีมีจ านวนผู้ เรียนภาษาไทยทัง้หมด 4,165 คน ได้แก่ ปริญญาโท 1 แห่ง 90 
คน ปริญญาตรี 13 แห่ง 1,369 คน วิชาชีพศึกษา 14 แห่ง 1,449 คน โรงเรียน 4 แห่ง 257 คน 
(Duan และ Zhao, 2014, น. 9-10)  

2.2.1 รูปแบบหลกัสตูรภาษาไทย 
รูปแบบหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยัในมณฑลยูน

นาน จาง หมิ่น จาง หยินซง และเจิง้ ชิงชิง (Zhang และคนอ่ืน ๆ, 2016, น. 104-109) ในบทความ
เร่ือง A Study of the Present Development of Non - universal Languages in Universities of 
Yunnan Province in the Context of Globalization: The Development Patterns of Non - 
universal Languages in Yunnan Agricultural University ได้ ส รุป รูปแบบหลักสูตรภาษาไทย
แบง่เป็นดงันี ้ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีเน้นภาษาและ
วฒันธรรม ผู้ เรียนหลงัส าเร็จการศึกษาสามารถท างานการแปลด้านเศรษฐกิจการค้า วฒันธรรม 
การทูต เป็นต้น ซึ่งรายวิชาเอกท่ีเปิดสอนจะเน้นภาษาเป็นหลกั รายวิชาศึกษาทัว่ไปจะมีภาพรวม
ประเทศไทย ความรู้เบือ้งต้นภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมของประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นต้น ส่วนรายวิชาเอกเลือกจะมีภาษาไทยเพ่ือ
การทอ่งเท่ียว ภาษาไทยเพ่ือเศรษฐกิจ ภาษาและวฒันธรรมไทย เป็นต้น  

2) หลักสูตรวิชาภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศท่ีจัดเป็นรายวิชาศึกษา
ทัว่ไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนตา่งคณะหรือตา่งสาขาท่ีสนใจภาษาไทยได้เรียนด้วย 

3) หลักสูตรสาขาวิชาชีพคู่กับภาษาไทย เน้นน าภาษาไทยสอดแทรกไว้ใน
สาขาวิชาตา่งๆ เพ่ือชว่ยผู้ เรียนขยายความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพให้กว้างขึน้  

เชน่ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนคูก่บัภาษาไทย  
       สาขาวิชาบริหารการทอ่งเท่ียวคูก่บัภาษาไทย  
       สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศคูก่บัภาษาไทย เป็นต้น 

4) หลกัสตูรภาษาไทยคูก่บัวิชาชีพ เน้นความสามารถบรูณาการในด้านตา่งๆ  
เชน่ สาขาวิชาภาษาไทยคูก่บัวิชาชีพการทอ่งเท่ียว 
       สาขาวิชาภาษาไทยคูก่บัวิชาชีพเศรษฐกิจการค้า เป็นต้น 

ส าหรับหลักสูตรแบบท่ี 1 แบบท่ี 3 และแบบท่ี 4 จะมีโครงการ MOU แลกเปล่ียน
ผู้ เรียนไปเรียนในประเทศไทยตามเวลาท่ีมหาวิทยาลยัตกลงกนั เช่น โครงการ 3+1 คือ ผู้ เรียนจะเรียน
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ในประเทศจีน 3 ปี และปีท่ี 3 เรียนในประเทศไทย 1 ปี โครงการ 1+3 คือ ผู้ เรียนปีท่ี 1 เรียนในประเทศ
ไทย 1 ปี แล้วกลับประเทศจีนเรียนอีก 3 ปี โครงการ 2+2 คือ ผู้ เรียนจะเรียนในประเทศจีน 2 ปีแรก 
แล้วเรียนในประเทศไทย 2 ปีสดุท้าย หลงัส าเร็จจะได้รับปริญญา 2 ใบทัง้จากประเทศจีนและประเทศ
ไทย  

ดังนัน้หลักสูตรท่ีผู้ วิจัยจะศึกษาในมหาวิทยาลัย 16 แห่งในการวิจัยครัง้นี  ้มี
ลักษณะตามค ากล่าวของหลิน สิว้เหมย (Lin, 2558, น. 34-37) เป็นหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
ระดับปริญญาตรี ท่ีมีโครงสร้างหลักสูตรจัดเป็นกลุ่มวิชาเอกบังคับกับกลุ่มวิชาเอกเลือกเก่ียวกับ
ความรู้ของประเทศไทย และมีโครงการ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นลักษณะ
เหมือนกันกับหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีเน้นภาษาและวฒันธรรมตามค า
กลา่วของจาง หมิ่น และคนอ่ืนๆ ท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

2.2.2 วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรภาษาไทย 
จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการแนะน าหลกัสตูรภาษาไทยจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ 

ณ  มณฑลยูนนานนั น้  (Dali University, 2017; Honghe University, 2017; Kunming University, 
2017; Kunming University of Science and Technology, 2017; Kunming University of Science 
and Technology Oxbridge College, 2017; Qujing Normal University, 2017; Southwest 
Forestry University, 2017; The College of Arts and Sciences Yunnan Normal University, 
2017; Wenshan University, 2017; Yunnan Agricultural University, 2017; Yunnan Minzu 
University, 2017; Yunnan Normal University, 2017; Yunnan University, 2017; Yunnan 
University Dianchi College, 2017; Yunnan University of Finance and Economics, 2017; Yuxi 
Normal University, 2017) สามารถสรุปวตัถุประสงค์ของหลักสูตรภาษาไทย ระดบัปริญญาตรีท่ีจัด
สอนในมณฑลยูนนานได้ว่า หลักสูตรภาษาไทยมุ่งผลิตบุคลากรท่ีมีรากฐานความรู้ภาษาไทยท่ี
เข้มแข็ง มีความช านาญด้านทกัษะการใช้ภาษาไทยทัง้การฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล มีความรู้ด้าน
ภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรมของประเทศไทย สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประกอบอาชีพเก่ียวกับการแปล การวิจัย การศึกษา การบริหาร การรายงานข่าวในหน่วยงานการ
ต่างประเทศ เศรษฐกิจการค้า วฒันธรรมและการศึกษา การท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีทัง้
ความรู้ความสามารถคูก่บัคณุธรรมจริยธรรม และเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพศกัยภาพสงูสดุ 

ดังนัน้ โดยทั่วไปแล้ว การเรียนหลักสูตรภาษาไทยนัน้ นักศึกษาจะเร่ิมต้นเรียน
ภาษาไทยพืน้ฐานและวิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนพืน้ฐานก่อนในชัน้ปีท่ี 1-2 ส าหรับ
วัฒนธรรมไทย วรรณกรรมไทย ไทยศึกษา เป็นต้น ท่ี มี ความ รู้ระดับสู งกว่าจะเรียนใน
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สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทยเม่ือมาแลกเปล่ียนเรียนในไทย ส่วนทักษะภาษาไทยระดบัสูงท่ี
เก่ียวกับการแปลการล่าม ฯลฯ จะเรียนในชัน้ปีสุดท้าย นอกจากความรู้ทางทกัษะภาษา วฒันธรรม
และวรรณกรรมแล้ว ยงัมีการเสริมความรู้ตามสาขาวิชาชีพ ได้แก่ การท่องเท่ียว ธุรกิจ ฯลฯ ในการนี ้
นกัศึษาไม่เพียงแต่เรียนความรู้ทางทฤษฎีเท่านัน้ แต่ยังต้องร่วมกิจกรรมการปฏิบตัิ และฝึกงานใน
ช่วงเวลาเรียนอยู่ในประเทศไทยหรือในช่วงชัน้ปีสุดท้าย เพ่ือเรียนความรู้ทางภาคปฏิบตัิมุ่งยกระดบั
ขีดความสามารถของบณัฑิต  

 
2.3 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

หยนั หลี ้(Yang, 2015, น. 27-28) ได้เสนอบทความวิจยัเร่ือง การส ารวจและการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (The College of 
Arts and Sciences Yunnan Normal University) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทยในด้าน เนือ้หาการสอน ทรัพยากรการสอน วิธีการสอน และการจัด
หลกัสตูร ขอบเขตการศกึษาคือนกัศกึษาชัน้เรียนปีท่ี 1-4 ในปีการศกึษา ค.ศ. 2014 โดยศกึษาจาก
ประสบการณ์การสอนของผู้สอน ใช้วิธีเก็บข้อมลูการสอน ผลการเรียนของผู้ เรียน สมัมนาการเรียน
การสอนกับผู้สอนในภาควิชา และเก็บข้อมูลด้านประสบการณ์ในการปฏิรูปการสอนท่ีประสบ
ผลส าเร็จจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ วิเคราะห์ข้อบกพร่องวิธีการสอนดัง้เดิม และพฒันาทดลองวิธีการ
สอนใหม ่ผลการวิจยัสรุปได้วา่  

1) ในด้านวิธีการสอน ในวิชาการพูดปรับปรุงวิธีดัง้เดิมแบบ “ถาม-ตอบ” เป็นการ
สร้างสถานการณ์จ าลองตามหวัข้อตา่งๆ เพ่ือส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร แบง่กลุ่มผู้ เรียนสมัมนาระดม
สมองในวิชาการอ่าน ใช้มลัติมีเดียและกระดานด าพร้อมกนัในการอธิบายเพ่ือดึงดดูความสนใจของ
ผู้ เรียนและฝึกนิสยัการจดบนัทึก จดักิจกรรมการร้องเพลงด้วยน าเพลงและการละเล่นแบบจีนมาปรับ
ตกแต่งด้วยภาษาไทย การยกตวัอย่างเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาจีน การตัง้ประเด็นหัวข้อให้
ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น เป็นต้น   

2) ในด้านทรัพยากรการเรียน อาศยัความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
รวบรวมหนังสือ วารสาร งานประชุมวิชาการ และสร้างห้องหนังสือภาษาไทยในภาควิชา ให้
ข้อแนะน าผู้ เรียนศึกษาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประเทศไทยจากอินเทอร์เน็ต สร้างเครือข่ายแบ่งปัน
ข้อมลูข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแสวงหาหนงัสือ งานวิจยัตา่งๆ จากมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทย  
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3) ในด้านการจดัการสอนรายวิชา เปิดสอนรายวิชาหลกัภาษาไทยอย่างเป็นขัน้เป็น
ตอน นอกจากวิชาการท่องเท่ียว เศรษฐกิจการค้า การแปลแล้ว ยังสามารถเสริมรายวิชาเก่ียวกับ
อาหารไทย วัฒนธรรมไทยท่ีต่างกันกับอาหารจีน นิทานพืน้บ้าน เป็นต้น ส าหรับวิชาระดับสูงควร
สอดคล้องกบัการเตรียมสอบปริญญาโทและเก่ียวข้องกับวฒันธรรมการท่องเท่ียว รวมทัง้จดัวิชาเอก
เลือกอย่างหลากหลาย ทัง้การบรรยาย โครงการ MOU กิจกรรมชมรมนักศึกษาภาษาไทย กิจกรรม
การเรียนภาษาวฒันธรรมไทยภาคฤดรู้อนในประเทศไทย และการจดัสถานท่ีฝึกงานในต่างประเทศ  

โรม จิรานกุรมม, เหรียญ หล่อวิมงคล, และ อบุลวรรณา เกษตรเอ่ียม (2554) ได้วิจยั
เร่ือง สถานภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มณฑลยูนนาน พบว่า ผู้ เรียนส่วนมากเคยมา
เรียนท่ีประเทศไทยโดยผา่นเส้นทาง R3A มีทศันคติท่ีดีตอ่ประเทศไทยและมีกระตือรือร้นมาเรียนท่ี
ประเทศไทย ความต้องการของผู้ เรียนคือ ต้องการทกัษะการฟัง-พูด ภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 
มากกว่าเนือ้หาด้านวรรณคดีหรือภาษาราชการระดบัสงู การจดัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัจีนมุ่ง
จดัหลกัสตูรให้สอดคล้องความต้องการของผู้ เรียน  

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากศกึษาข้อมูลความรู้ตา่งๆ เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีกล่าวไว้

ข้างต้นแล้ว ผู้วิจยัยงัได้ศกึษาเอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยให้
ชาวตา่งชาตแิละชาวจีนไว้ดงันี ้ 

3.1 เอกสารและงานวิ จัยเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2545) ได้วิจยัเร่ือง สถานภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้แก่ชาวต่างประเทศ  จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า  หลักสูตรท่ี
สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนมี 5 แบบ คือ หลักสูตรบริการท่ีไม่ได้ก าหนดระดับ หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัร หลกัสูตรเร่งรัดหรือหลกัสูตรระยะสัน้ หลกัสตูรไทยศึกษาหรือภูมิภาคศกึษา และ
หลกัสูตรแลกเปล่ียนระหว่างสถาบนั หลกัสูตรเร่งรัดหรือหลกัสูตรระยะสัน้เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดเป็น
ประจ า เพ่ือให้ผู้ เรียนส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้  ระดับการสอนคือระดับต้นถึงระดับกลาง 
นอกจากนีโ้ดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 69 คนได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหารโครงการ ผู้ เรียนชาว
ตา่งประเทศในชัน้เรียนกบัผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยตนเอง และวิเคราะห์หนงัสือ 32 เล่ม เพื่อส ารวจสภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย ความคิดเห็นของชาวตา่งประเทศท่ีมีตอ่การเรียนการสอน และศกึษา
ประเด็นเนือ้หาท่ีใช้สอนภาษาไทยพร้อมเตรียมเปิดสอนภาษาไทยให้แก่ชาวตา่งชาติแบบทางไกล 
ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยแบบทางไกลมีน้อย ผู้สอนเป็นบคุคลส าคญัใน
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การด าเนินกิจกรรม จดัหาส่ือและทดสอบผลการศกึษา การวดัประเมินผลมี 3 ขัน้ตอน แตส่ว่นมาก
วดัระหว่างการเรียน หนังสือและเทปเสียงเป็นส่ือหลักท่ีผู้ เรียนใช้ในการเรียนทางไกลท่ีเรียนด้วย
ตนเองผ่านส่ือต่างๆ ผู้ เรียนมีความคิดเห็นว่าต้องการผู้สอนเน้นการฟังการพูดเพ่ือส่ือสารได้ และ
เน้นการอ่านการเขียนเพ่ืออาชีพ เพิ่มความรู้วัฒนธรรมและกิจกรรมทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน จดัส่ือคอมพิวเตอร์ ปรับเนือ้หาการสอนให้ทนัสมยัและเหมาะกับผู้ เรียน พร้อมเพิ่มการ
ฝึกเร่ืองวรรณยกุต์และค าอธิบายเก่ียวกับไทย จดัท าแบบทดสอบก่อนหลงัเรียนและแบบทดสอบ
มาตรฐาน และประเดน็เนือ้หาการสอนสอดคล้องกบัการเรียนในชัน้เรียนและเรียนด้วยตนเอง ควร
เปิดสอนภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรและสอนผ่านส่ือเพ่ือบริการสังคม และยังควรจัดท า
แบบทดสอบมาตรฐาน 

ในงานวิจยัเร่ือง บริบทการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ของวรพงศ์ ไชยฤกษ์ (2553) ได้ศึกษา
วิเคราะห์หลกัสูตร สภาพกับปัญหา และแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ จากสถาบนัระดบัปริญญาตรี 6 สถาบนัในประเทศไทย และเก็บข้อมูล
จากทัง้ผู้ เรียนกับผู้สอน 296 คน ผลการวิจยัพบว่า หลกัสูตรท่ีจดัสอนในสถาบนัมีสองแบบ ได้แก่ 
หลกัสตูรท่ีสถาบนัจดัเอง และหลกัสตูรท่ีสถาบนัร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ ทัง้สองแบบมี
ความแตกต่างตามจุดประสงค์ของสถาบัน  และมีหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 122-148 หน่วยกิต  
ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการจดัหลกัสตูร ผู้สอนคิดว่าหลกัสตูรเหมาะสมกบัทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน 
นอกจากนีปั้ญหาของหลกัสูตรคือ ผู้ ร่างและผู้ ใช้หลกัสูตรเข้าใจวตัถุประสงค์หลกัสูตรไม่ตรงกัน 
หลักสูตรยากเกินส าหรับผู้ เรียน ฉะนัน้ผู้ ร่างกับผู้ ใช้หลักสูตรควรหารือจัดวัตถุประสงค์ให้เข้าใจ
ตรงกัน ส่วนผู้สอนเคยรับการอบรมด้านการสอน เทคนิคการสอนในระดบัมากคือรูปแบบท่ีเน้น
ข้อมูล ส่ือมัลติมีเดียเป็นส่ือท่ีผู้ สอนใช้เป็นอันดบัแรก ส่วนความพร้อมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง นอกจากนีผู้้สอนไม่มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ และไม่มีเวลา
ท าแผนการสอนและจดักิจกรรมตา่งๆ เน่ืองจากมีภารกิจมากเกินไปและมีห้องเรียนแคบไม่เหมาะ
จดักิจกรรมบางประเภท ดงันัน้ควรลดชัว่โมงสอนท าให้ภารกิจผู้สอนน้อยลง สนบัสนนุผู้สอนร่วม
อบรมสมัมนาเพิ่มความรู้เก่ียวกบัการสอนหลายๆ ด้าน    

สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ (2554, น. 127-140) ได้เสนอบทความวิจัยเร่ือง การสอน
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน: สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข โดยการสมัภาษณ์ผู้สอน
แบบเจาะลึก  19 คน  และเก็บ ข้อมูล ด้วยแบบสอบถามผู้ เรียนชาวจีน  160 คน  ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการเรียนการสอน
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ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน และแสวงหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ส าหรับชาวตา่งชาติ  ผลการวิจยัในสว่นของผู้สอนพบวา่ หลกัสตูรแบบระยะสัน้กบัแบบระยะยาวมี
จดุมุ่งหมายเน้นทกัษะต่างกนั ส่วนปัญหาพบว่าระดบัความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนต่างกนั บางคนมี
ปัญหาปรับตวัเข้ากับสงัคมไทย แนวทางแก้ไขควรให้ความส าคญักับการทดสอบความรู้พืน้ฐาน
และปรับปรุงการเรียนพืน้ฐานภาษาไทยตลอดจนเตรียมตวัก่อนเข้ามาศกึษาในไทย ผลการวิจยัใน
ส่วนของผู้ เรียนพบว่า ผู้ เรียนมีทศันคติต่อการสอนภาษาไทยว่าเป็นการสอนแบบบรรยายและฝึก
ปฏิบัติในห้องเรียน เน้นทักษะทัง้ 4 ทักษะ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างดีกับผู้ สอน ได้เรียนความรู้ทัง้
ภาษาและวฒันธรรมคู่กัน ส่วนปัญหาการสอน คือ ครูและผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
ความรับผิดชอบตา่งกัน ขาดส่ือการสอนทนัสมยัและต าราเอกสารท่ีเหมาะสม แนวทางแก้ไขควร
เน้นการเตรียมความพร้อมทกุด้าน สถาบนัต้นสงักดัควรประเมินคณุภาพอยา่งเข้มงวดและมีระบบ
ท่ีชดัเจน 

กนกกาญจน์ จนัทร์อยู่ (2554) ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาเจตคติและความต้องการ
ของผู้เรียนภาษาไทยชาวญ่ีปุ่น เพ่ือศึกษาเจตคติและความต้องการของผู้ เรียนภาษาไทยชาว
ญ่ีปุ่ นใน 5 ด้านได้แก่ ความส าคญัของภาษาไทย วิธีการสอน เนือ้หาวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน และทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากการเจาะจงคดัเลือก
ผู้ เรียนภาษาไทยชาวญ่ีปุ่ นจ านวน 85 คนในสถาบนัสอนภาษาไทยเขตวฒันากรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนภาษาไทยชาวญ่ีปุ่ นมีเจตคติในระดับท่ีดีด้านเนือ้หาวิชามากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอน ความส าคญัของการเรียนภาษาไทย กิจกรรมการเรียนการสอน และ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนตามล าดบั ส่วนความต้องการในการเรียนภาษาไทยนัน้ ผู้ เรียน
ต้องการเรียนสปัดาห์ละ 6 ชัว่โมง ชอบวิธีการสอนแบบเผชิญสถานการณ์จริงมากท่ีสุด และเม่ือ
ผู้ เรียนพูดภาษาไทยไม่ถูกต้องต้องการให้ครูแก้ไขทันที เนือ้หาวิชาตามล าดบัความต้องการคือ
เรียนรู้ภาษาไทยในเร่ือง สนทนาภาษาไทย หลกัภาษาไทยละวฒันธรรมไทย สว่นกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีผู้ เรียนชอบคือแบง่กลุม่ ต้องการมีจ านวนผู้ เรียนในห้องเรียน 3-5 คน นอกจากนีต้้องการ
ทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นรูปภาพ ภาพยนตร์ เทปประกอบการเรียน ต้องการรูปภาพท่ี
เก่ียวข้องตกแตง่ติดท่ีห้องเรียน แล้วต้องการแบบเรียนท่ีมีเนือ้หาเข้าใจง่าย มีค าอธิบายภาษาญ่ีปุ่ น 
มีแบบฝึกหดัตามล าดบั สดุท้ายผู้ เรียนชอบเรียนภาษาไทยกบัครูทัง้เพศชายและหญิง ต้องการครูมี
ความรู้ภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น และให้ผู้สอนอธิบายบทเรียนเป็นภาษาไทยและญ่ีปุ่ นควบคูก่ัน
ไป 
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ธิดารัตน์ งามนิกร (2555) ได้วิจยัเร่ือง ทัศนคติและความพึงพอใจของชาวพม่าที่
เรียนภาษาไทยในโรงเรียนสอนภาษาของมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า เพ่ือศึกษาทศันคติของ
ผู้ เรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความส าคญัของการเรียนภาษาไทย เนือ้หาวิชา วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่ือและอปุกรณ์การสอน และความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้หาวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน และครูผู้สอน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากชาวพม่าจ านวน 50 คน ท่ีสถาบนั
คัดเลือกแบบเจาะจงจากระดับ 3-5 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนมีทัศนคติดีมากต่อการเรียน
ภาษาไทย ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือด้านความส าคญั
ของการเรียนภาษาไทย เนือ้หาวิชา ส่ือและอปุกรณ์การสอนและวิธีการเรียนการสอน แล้วมีความ
พึงพอใจมากต่อการเรียนภาษาไทยในด้านครูผู้ สอนมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านเนือ้หาวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดบั 

ชิศากญัญ์ เล่าช ู(2554) ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงธุรกิจระหว่างประเทศท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้แบบสอบถามในการวิจยัเพ่ือศกึษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาจีนต่อหลกัสูตรใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสูตร อาจารย์ผู้ สอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน นกัศกึษา การวดัและประเมินผล ปัจจยัเกือ้หนนุการเรียนการสอน และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนกัศกึษาในแตล่ะด้านท่ีจ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม โดย
สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเป็นนักศึกษาจีนชัน้ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจ านวน 80 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนในภาพรวมมี
ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละ
ด้านก็มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางทกุด้าน ส่วนนกัศกึษาจีนเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นตอ่หลกัสูตรในภาพรวมมีความต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาแต่ละด้านจะมี
ด้านหลกัสูตร อาจารย์ผู้สอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และด้านนกัศกึษามีความต่างกัน
ทางสถิติระดบั 0.01 ด้านการวัดประเมินผลและปัจจัยเกือ้หนุนการเรียนการสอนไม่มีความต่าง 
นอกจากนีน้กัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 กับปีท่ี 4 และนกัศึกษาท่ีมีความต่างทางระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมมี
ความคดิเห็นในทัง้ภาพรวมและรายด้านตา่งๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศดงัศกึษาข้างต้นนัน้ ผู้วิจยัสรุปได้ว่า หลกัสตูรภาษาไทยท่ีจดัสอนส าหรับผู้ เรียน
ชาวต่างประเทศมีรูปแบบหลากหลาย หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการและจุดประสงค์
การเรียนของผู้ เรียน ผู้บริหารท่ีจดัหลกัสตูรและผู้สอนท่ีน าหลกัสูตรไปปฏิบตัิใช้ต้องมีความเข้าใจ
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วตัถปุระสงค์การสอน เม่ือผู้บริหาร ผู้สอน และผู้ เรียนมีความเข้าใจสอดคล้องกนัถึงจะจดัการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ปัญหาตา่งๆ ท่ีพบในการจดัการเรียนการสอน ผู้สอน
ควรหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้ เรียนในกระบวนการเรียน เพ่ือท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
3.2 เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน 

ในบทความวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน: อดีต ปัจจุบัน อนาคต  ของหลิน สิว้เหมย (Lin, 2558, น. 28-43) 
เพ่ือศกึษาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน จากประสบการณ์ของตนเองในการเป็นผู้สอน
และผู้บริหารภาษาไทย และสมัภาษณ์หวัหน้าภาควิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลยั 29 แห่งรวม 29 
คน พร้อมศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการสอนภาษาไทยใน
ประเทศจีนตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มจะมีความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ การสอนภาษาไทยในชว่งเวลาปี พ.ศ. 2489-2523 เป็นเวลา 30 กว่าปี มี
มหาวิทยาลยัเพียง 4 แหง่เปิดสอนภาษาไทย การรับนกัศกึษามีจ านวนจ ากดัรุ่นละประมาณ 10-15 
คนเท่านัน้ ส่วนใหญ่เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างเดียว อาจารย์เป็นศนูย์กลาง มีจ านวนผู้ เรียนน้อย
มาก ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2524-2558 ประเทศจีนได้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเปิดประเทศ 
มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนภาษาไทยเพิ่มมากขึน้ และมีการจัดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ มีทัง้
หลกัสูตรวิชาเอกภาษาไทยท่ีสอนคู่กบัภาษาองักฤษหรือวิชาเลือกอ่ืนๆ มีวิชาเอกภาษาไทยสอนคู่
กับสาขาวิชาอ่ืนๆ และมีโครงการการศึกษาระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยอีกหลายแบบ 
ส าหรับส่ือการเรียนการสอนก็มีความหลากหลาย ต าราเรียนถือเป็นส่ือส าคัญ และมีการปรับ
เนือ้หาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนจีน นอกจากนีค้ณาจารย์ยงัมีบทบาทส าคญัในการ
สอน ในมหาวิทยาลยัตา่งๆ ได้ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการสอนของคณาจารย์อย่าง
มาก  

หลิน สิว้เหมย (Lin, 2549, น. 70-77) ในบทความเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กล่าวถึงหลกัสูตรภาษาไทยและประสบการณ์การจดัการ
เรียนการสอนภาษาไทยของตนเอง ในสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ต่ างป ระ เทศกวางตุ้ ง  (Guangdong University of Foreign Studies) ส รุป ได้ ว่า  การเ รียน
ภาษาไทยในชัน้ปีท่ี 1 และ 2 เน้นทกัษะการฟังและการพดู เพ่ือให้เข้าใจและสามารถใช้ภาษาไทย
ได้ถกูต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 เน้นการอา่น การเขียนและการแปลเป็นส าคญั 
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พร้อมทัง้เสริมความสามารถในการประยกุต์ใช้ภาษาไทยและเพิ่มความรู้ในด้านสาขาวิชาตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ถูกต้องและ
สมัฤทธ์ิผล ดงันัน้รายวิชาภาษาไทยในหลกัสตูรจึงมีเนือ้หาครอบคลมุ 5 ทกัษะ ได้แก่ การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และการแปล นอกจากนีย้ังมีเนือ้หาด้านวัฒนธรรม ประวตัิศาสตร์ ฯลฯ 
รวมทัง้ความรู้ตามสาขาวิชาชีพ ได้แก่ การท่องเท่ียว ธุรกิจ ฯลฯ ฉะนัน้ผู้ เรียนในสาขาวิชา
ภาษาไทยไม่เพียงแตมี่ทกัษะตา่งๆ ด้านภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ยงัมีความรู้ด้านสาขาวิชาตา่งๆ 
เพ่ือผลิตผู้ เรียนสาขาวิชาภาษาไทยให้มีความรู้และคณุภาพสอดคล้องกับความต้องการของสาย
งานต่างๆ และยงัจดัโครงการ MOU แลกเปล่ียนนกัศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยประเทศไทยตาม
เวลาท่ีก าหนดเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทย 

ใน บ ท ค ว าม วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Development of Thai Majors of Chuxiong Normal 

University: Present Situation and Problems ของเจ้า เจี ย้นผิ ง (Zhao, 2015, น. 93-96) ได้
ศกึษาความพึงพอใจของผู้ เรียนสาขาวิชาภาษาไทยต่อหลกัสูตร โดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้ เรียน
ชัน้ปีท่ี 1-4 รวมทัง้สิน้ 144 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมส าหรับความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
หลกัสตูรจะอยู่ในระดบัน้อย ผู้ เรียนชัน้ปีท่ี 1 มีความพึงพอใจคา่เฉล่ียมากท่ีสุด แตช่ัน้เรียนท่ียิ่งสูง
ความพึงพอใจจะยิ่งอยู่ในระดบัน้อย สะท้อนว่าผู้ เรียนยิ่งเรียนในชัน้เรียนระดบัสูง จะยิ่งสามารถ
สงัเกตข้อบกพร่องของหลกัสตูร นอกจากนีผู้้ เรียนมีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มจ านวนเวลาเรียนวิชา
ภาษาไทยพืน้ฐานในปีท่ี 1-2 เพิ่มจ านวนเวลาเรียนส าหรับวิชาการพูด และระบบเสียงภาษาไทย 
ปรับปรุงการประสานงานกบัมหาวิทยาลยัในประเทศไทยส าหรับการแลกเปล่ียนการเรียน ส่งเสริม
เร่ืองการฝึกงานและการเขียนภาคนิพนธ์ให้ดีขึน้ วิชาท่ีเรียนในชัน้ปีท่ี 1-2 มีวิชาทัว่ไปมากเกินไป
แต่วิชาเอกน้อย ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้พืน้ฐานไม่แน่น เวลาเรียนต่อท่ีประเทศไทยจะรู้สึกเรียน
ล าบาก นอกจากนีค้วามจ ากัดของสถานท่ีฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสใช้
ภาษาไทยเพ่ือฝึกประสบการณ์ได้น้อย มหาวิทยาลยัจึงควรพฒันาหลกัสตูร ผู้สอน วิธีการสอน ส่ือ
การเรียนการสอน และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยทัง้ด้านการเรียนและการฝึกงานให้
สมบรูณ์มากขึน้ 

นอกจากนี ้ผู้สอนชาวจีนหลายท่านได้แสดงความคดิเห็นวา่ การจดัการเรียนการสอน
ต้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้ เรียนและสังคม พัน เข้อเจีย้น (Pan, 2004, น. 87-91) ใน
บทความเร่ือง Globalization and Proposals on the Reform of Curriculum and Teaching of 
Non - Commonly Used Foreign Languages for Four Year Majors in Guangxi University 
for Nationalities ได้แสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยควรเน้นแนวทางมนุษยนิยม ให้
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เกียรติผู้ เรียนมีโอกาสในการเลือกเรียนมากขึน้ ทัง้ด้านโครงสร้างหลกัสตูรและเนือ้หาหลกัสตูร การ
จดัหลกัสตูรต้องเน้นภาษาพืน้ฐานเป็นหลกั เม่ือมีความรู้ภาษาพืน้ฐานแน่นแล้ว เปิดรายวิชาอ่ืนท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เพ่ือเพิ่มความสามารถของผู้ เรียน อย่างไรก็ตาม 
การจดัหลกัสตูรต้องจดัตามสถานภาพและลกัษณะเฉพาะของมหาวิทยาลยัเอง และต้องค านึงถึง
ความต้องการในการเรียนวิชาต่างๆ ของผู้ เรียน จึงจะได้สร้างหลกัสูตรท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้ เรียน 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องความต้องการของสังคมมี
ความจ าเป็นมาก หวง หมิน และเติง้ หลีห้น้า (Huang และ Deng, 2016, น. 90-94) ในบทความ
เ ร่ื อ ง  A Tentative Exploration and Practice of “Thai - English - Chinese” Three 
Languages Talent Cultivation Model - Taking Thai Majors of Chengdu University as an 
Example กล่าวถึงหลักสูตรรูปแบบการผลิตบุคลากรแบบ “ไทย-อังกฤษ-จีน” สรุปได้ว่า เป็น
รูปแบบหลกัสูตรอนัเน่ืองมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบบัท่ี 12 ซึ่งมีแนว
ทางการพฒันาการศกึษาแบบสากล เพ่ือสนองความต้องการของสงัคมและผู้ เรียน จงึจดัหลกัสตูร
ท่ีมุ่งผลิตบณัฑตมีความสามารถด้านภาษา คณุธรรมจริยธรรม ความรู้เฉพาะทาง และวิสยัทศัน์
สากล รายวิชาท่ีเรียนมีความเก่ียวข้องกับทัง้สามภาษา และมีการฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาอีกด้วย 
นอกจากนีม้หาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัสถานประกอบการท่ีมีศกัยภาพสูงของตา่งประเทศเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนหาประสบการณ์ ดังนัน้ การแลกเปล่ียนผู้ เรียนไปเรียนในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาหนึ่งปีจึงเป็นประสบการณ์เรียนภาษาและวฒันธรรมไทยโดยตรงจากสงัคมไทย ซึ่งเป็น
ตวัชว่ยในการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้  

ในบทความเร่ือง การเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบันเอกชนกวางสีภายใต้
สถานการณ์ใหม่ เหยียน ซนัซนั (Yan, 2011, น. 116) ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลยัเอกชนควรปรับ
การเรียนการสอนในด้าน ส่ือ ต าราเรียน อุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารให้ทนัสมยั จดัการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีมลัติมีเดีย และสนบัสนนุผู้สอนชาวจีนร่วมมือจดัการสอนภาษาไทยกับผู้ เรียน
ชาวไทยท่ีแลกเปล่ียนเรียนภาษาจีนในประเทศจีน นอกจากนีค้วรเน้นความต้ องการของ
ตลาดแรงงานกบัสงัคมเป็นหลกั เพิ่มความรู้วิชาเฉพาะทางเพ่ือเป็นส่วนช่วยในการประกอบอาชีพ
ส าหรับบณัฑิต สุดท้ายการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นตามตลาดเศรษฐกิจ
สงัคม เน้นการเรียนปฏิบตัิมากกว่าทฤษฎี ในขณะเดียวกันผู้สอนต้องปรับปรุงความรู้ วิธีการสอน
ให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ใหมแ่ก่ผู้ เรียน  
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จากการศกึษาสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนท่ีกล่าวมา สะท้อนให้เห็น
วา่ ประเทศจีนมีประวตักิารสอนภาษาไทยมายาวนาน หลกัสตูรท่ีจดัสอนมีรูปแบบหลากหลายและ
มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือท าให้เหมาะสมกับการพัฒนาของสภาพสังคมสมัยใหม่ และ
สนองความต้องการของตลาด นอกจากนีย้งัมีความร่วมมือจดัโครงการการเรียนการสอนระหว่าง
ประเทศไทย เพ่ือท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสสมัผสัภาษาและสงัคมวฒันธรรมในสงัคมไทย ส าหรับผู้ เรียน
ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเรียนไม่เหมือนกันย่อมมีการจัดหลักสูตรท่ีแตกต่างกันเพ่ือสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียน ดงันัน้หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับผู้ เรียนจีนในประเทศ
จีนนัน้ จะเน้นทักษะ 5 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล โดยให้
ความส าคญักบัทกัษะการแปลในตลอดหลกัสูตร อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาไทยแม้มี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัพบปัญหาอยู่บ้าง เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้และบรรลผุลส าเร็จ จึงควรพฒันาหลกัสูตร ผู้ เรียน ผู้สอน การเรียนการสอน 
ส่ือและอปุกรณ์ตา่งๆ ให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้  

ดงันัน้ในสมยัยคุใหมท่ี่เป็นสงัคมโลกาภิวตัน์นี ้จึงต้องพฒันาการเรียนการสอนให้ก้าวทนั
ตามความเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม ผู้วิจยัจึงประมวลความรู้ท่ีได้ทัง้หมดจากเอกสารงานวิจยั
เหล่านีเ้พ่ือเป็นแนวคิดในการวิจยั มุ่งเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามในหวัข้อเร่ือง สภาพ
การเรียนภาษาไทยของนกัศกึษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย ระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยั ณ 
มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือศกึษาสภาพการเรียนภาษาไทยของนกัศกึษาในด้าน
หลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจยัจะท าให้ทราบลักษณะการจดัการ
เรียนการสอนภาษาไทยในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพฒันาหลกัสตูรภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองนีผู้้วิจยัจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือศกึษา
สภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลยั ณ มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากร 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 

การก าหนดประชากร 
การวิจัยครัง้นี ผู้้ วิจัยจะส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชาวจีนชัน้ ปี ท่ี  4 จาก

มหาวิทยาลัยท่ีเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทัง้สิน้ 16 แหง่ (ดตูาราง 1)  

กลุ่มประชากร 
ผู้วิจยัได้เดินทางลงพืน้ท่ีไปยงัมณฑลยนูนาน ประเทศจีน เก็บข้อมลูในช่วงเวลา วนัท่ี 

8 ตุลาคม ถึง วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาท่ีท าแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี  4 
รหัสนักศึกษา 58 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในมหาวิทยาลัยในมณฑลยูน
นาน 16 แหง่ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 655 คน เป็นชาย 76 คน เป็นหญิง 579 คน  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจยัได้ศกึษาทฤษฎี ข้อมลูเอกสาร งานวิจยัตา่ง 

ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ และได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ชาวจีนกบันกัศกึษาจีน จงึเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

2. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือรับ
ค าแนะน าและการตรวจแก้ไขเนือ้หาเพ่ือให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ 

3. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้องของเนือ้หา โดยใช้ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาหรือดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Congruency: IOC) แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
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4. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ 

5. ติดต่อกับมหาวิทยาลยั 16 แห่งอย่างเป็นทางการ โดยส่งหนงัสือขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยงัมหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัง้ 16 แห่ง เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการ
แจกแบบสอบถามให้แก่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย   

6. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับประชากรในการวิจัยท่ี เป็น
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย ระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั 16 แห่ง เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมลู แล้วน าผลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล สรุปผลและอภิปรายผล 

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เป็นแบบสอบถามส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย ในมหาวิทยาลยั 16 แห่ง ณ มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแบบสอบถาม
ไมร่ะบช่ืุอผู้ เรียน  

ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบผสมกนัระหว่างปลายปิด (Close-ended Form) 
กบัปลายเปิด (Open-ended Form) ซึ่งแบบปลายปิดจะมีทัง้แบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 
แบบเติมค าในช่องว่าง (Short Answer) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบบ
ปลายเปิดจะเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบอย่างอิสระ โดยใช้เกณฑ์ของสรุพล กาญจนะ
จิตรา (2551, น. 50-53) ดังนัน้ แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาท่ีสร้างขึน้มามีทัง้หมด  9 หน้า 
แบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามดงันี ้
ข้อท่ี 1 เพศ 
ข้อท่ี 2 ล าดบัสาขาวิชาภาษาไทยท่ีนกัศกึษาสมคัรตอนสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

ตอนที่ 2 สภาพการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัศกึษา ประกอบ 2 ประเดน็ดงันี ้
1. ด้านหลกัสตูร แยกยอ่ยประเด็นออกเป็น 
1) สาเหตแุละความคาดหวงัในการเรียนภาษาไทย ประกอบด้วยข้อค าถามดงันี ้ 

ข้อท่ี 1 สาเหตท่ีุนกัศกึษาเลือกเรียนวิชาภาษาไทย 
ข้อท่ี 2 ความคาดหวงัของนกัศกึษาหลงัเรียนจบ 

2) การมีสว่นร่วมในโครงการ MOU ประกอบด้วยข้อค าถามดงันี ้
ข้อท่ี 1 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ MOU   
ข้อท่ี 2 ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ MOU 
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ข้อท่ี 3 มหาวิทยาลยัของไทยท่ีนกัศกึษาแลกเปล่ียนเรียน 
3) เนือ้หารายวิชาท่ีเรียนในประเทศจีน ประกอบด้วยค าถามดงันี ้

ข้อท่ี 1 รายวิชาท่ีนกัศกึษาเรียนแล้วได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 
ข้อท่ี 2 รายวิชาท่ีนกัศกึษาคดิวา่ยงัควรเปิดสอนเพิ่มเตมิ 

4) ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่หลกัสตูร  
2. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน แยกยอ่ยประเด็นออกเป็น 
1) วิธีการเรียนการสอน ประกอบด้วยค าถามดงันี ้

ข้อท่ี 1 ความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่วิธีการเรียนของตนเอง 
ข้อท่ี 2 วิธีการเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 
ข้อท่ี 3 ความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่วิธีการสอนของผู้สอน 
ข้อท่ี 4 วิธีการสอนของผู้สอนท่ีท าให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 

2) กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยค าถามดงันี ้
ข้อท่ี 1 ความถ่ีของกิจกรรมท่ีจดัในห้องเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีน 
ข้อท่ี 2 กิจกรรมท่ีจดัในห้องเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนท่ีนกัศกึษา

ได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 
ข้อท่ี 3 กิจกรรมท่ีจดัในห้องเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนท่ีนกัศกึษา

คดิวา่ยงัควรจดัเพิ่มเตมิ 
ข้อท่ี  4 กิจกรรมท่ีจัดนอกห้องเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนท่ี

นกัศกึษาเคยเข้าร่วม 
ข้อท่ี  5 กิจกรรมท่ีจัดนอกห้องเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนท่ี

นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 
ข้อท่ี  6 กิจกรรมท่ีจัดนอกห้องเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนท่ี

นกัศกึษาคดิวา่ยงัควรจดัเพิ่มเตมิ 
3) ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วยค าถามดงันี ้

ข้อท่ี  1 ความถ่ีของส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีใช้ในวิชา
ภาษาไทยในประเทศจีน 

ข้อท่ี 2 ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีใช้ในวิชาภาษาไทยในประเทศ
จีนท่ีนกัศกึษาคดิวา่ยงัควรเพิ่มเตมิ 
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ข้อท่ี 3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาตอ่ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ใช้ในวิชาภาษาไทยในประเทศจีน 

4) วิธีการวดัและประเมินผล ประกอบด้วยค าถามดงันี ้
ข้อท่ี 1 วิธีการวดัผลการเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนท่ีนกัศกึษาชอบ 
ข้อท่ี 2 วิธีการวดัผลการเรียนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนท่ีนกัศึกษาคิด

วา่ยงัควรเพิ่มเตมิ 
ข้อท่ี 3 ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การวดัและประเมินผลการเรียนวิชา

ภาษาไทยในประเทศจีน 
ข้อท่ี 4 การทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยท่ีนกัศกึษาเคยร่วม 
ข้อท่ี 5 การบงัคบัให้นกัศกึษาเข้าร่วมการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทย 
ข้อท่ี 6 ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทย 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของนกัศกึษา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจะแจกแบบสอบถามแก่นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย ระดบัปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลยั 16 แหง่ ณ มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามท่ีเป็นค าถามแบบปลายปิด และมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ตามคะแนนการวัดผล ของอรุณ จิรวฒัน์กุล (2556, น. 45-46) ผู้ วิจัยได้ก าหนด
ระดบัคะแนนดงันี ้

ตาราง 2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

 
 

ล าดับ เนือ้หา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถติทิี่ใช้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for Social 
Science) 

คา่ความถ่ี (Frequency) 
คา่ร้อยละ (Percentage) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นค าถามแบบปลายปิด และมีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประเมินคา่ (Rating Scale) ผู้วิจยัก าหนดคะแนนดงันี ้ 
5   หมายถึง     เห็นด้วยอยา่งยิ่ง จดับอ่ยมาก ใช้มากท่ีสดุ ชอบมากท่ีสดุ 
4   หมายถึง     เห็นด้วย จดับอ่ย ใช้มาก ชอบมาก 
3   หมายถึง     ปานกลาง จดับางครัง้ ใช้ปานกลาง ชอบปานกลาง                     
2   หมายถึง     ไมเ่ห็นด้วย จดันานๆ ครัง้ ใช้น้อย ชอบน้อย 
1   หมายถึง     ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ไมเ่คยจดัเลย ไมใ่ช้เลย ไมช่อบเลย 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลคา่เฉล่ียตามคะแนนการวดัผล ดงันี ้
4.21 – 5.00   หมายถึง   เห็นด้วยอยา่งยิ่ง จดับอ่ยมาก ใช้มากท่ีสดุ ชอบมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20   หมายถึง   เห็นด้วย จดับอ่ย ใช้มาก ชอบมาก 
2.61 – 3.40   หมายถึง   ปานกลาง จดับางครัง้ ใช้ปานกลาง ชอบปานกลาง                                                            
1.81 – 2.60   หมายถึง    ไมเ่ห็นด้วย จดันานๆ ครัง้ ใช้น้อย ชอบน้อย 
1.00 – 1.80   หมายถึง    ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ไมเ่คยจดัเลย ไมใ่ช้เลย ชอบน้อย 

 
 
 

ล าดับ เนือ้หา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถติทิี่ใช้ 
ตอนท่ี 2 สภาพการเรียนภาษาไทย

ของนกัศกึษาชาวจีนชัน้ปีท่ี 
4 ด้านหลกัสตูรและด้าน
การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for Social 
Science) และวิเคราะห์
เนือ้หา 

ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
คา่เฉล่ีย (Mean)  
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์เนือ้หา โดยจดั
เนือ้หาท่ีมีประเดน็คล้ายคลงึ
กนัอยูใ่นกลุม่เดียวกนัเพ่ือสรุป
ผลการวิจยั 
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สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั 
1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ  

เป็นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาหรือดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency: 
IOC) (ชไมพร กาญจนกิจสกลุ, 2555) 

 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

N
 

 
เม่ือ     ICO   แทน   ดชันีความสอดคล้อง 

                       R      แทน   คะแนนของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนในข้อนัน้ 

                    ΣR    แทน   ผลรวมคะแนนของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนในข้อนัน้ 
                       N      แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญท่ีให้คะแนนในข้อนัน้ 

ดชันีความสอดคล้องมี 3 ระดบัใช้ในการประเมิน ดงันี ้
+ 1   หมายถึง   สอดคล้อง 
0      หมายถึง   ไมแ่นใ่จสอดคล้องหรือไม่ 
- 1    หมายถึง   ไมส่อดคล้อง  

 
2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ท่ีใช้เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล  
ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.1 คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
 

𝑃 =
F x 100

N
 

 
เม่ือ     P      แทน   คา่ร้อยละ 

                            F      แทน   ความถ่ีท่ีต้องการให้แปรคา่เป็นร้อยละ 
                           N      แทน   จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
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2.2 คา่เฉล่ีย (Mean, 𝑥̅ ) 
 

𝑥̅ =
∑ 𝑥̅

N
 

 

เม่ือ     𝑥̅         แทน   คา่เฉล่ีย 

                                              ∑𝑥̅     แทน   ผลรวมทัง้หมดของความถ่ี คณู คะแนน 
                            N        แทน   ผลรวมทัง้หมดของความถ่ี 
 

2.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

𝑆. 𝐷. = √
N∑𝑥̅2 − (∑𝑥̅)2

N(𝑁 − 1)
 

 
เม่ือ     S.D.    แทน   คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                             N       แทน   จ านวนข้อมลูทัง้หมด 

                             𝑥̅       แทน   คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ข้อมลู 

                            ∑𝑥̅    แทน   ผลรวมของความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยันี ้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  SPSS หรือ 
Statistical Package for Social Sciences โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น  3 
สว่นคือ ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษา สภาพการเรียนภาษาไทยของนกัศกึษาด้านหลกัสูตร และสภาพ
การเรียนภาษาไทยของนกัศกึษาด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

 

ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา  
ในส่วนด้านข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ผู้ วิจัยจะแบ่งน าเสนอเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ เพศ

ของนกัศกึษา และล าดบัการเลือกสาขาวิชาภาษาไทยท่ีสมคัรสอบเข้ามหาวิทยาลยั ดงันี ้
1. เพศของนักศึกษา (ดูตาราง 3) กลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวนทัง้สิน้ 655 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
579 คน คดิเป็นร้อยละ 88.4 และเพศชายจ านวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ11.6  

ตาราง 3 แสดงเพศของนกัศกึษาในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด (n=655) ความถี่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 76 11.6 

หญิง 579 88.4 
รวม 655 100.0 
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2.  ล าดับการเลือกสาขาวิชาภาษาไทยที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย  (ดตูาราง 4) 
ในประเทศจีน เม่ือสอบเข้ามหาวิทยาลยันกัศกึษาสามารถเลือกสมคัรเรียนสาขาวิชาท่ีตนเองสนใจ
ศกึษาทัง้สิน้ 5 สาขาวิชาตามล าดบัท่ีสมคัร ก่อนย่ืนใบสมคัร นกัศกึษาต้องเลือกเง่ือนไขเพิ่มเตมิว่า 
ยินยอมหรือไม่ท่ียกสิทธ์ิให้มหาวิทยาลยัจัดสรรสาขาวิชาอ่ืนให้นักศึกษาเข้าไปศึกษา ในกรณีท่ี
นกัศกึษาเลือก “ยินยอม” หากคะแนนสอบไม่บรรลุข้อก าหนดตามสาขาวิชาท่ีตนเองสมคัรไว้ ทาง
มหาวิทยาลยัจะจดัสรรสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสมคัรไว้ให้นกัศึกษาเข้าไป
เรียน  

ดงันัน้เม่ือสอบเข้ามหาวิทยาลยั สาขาวิชาภาษาไทยท่ีนกัศึกษาสมคัรไว้เรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อยพบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 เลือกสาขาวิชา
ภาษาไทยไว้เป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทยไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาท่ีสมัครไว้ 
จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 เลือกสมัครไว้ในล าดบัท่ี 2 จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.6 เลือกสมัครไว้ในล าดบัท่ี 3 จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 เลือกสมัครไว้ในล าดบัท่ี 5 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6  เลือกสมัครไว้ในล าดบัท่ี 4 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 
ตามล าดบั  

ตาราง 4 แสดงล าดบัการเลือกสาขาวิชาภาษาไทยท่ีสมคัรสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

 
 

รายละเอียด (n=655) ความถี่ ร้อยละ 
เม่ือสอบเข้ามหาวิทยาลยั สาขาวิชา
ภาษาไทยเป็นสาขาท่ีท่านสมคัรไว้ใน
ล าดบัท่ีเทา่ไรในทัง้ 5 ล าดบั 

ล าดบัท่ี 1 237 36.2 
ไมไ่ด้อยูใ่นสาขาวิชาท่ีสมคัรไว้ 148 22.6 
ล าดบัท่ี 2 102 15.6 
ล าดบัท่ี 3 68 10.4 
ล าดบัท่ี 5 63 9.6 
ล าดบัท่ี 4 37 5.6 
รวม 655 100.0 
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สภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาด้านหลักสูตร 
ในด้านหลกัสูตร ผู้ วิจัยจะแบ่งการน าเสนอเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ สาเหตุส าคญัท่ีท าให้

นกัศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทย ความคาดหวงัของนกัศึกษาในอนาคตเม่ือจบการศึกษา 
การมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  (MOU) เนือ้หารายวิชา
ภาษาไทยท่ีเรียนในประเทศจีน และความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่หลกัสตูร ดงันี ้

1. สาเหตุส าคัญที่ท าให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทย (ดตูาราง 5) พบว่า 
สาเหต ุ5 อนัดบัแรกคือ เพราะมีโอกาสไปเท่ียวประเทศไทย จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 
รองลงมาคือเพราะชอบเรียนภาษาต่างประเทศ จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 เพราะชอบ
วัฒนธรรมไทย จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เพราะเป็นการเปิดโอกาสในการประกอบ
อาชีพให้กว้างขึน้ จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 และเพราะต้องการศกึษาตอ่ในประเทศไทย 
จ านวน 175 คน คดิเป็นร้อยละ 26.7 ตามล าดบั  

ตาราง 5 แสดงสาเหตสุ าคญัท่ีนกัศกึษาเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทย 

 
 
 

รายละเอียด (n=655) ความถี่ ร้อยละ 
1. มีโอกาสไปเท่ียวประเทศไทย 270 41.2 
2. ชอบเรียนภาษาตา่งประเทศ 249 38.0 
3. ชอบวฒันธรรมไทย 223 34.0 
4. เป็นการเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้กว้างขึน้ 212 32.4 
5. ต้องการศกึษาตอ่ในประเทศไทย 175 26.7 
6. ถกูย้ายมาเรียนจากสาขาอ่ืนๆ 161 24.6 
7. เพ่ือนและญาตพ่ีิน้องแนะน าให้เรียน 133 20.3 
8. ชอบดาราไทย ต้องการดหูนงั ดลูะคร และฟังเพลงไทยให้เข้าใจ 111 16.9 
9. ตัง้ใจเลือกเรียนวิชาภาษาไทยโดยตรง 88 13.4 
10. มีเพ่ือนเป็นคนไทยและต้องการส่ือสารกนัได้ 77 11.8 
11. อ่ืนๆ  18 2.7 
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2. ความคาดหวังของนักศึกษาในอนาคตเม่ือจบการศึกษา (ดูตาราง 6) พบว่า 
ความคาดหวัง 5 อันดับแรกคือ จะท างานทั่วไปท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยเป็นอันดับท่ีหนึ่ง 
จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ จะเป็นนกัแปลและล่ามภาษาไทยในหน่วยงาน
ตา่งๆ จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 จะท าธุรกิจการค้าระหว่างจีน-ไทย จ านวน 173 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.4 จะเป็นครูสอนภาษาจีนให้ชาวไทย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และจะ
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทเก่ียวกับสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 
ตามล าดบั  

ตาราง 6 แสดงความคาดหวงัของนกัศกึษาในอนาคตเม่ือจบการศกึษา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด (n=655) ความถี่ ร้อยละ 
1. ท างานทัว่ไปท่ีไมจ่ าเป็นต้องใช้ภาษาไทย 251 38.3 
2. เป็นนกัแปลและลา่มภาษาไทยในหนว่ยงานตา่งๆ 190 29.0 
3. ท าธุรกิจการค้าระหวา่งจีน-ไทย 173 26.4 
4. เป็นครูสอนภาษาจีนให้ชาวไทย 127 19.4 
5. ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทเก่ียวกบัสาขาวิชาภาษาไทย 106 16.2 
6. เป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวจีน 85 13.0 
7. ท างานเป็นมคัคเุทศก์ภาษาไทย 56 8.5 
8. ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทเก่ียวกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ 49 7.5 
9. อ่ืนๆ  11 1.9 
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3. การมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ (MOU) (ดู
ตาราง 7) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ จ านวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 เคยเข้าร่วมโครงการ 
MOU แลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลยัในประเทศไทย แสดงวา่นกัศกึษาส่วนมาก
เคยปฏิบตักิารใช้ภาษาไทยและด ารงชีวิตจริงในสงัคมประเทศไทย  

ชัน้ปีท่ีมีจ านวนนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ MOU ไปแลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทย
มากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ นกัศึกษาในชัน้ปีท่ี 3 มีจ านวน 496 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ
นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียน 1 ภาคเรียนระหว่างชัน้ปีท่ี 1-3 มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
นกัศกึษาแลกเปล่ียนในชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  นกัศกึษาแลกเปล่ียนในชัน้ปีท่ี 
3 และชัน้ปีท่ี 4 มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ดงันัน้แสดงว่ามหาวิทยาลยัส่วนมากจะจดัให้
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ไปเรียนในประเทศไทย 1 ปี สว่นชัน้ปีท่ี 1,2,4 เรียนในประเทศจีน  

นอกจากนี  ้จากชัน้ปีท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทยนัน้ยังพบว่า  รูปแบบ
หลกัสตูรท่ีจดัสอนในมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยนูนานประเทศจีนนัน้ แบง่ได้เป็น 3 แบบ ได้แก่  

1) รูปแบบโครงการ 3+1 และแบบ 1+3 หมายถึงนกัศกึษาเรียนในประเทศจีนทัง้สิน้ 
3 ปี และเรียนในประเทศไทย 1 ปีในชัน้ปีท่ี 3 หรือชัน้ปีท่ี 1 มีจ านวน 530 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9 
โดยรวมจากแลกเปล่ียนเรียนในชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 496 คน และแลกเปล่ียนในชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 34 คน 

2) รูปแบบโครงการ 3.5+0.5 มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 หมายถึง
นกัศึกษาเรียนในประเทศจีน 3 ปีและ 1 ภาคเรียน และแลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทย 1 ภาคเรียน
ระหวา่งชัน้ปีท่ี 1-3 ตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 

3) รูปแบบโครงการ 2+2 มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 หมายถึงนกัศึกษาใน
ชัน้ปีท่ี 1-2 เรียนในประเทศจีนทัง้สิน้ 2 ปี และในชัน้ปีท่ี 3-4 เรียนในประเทศไทยทัง้สิน้ 2 ปี 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีนักศึกษาเคยเดินทางไปแลกเปล่ียนเรียนวิชา
ภาษาไทยมีทัง้สิน้ 15 แห่ง ส าหรับมหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนคนไปเรียนมากท่ีสุด 2 อนัดบัแรกคือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดับ ส าหรับมหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวนคนไปน้อยท่ีสุด  คือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 นอกจากนี ้ส าหรับมหาวิทยาลัย 12 
แห่งท่ีเหลือนัน้ จ านวนนกัศึกษาแลกเปล่ียนจะอยู่ระหว่าง จ านวน 16-51 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
ถึงร้อยละ 7.8  
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ตาราง 7 แสดงการมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ (MOU) 

ประสบการณ์เคยเข้าร่วมโครงการ MOU (n=655) ความถี่ ร้อยละ 
1. เคยร่วม 638 97.4 
2. ไมเ่คยร่วม 17 2.6 
 รวม 655 100 
ชัน้ปีที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ MOU ไปแลกเปลี่ยนเรียนในไทย ความถี่ ร้อยละ 
1. ชัน้ปีท่ี 3 496 75.7 
2 แลกเปลี่ยนเรียน 1 ภาคเรียนระหวา่งชัน้ปีท่ี 1-3 89 13.6 
3. ชัน้ปีท่ี 1 34 5.2 
4. ชัน้ปีท่ี 3 และ ชัน้ปีท่ี 4 19 2.9 
5.  ไมเ่คยแลกเปลี่ยนเรียนวิชาภาษาไทยท่ีประเทศไทย 17 2.6 
 รวม 655 100 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่นักศึกษาเดนิทางไปแลกเปลี่ยนเรียน ความถี่ ร้อยละ 
1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 170 26.0 
2. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 107 16.3 
3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 51 7.8 
4. มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 41 6.2 
5. มหาวิทยาลยัมหิดล 40 6.1 
6. มหาวิทยาลยัรังสิต 39 6.0 
7. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 34 5.2 
8. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 32 4.8 
9. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 28 4.3 
10. มหาวิทยาลยับรูพา 20 3.1 
11. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 20 3.1 
12. มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 20 3.1 
13. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 18 2.7 
14. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 16 2.4 
15. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2 0.3 
16. ไมเ่คยแลกเปลี่ยนเรียนวิชาภาษาไทยท่ีประเทศไทยเลย  17 2.6 
รวม 15 แห่ง 655 100 
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4. เนือ้หารายวิชาภาษาไทยที่ เรียนในประเทศจีน (ดูตาราง 8) จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในมณฑลยนูนาน สงัเกตได้
วา่ หลกัสตูรรายวิชาภาษาไทยท่ีจดัสอนในประเทศจีนสามารถแบง่ทกัษะไว้ 3 อย่างคือ หมวดวิชา
ด้านทกัษะภาษา หมวดวิชาด้านวฒันธรรมและวรรณกรรม และหมวดวิชาเฉพาะทาง  

จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า รายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนแล้วได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุด ในหมวดวิชาด้านทักษะภาษา 3 วิชาอนัดบัแรกคือ วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 
จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ วิชาการพดูภาษาไทย จ านวน 346 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.8 วิชาการฟังภาษาไทย จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ในหมวดวิชาด้าน
วัฒนธรรมและวรรณกรรม 3 วิชาอนัดบัแรกคือ วิชาวฒันธรรมไทย จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.4 รองลงมาคือ วิชาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศไทย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 
วิชาคติชนวิทยาและศาสนาไทย จ านวน 183 คน คดิเป็นร้อยละ 27.9 ในหมวดวิชาเฉพาะทาง 3 
วิชาอนัดบัแรกคือ วิชาภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 รองลงมา
คือ วิชาภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 วิชากฎระเบียบเศรษฐกิจการค้า
ไทย จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 4.9 

ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและระบุถึงรายวิชาภาษาไทยท่ียัง
ควรเปิดสอนเพิ่มเติม พบว่า ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มีนกัศึกษาจ านวน 175 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 เห็นว่าในหมวดวิชาด้านทักษะภาษา 3 วิชาอนัดบัแรกท่ียงัควรเปิดสอนเพิ่มเติมคือ 
วิชาการแปลการล่ามไทย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 รองลงมาคือ วิชาภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสาร จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 9.7 วิชาการพดูภาษาไทยและวิชาไวยากรณ์/หลกัภาษาไทย 
จ านวน 7 คนและคิดเป็นร้อยละ 4.0 เท่ากัน ในหมวดวิชาด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรม  3 
วิชาอนัดบัแรกท่ียงัควรเปิดสอนเพิ่มเตมิคือ วิชาวฒันธรรมไทย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 
รองลงมาคือ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ไทย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 วิชาวรรณกรรมไทย 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ในหมวดวิชาเฉพาะทาง 3 วิชาอันดับแรกท่ียังควรเปิดสอน
เพิ่มเติมคือ วิชาภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมาคือ วิชากฏ
ระเบียบและข้อบังคับไทย วิชาภาษาไทยทางการเมือง และวิชาภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 
จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 5.1 เทา่กนัทัง้ 3 วิชา วิชาภาษาไทยเชิงการทตู วิชาภาษาไทยเพ่ือการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 2.9 เทา่กนัทัง้ 2 วิชา  
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5. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร (ดตูาราง 9) พบว่า นกัศกึษาเห็นด้วย
กับเนือ้หาในหลักสูตรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เนือ้หารายวิชา
ครอบคลุมทัง้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล จุดประสงค์ของหลักสูตร
ชัดเจน เนือ้หารายวิชาสอดแทรกความรู้เก่ียวกับการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม  ช่วยนักศึกษา
ปรับตัวเข้ากับสังคมไทย การจัดรูปแบบหลักสูตร (MOU) มีความเหมาะสม เนือ้หารายวิชา
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ซึ่งทัง้ 6 ข้อนีอ้ยู่ในระดบัเห็นด้วย ส่วนข้อสุดท้ายคือ 
นกัศึกษาสามารถน าเนือ้หารายวิชาประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมปัจจุบนั อยู่ในระดบัเห็นด้วยปาน
กลาง  

ตาราง 9 แสดงความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่หลกัสตูรภาษาไทยท่ีเรียนในประเทศจีน  

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรภาษาไทยท่ีเรียน
ในประเทศจีน 

ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. เนือ้หาในหลกัสตูรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 4.0275 .86515 เห็นด้วย 
2. เนือ้หารายวิชาครอบคลุมทัง้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน และ การแปล 
3.9466 .89437 เห็นด้วย 

3. จดุประสงค์ของหลกัสตูรชดัเจน 3.8748 .84025 เห็นด้วย 
4. เนือ้หารายวิชาสอดแทรกความรู้เก่ียวกับการส่ือสารระหว่าง 

วฒันธรรม ชว่ยนกัศกึษาปรับตวัเข้ากบัสงัคมไทย 
3.7206 .90688 เห็นด้วย 

5.  การจดัรูปแบบหลกัสตูร (MOU) มีความเหมาะสม 3.6214 .98000 เห็นด้วย 
6.  เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา 3.6061 .87645 เห็นด้วย 
7.  นกัศกึษาสามารถน าเนือ้หารายวิชาประยกุต์ใช้ในบริบทสงัคม

ปัจจบุนั 
3.3954 .87837 ปานกลาง 

 รวม 3.7418 .89164 เหน็ด้วย 
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สภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ วิจัยจะแบ่งน าเสนอเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 

สภาพวิธีการเรียนภาษาไทย สภาพวิธีการสอนภาษาไทย สภาพการจดักิจกรรมในห้องเรียน สภาพ
การจดักิจกรรมนอกห้องเรียน สภาพการใช้ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอน สภาพการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน ดงันี ้

1. สภาพวิธีการเรียนภาษาไทย (ดตูาราง 10) พบว่า นกัศกึษาเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ใช้
วิธีการเรียนแบบเข้าชัน้เรียนทกุครัง้เป็นอนัดบัแรก ซึ่งข้อนีอ้ยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมา
คือ นักศึกษาเห็นด้วยว่าใช้วิธีเรียนแบบนัดเรียนกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม ตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนและ
ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ เรียนผ่านเทคโนโลยี Internet Web Youtube เป็นต้น ศึกษาและค้นคว้า
ด้วยตนเอง เน้นท างานท่ีได้รับมอบหมายจากชัน้เรียน และพูดคยุกบัคนไทยอยู่เป็นประจ าเพ่ือฝึก
ภาษา ซึง่ทัง้ 6 ข้อนีอ้ยูใ่นระดบัเห็นด้วย  

ผู้วิจยัได้ให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและระบถุึงวิธีการเรียนท่ีท าให้ตนเอง
ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด พบว่า ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มีนักศึกษาจ านวน 463 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.7 เห็นว่าวิธีการเรียนท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกคือ การพูดคยุกับคน
ไทย จ านวน 176 คน คดิเป็นร้อยละ 38.0 รองลงาคือ การดลูะคร ภาพยนตร์ ขา่ว รายการโทรทศัน์ 
และวีดิทศัน์ไทย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 การศกึษาด้วยตนเอง จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.2 การตัง้ใจเรียนในชัน้เรียน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 การเรียนเป็นกลุ่ม และ
การฟังเพลง ฟังขา่ว วิทย ุเสียงบนัทกึไทย จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 6.5 เทา่กนัทัง้ 2 วิธี  
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2. สภาพวิธีการสอนภาษาไทย (ดูตาราง 11) พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยว่า ผู้ สอนใช้
วิธีการสอนแบบการแนะน าความรู้นอกต าราเรียนเป็นอันดบัแรก รองลงมาคือ ผู้ สอนมีการเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาซกัถาม มีการบ้านหรือแบบทดสอบ มีการพดูคยุกบันกัศกึษาทัง้ชัน้เรียน มีการ
ทบทวนเนือ้หาเดิม มีการเกร่ินน าเข้าเนือ้หาใหม่ มีการใช้ส่ือต่างๆ ประกอบในการสอน มีการ
อธิบายด้วยภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ มีการพูดคยุกับนกัศึกษาเป็นรายบคุคล ส่วนข้อสดุท้ายคือ มี
การอธิบายด้วยภาษาจีนเกิน 50%  

ผู้วิจยัได้ให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิและระบถุึงวิธีการสอนท่ีท าให้ตนเอง
ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด พบว่า ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มีนักศึกษาจ านวน 392 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.8 เห็นว่าวิธีการสอนท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกคือ การแนะน า
ความรู้นอกต าราเรียน เช่น แนะน าสถานการณ์ความรู้ใหม่ท่ีใกล้ชิดกับชีวิตจริง สอดแทรกความรู้
ทางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สอดแทรกประสบการณ์ของผู้ สอนในการบรรยาย 
สอดแทรกความรู้ตา่งๆ ของประเทศไทยในการสอน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 รองลงมา
คือ อธิบายด้วยภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 พูดคยุกับนักศึกษา
เป็นรายบุคคล และให้ผู้ เรียนท างานกลุ่มและมีการน าเสนอผลงาน เรียนเป็นกลุ่ม สนทนาหรือ
อภิปรายกนัเป็นกลุ่ม จดัสมัมนาอภิปรายกนัในชัน้เรียน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 เท่ากัน
ทัง้สองวิธี ใช้ส่ือตา่งๆ ประกอบในการอธิบาย เช่น ใช้แบบเรียนควบคูก่บั PowerPoint อ่านหนงัสือ
นอกต าราเรียน มีคลิปวีดิทัศน์และใช้มัลติมีเดียประกอบในการบรรยาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถาม มีการถาม-ตอบระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 
เทา่กนัทัง้สองวิธี พดูคยุส่ือสารกบัผู้ เรียน จ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.1  
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ตาราง 11 แสดงสภาพวิธีการสอนภาษาไทย  

ความคดิเหน็ของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน (n=655) ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ
คดิเหน็ 

1. แนะน าความรู้นอกต าราเรียน 4.1191 .82647 เห็นด้วย 
2. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม 4.0916 .83364 เห็นด้วย 
3. มีการบ้านหรือแบบทดสอบ 4.0214 .84203 เห็นด้วย 
4. พดูคยุกบันกัศกึษาเป็นทัง้ชัน้เรียน 3.9954 .85042 เห็นด้วย 
5. ทบทวนเนือ้หาเดิม 3.8947 .84024 เห็นด้วย 
6. เกร่ินน าเข้าเนือ้หาใหม่ 3.8580 .90682 เห็นด้วย 
7. ใช้สื่อตา่งๆ ประกอบในการสอน 3.8366 .90995 เห็นด้วย 
8.  อธิบายด้วยภาษาไทยเป็นสว่นใหญ่ 3.8061 .89201 เห็นด้วย 
9. พดูคยุกบันกัศกึษาเป็นรายบคุคล 3.4351 1.04559 เห็นด้วย 
10.  อธิบายด้วยภาษาจีนเกิน 50% 3.4214 .91178 เห็นด้วย 
 รวม 3.8479 .88589 เหน็ด้วย 
วิธีการสอนที่นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุด (n=392) ความถี่ ร้อยละ 
1. แนะน าความรู้นอกต าราเรียน เช่น แนะน าสถานการณ์ความรู้ใหม่ท่ีใกล้ชิดกบัชีวิต

จริง สอดแทรกความรู้ทางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สอดแทรก
ประสบการณ์ของผู้สอนในการบรรยาย สอดแทรกความรู้ตา่งๆ ของประเทศไทยใน
การสอน 

 
63 
 

16.1 

2. อธิบายด้วยภาษาไทยเป็นสว่นใหญ่ 48 12.2 
3. อธิบายด้วยภาษาไทยเพียงอย่างเดียว 18 4.6 
4. อธิบายด้วยภาษาจีนและภาษาไทยผสมกนั 4 1.0 
5. อธิบายด้วยภาษาจีนเพียงอย่างเดียว 3 0.8 
6. อธิบายด้วยภาษาจีนเกิน 50% 2 0.5 
7. ใช้สื่อต่างๆ ประกอบในการอธิบาย เช่น ใช้แบบเรียนควบคู่กับ PowerPoint อ่าน

หนงัสือนอกต าราเรียน มีคลิปวีดิทศัน์และใช้มลัติมีเดียประกอบในการบรรยาย 
26 6.6 

8. ทบทวนเนือ้หาเดิม 19 4.8 
9. อธิบายความรู้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน ใช้ภาษาสัน้กระชบัในการอธิบาย 13 3.3 
10. เกร่ิมน าเข้าเนือ้หาใหม่ 11 2.8 
11. พดูคยุกบันกัศกึษาเป็นรายบคุคล 27 6.9 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

วิธีการสอนที่นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุด (n=392) ความถี่ ร้อยละ 

12. พดูคยุส่ือสารกบัผู้ เรียน 24 6.1 
13. พดูคยุกบันกัศกึษาเป็นทัง้ชัน้เรียน 17 4.3 
14. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม มีการถาม-ตอบระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 26 6.6 
15. มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม 15 3.8 
16. ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนเอย่ปากพดูมากขึน้ 4 1.0 
17. มีการบ้านหรือแบบทดสอบ 21 5.4 
18. มีความเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีความรู้และการฝึกปฏิบตัิ 9 2.3 
19. ให้ผู้ เรียนท างานกลุ่มและมีการน าเสนอผลงาน  เรียนเป็นกลุ่ม สนทนาหรือ

อภิปรายกนัเป็นกลุม่ จดัสมัมนาอภิปรายกนัในชัน้เรียน 
27 6.9 

20. ผู้สอนในฐานะเป็นผู้น า ให้เวลาแก่ผู้ เรียนคิดแก้ปัญหาและศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมากขึน้ มีความยืดหยุ่นในการสอน ปลกูฝังให้ผู้ เรียนเป็นผู้ช่างคิด ช่าง
สงัเกต และช่างแสดงความคิดเห็น โน้มน้าวใจผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ
และสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียน 

20 5.1 

21. ก่อนเรียนการแปลการล่าม นักศึกษาท าความเข้าใจภูมิหลังมาก่อน ผู้ สอน
ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้ ชีน้ า และมีการฝึกแปลเป็นรายบคุคล  

3 0.8 

22. จดับรรยากาศการสอนสุขสบายไม่เครียด กระตุ้นความกระตือรือร้นในการ
เรียนของผู้ เรียน สอนผ่านเกม หรือการท าหตัถกรรม สร้างความบนัเทิงและ
ความนา่สนใจในการเรียน 

12 3.1 

23. ให้นกัสึกษาท่องจ าค าศพัท์ วลี และบทเรียน ฝึกการฟังการพดูซ า้ๆ และแก้ไข
การออกเสียงของนกัศกึษา 

11 2.8 

24. พาผู้ เรียนทศันศกึษา ลงพืน้ท่ีศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ิน 4 1.0 
25. ใช้วิธีสอนอยา่งหลากหลายเพ่ือสอดคล้องกบัศกัยภาพของผู้ เรียน 3 0.8 
26. สร้าง topic ในสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้ผู้ เรียนแสดงบทบาทสมมตุ ิ 2 0.5 
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3. สภาพการจัดกิจกรรมในห้องเรียน (ดตูาราง 12) พบว่า นกัศกึษาเห็นวา่กิจกรรมท่ี
จัดในห้องเรียนภาษาไทยจะเน้นด้านทักษะการแปลเป็นอย่างมาก รองลงมาคือ กิจกรรมด้าน
ทกัษะการเขียน การพูด การอ่าน และการฟัง-การด ูในกิจกรรมด้านทักษะการแปลท่ีจัดบ่อย
มากคือ การแปลข้อความ ส่วนกิจกรรมท่ีจัดบ่อย ได้แก่ การแปลค าศพัท์ รองลงมาคือ การแปล
เอกสาร ในกิจกรรมด้านทักษะการเขียนท่ีจดับอ่ย ได้แก่ การเขียนตามค าบอก รองลงมาคือ การ
แต่งประโยค และการเขียนสรุปความ ในกิจกรรมด้านทักษะการพูดท่ีจัดบ่อยคือ การฝึกออก
เสียง รองลงมาคือ การฝึกสนทนา ส่วนกิจกรรมท่ีจดับางครัง้คือ การพูดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม
ด้านทักษะการอ่าน ท่ีจัดบ่อยคือ การอ่านตีความ รองลงมาคือ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านประเมิน ในกิจกรรมด้านทักษะการฟัง-การดูท่ีจดับ่อยคือ การฟังบทสนทนา 
รองลองมาคือ การดภูาพยนตร์ การฟังเพลง ส่วนกิจกรรมท่ีจดับางครัง้คือ การฟังข่าว รองลงมคือ 
การดสูารคดี  

ผู้วิจยัได้ให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและระบถุึงกิจกรรมท่ีจดัในห้องเรียน
วิชาภาษาไทยท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ พบวา่ ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มีนกัศกึษา
จ านวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 เห็นว่ากิจกรรมท่ีท าให้ตนเองได้รับประโยชน์มากท่ีสดุอนัดบั
แรกคือ กิจกรรมด้านทกัษะการพูด รองลงมาคือ กิจกรรมด้านทักษะการแปล การฟัง -การด ูการ
เขียน การอ่าน และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ซึ่งกิจกรรมท่ีนักศึกษาคิดว่าได้รับประโยชน์มากท่ีสุดใน
กิจกรรมด้านทักษะการพูดคือ การฝึกสนทนา จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ในกิจกรรม
ด้านทักษะการแปลคือ การแปลเอกสาร จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ในกิจกรรมด้าน
ทักษะการฟัง-การดูคือ การดภูาพยนตร์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ในกิจกรรมด้าน
ทักษะการเขียนคือ การเขียนตามค าบอก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ในกิจกรรมด้าน
ทักษะการอ่านคือ การอ่านบทความ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และในกิจกรรมด้าน
อ่ืนๆ คือ การฝึกทกัษะภาษาแบบบรูณาการ จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 3.7 

นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและระบุถึงกิจกรรมท่ี
จดัในห้องเรียนวิชาภาษาไทยท่ีตนเองคิดว่ายงัควรจดัเพิ่มเติม พบว่า ในจ านวนคนทัง้สิน้  655 คน
นัน้ มีนกัศกึษาจ านวน146 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 เห็นว่ากิจกรรมท่ียงัควรจดัเพิ่มเติมอนัดบัแรก
คือ กิจกรรมด้านทกัษะการพูด รองลงมาคือ กิจกรรมด้านอ่ืนๆ กิจกรรมด้านทกัษะการแปล การ
ฟัง-การด ูการอา่น และการเขียน ซึง่กิจกรรมท่ียงัควรจดัเพิ่มเติมมากท่ีสดุในกิจกรรมด้านทักษะ
การพูดคือ การฝึกสนทนา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 ในกิจกรรมด้านอ่ืนๆ คือ การ
ปฏิบตัิกิจกรรมทางวฒันธรรม จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ในกิจกรรมด้านทักษะการ
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แปลคือ การแปลเอกสาร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ในกิจกรรมทักษะการฟัง-การดูคือ 
การดภูาพยนตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ในกิจกรรมด้านทักษะการอ่านคือ การอ่าน
บทความ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 และในกิจกรรมด้านทักษะการเขียนคือ การเขียน
เรียงความ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.4  
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4. สภาพการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน (ดูตาราง 13) พบว่า นักศึกษาเห็นว่าใน
กิจกรรมด้านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีนกัศกึษาเคยเข้าร่วมมากท่ีสดุอนัดบัแรกคือ 
การดภูาพยนตร์ ละครไทย และฟังเพลงไทย รองลงมาคือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับวฒันธรรมไทยและ
เทศกาลไทยตา่งๆ การทศันศกึษา การร าไทย และการแสดงละคร ในกิจกรรมด้านฝึกปฏิบัติการ
ใช้ภาษาไทยท่ีนกัศึกษาเคยเข้าร่วมมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ การฟังบรรยายหวัข้อต่างๆ เก่ียวกับ
ภาษาไทย ประเทศไทย หรือท่ีเก่ียวข้อง รองลงมาคือ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต การ
ฝึกงานในประเทศไทย การฝึกปฏิบตัิการล่าม การจบัคู่พ่ีเลีย้งกับนกัศึกษาชาวไทย การประกวด
การใช้ภาษาไทย และการร่วมกิจกรรมชมรมภาษาไทย  

ผู้ วิจัยได้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและระบุถึงกิจกรรมท่ีจัดนอก
ห้องเรียนวิชาภาษาไทยท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ พบว่า ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มี
นกัศกึษาจ านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 เห็นว่า กิจกรรมด้านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ท่ีท าให้ตนเองได้รับประโยชน์มากท่ีสดุอนัดบัแรกคือ กิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย เทศกาลไทย
ต่างๆ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 รองลงมาคือ การดูภาพยนตร์ ละครไทยและฟังเพลง
ไทย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 การทัศนศึกษา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 การ
แสดงละคร จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 3.4 และการร าไทย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ใน
กิจกรรมด้านฝึกปฏิบัตกิารใช้ภาษาไทยท่ีท าให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุอนัดบัแรกคือ 
การฝึกงานในประเทศไทย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมาคือ การประกวดการใช้
ภาษา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 การร่วมกิจกรรมชมรมภาษาไทย จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.0 การจับคู่พ่ีเลีย้งกับนักศึกษาชาวไทย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 การฝึก
ปฏิบตัิการล่าม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 กิจกรรมท่ีส่ือสารกับคนไทย จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 กิจกรรม
การปฏิบัติ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 การฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ เก่ียวกับภาษาไทย 
ประเทศไทยหรือท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 1.6  

นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและระบุถึงกิจกรรม
นอกห้องเรียนวิชาภาษาไทยท่ียงัควรจดัเพิ่มเตมิ พบวา่ ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มีนกัศกึษา
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 เห็นว่า ในกิจกรรมด้านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท่ียงัควร
จดัเพิ่มเติมมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ กิจกรรมเก่ียวกับวฒันธรรมไทย เทศกาลไทยตา่งๆ จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาคือ การเรียนเต้นร าไทย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 การ
แสดงละครไทยและการวิจกัษ์ละครภาพยนตร์ไทย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 เท่ากัน ใน
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กิจกรรมด้านฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยท่ียงัควรจดัเพิ่มเติมมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ กิจกรรมท่ี
ส่ือสารกบัคนไทย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาคือ กิจกรรมชมรมภาษาไทยและ
การจบัคูพ่ี่เลีย้งกับนกัศึกษาชาวไทย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 เท่ากัน กิจกรรมการปฏิบตัิ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 การฝึกงานและการฝึกปฏิบตัิการล่าม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.3 เท่ากนั การทศันศกึษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 การประกวดการใช้ภาษาไทยและ
การฟังบรรยายเก่ียวกบัภาษาไทย จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.1 เทา่กนั 
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5. สภาพการใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ดูตาราง 14) พบว่า นักศึกษา
เห็นว่า ส่ือและอุปกรณ์ท่ีมีการใช้มากอันดบัแรกคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ รองลงมาคือ ส่ือประสมและส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนส่ือวสัดอุยู่ในระดบัใช้ปานกลาง ในการใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือท่ีใช้มากท่ีสดุ
คือต าราเรียน รองลงมาคือแบบฝึกหัด ส่วนส่ือท่ีใช้มากคือหนังสือทั่วไป รองลงมาคือเอกสาร
ประกอบการสอน ในการใช้ส่ือประสม ส่ือท่ีใช้มากคือ คลิปวีดิทัศน์ รองลงมาคือภาพนิ่ง เพลง 
และภาพยนตร์ ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือท่ีใช้มากท่ีสุดคือ คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
ส่ือท่ีใช้ปานกลางคือ รายการวิทยุโทรทัศน์ ในการใช้ส่ือวัสดุ ส่ือท่ีใช้มากท่ีสุดคือ กระดานไวท์
บอร์ด/กระดานด า ส่วนส่ือท่ีใช้ปานกลางคือ วตัถขุองจริง รองลงมาคือ บตัรค า บตัรรูปภาพ และ
โปสเตอร์ความรู้ตา่งๆ  

ผู้วิจยัได้ให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและระบุถึงส่ือและอุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ียงัควรเพิ่มเติม พบวา่ ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มีนกัศกึษาจ านวน 43 คน คดิเป็น
ร้อยละ 6.6 เห็นว่า ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ียงัควรเพิ่มเติมมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ ส่ือ
วสัด ุได้แก่ วตัถขุองจริง บตัรค าบตัรรูปภาพ และโปสเตอร์ความรู้ รองลงมาคือ เพิ่มเติมส่ือสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ หนงัสือภาษาไทย หนงัสือพิมพ์ภาษาไทย เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกคดัลายมือ
ภาษาไทย เพิ่มเติมส่ือประสม ได้แก่ ภาพยนตร์ คลิปวีดิทัศน์ เพลงและเสียงบนัทึก เพิ่มเติมส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมลูข่าวสารภาษาไทย ห้องปฏิบตัิการทางภาษา (Sound lab) วิทยุ
และคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย และเพิ่มเตมิส่ือบคุคลท่ีเป็นคนไทย    

นอกจากนีน้กัศึกษามีความคิดเห็นตอ่ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน เห็นด้วยว่า 
ส่ือท่ีใช้ในชัน้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ส่ือช่วยพัฒนา
ทกัษะทางภาษาไทยได้ ส่ือเหมาะสมกบัระดบัความสามารถการใช้ภาษาไทยของนกัศกึษา ส่ือชว่ย
เพิ่มเตมิความสนใจในการเรียน และสว่นสดุท้ายคือส่ือมีความทนัสมยั  
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6. สภาพวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียน (ดตูาราง 15) พบว่า วิธีการวดัและ
ประเมินผลท่ีนกัศึกษาชอบมากอนัดบัแรกคือ การปฏิบตัินอกห้องเรียน รองลงมาคือ การสมัมนา
ในห้องเรียน การเข้าห้องเรียน การตอบค าถามในชัน้เรียน การท าการบ้าน การท าทดสอบย่อย 
และการสอบปลายภาค ส่วนการเขียนรายงานและการสอบกลางภาค เป็นวิธีท่ีอยู่ในระดบัชอบ
ปานกลาง  

ผู้วิจยัได้ให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิและระบถุึงวิธีการวดัผลการเรียนวิชา
ภาษาไทยท่ียงัควรเพิ่มเติม พบว่า ในจ านวนคนทัง้สิน้ 655 คนนัน้ มีนกัศึกษาจ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.3 เห็นว่า วิธีการวดัผลการเรียนท่ียงัควรเพิ่มเติมมากท่ีสดุอนัดบัแรกคือ การทดสอบ
การพูด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาคือ การปฏิบตัินอกห้องเรียน จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.0 การเขียนสรุปความและการท างานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.6 เท่ากัน ทศันคติและพฤติกรรมในการเรียน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 การ
ฟังขา่วฟังเพลง และการน าเสนอรายงาน จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 4.9 เทา่กนั  

นอกจากนีน้กัศกึษามีความคิดเห็นตอ่การวดัและการประเมินผล เห็นด้วยว่าการวดั
และประเมินผลของรายวิชามีกฎเกณฑ์ชดัเจนเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การวดัผลสอดคล้องกบั
เนือ้หาท่ีเรียน การวัดผลช่วยนักษึกษาวัดความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากชัน้เรียน การวัดผลจาก
กิจกรรมต่างๆ มีสัดส่วนคะแนนท่ีเหมาะสม และส่วนสุดท้ายคือการวัดผลต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้
นกัศกึษาตัง้ใจเรียน  
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7. สภาพการเข้าร่วมทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย (ดูตาราง 16) พบว่า การ
ทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยท่ีนกัศึกษาเคยเข้าร่วมมี 3 แบบ และการทดสอบท่ีมีนกัศึกษาเคย
เข้าร่วมมากท่ีสดุอนัดบัแรกคือ การทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยระดบัอดุมศกึษามณฑลยนูนาน 
ระดบั 4 จ านวน 631 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมาคือ การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษามณฑลยูนนาน ระดับ 8 จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และการทดสอบ 
CUTFL ท่ีมหาวิทยาลยัยนูนานโดยร่วมจดักบัสถาบนัภาษาไทยสิรินธร จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อย
ละ 3.2 เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีผู้วิจยัลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู นกัศกึษายงัไมไ่ด้เข้าร่วมการทดสอบทกัษะ
การใช้ภาษาไทยระดบั 8 ท่ีจะจัดขึน้ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 จึงท าให้ผลการร่วมการทดสอบ
ระดบั 8 นัน้มีจ านวนคนเข้าร่วมน้อยกว่าระดบั 4  ซึ่งการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยในมณฑล
ยนูนาน 3 แบบท่ีนกัศกึษาร่วมนัน้ มีรายละเอียดดงันี ้ 

1) การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยระดบัอุดมศึกษามณฑลยูนนาน ระดบั 4 อยู่
ภายใต้ก ากบัของกรมการศกึษามณฑลยนูนาน (Yunnan Provincial Department of Education ) 
เป็นการทดสอบท่ีอาศัยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยทัง้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง
ระดบัอุดมศึกษาและหลกัสตูรสาขาวิชาภาษาไทยระดบัปริญญาตรี รวมทัง้คาบเรียนในการเรียน
ภาษาไทย (เรียน 12 คาบเรียนตอ่สปัดาห์ และเรียน 4 ภาคเรียนอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้สิน้ 864 คาบ
เรียน) ของสถาบนัอุดมศึกษามณฑลยูนนานเป็นแนวทางในการออกข้อสอบ เพ่ือส่งเสริมการวดั
และประเมินผลการเรียนภาษาไทยส าหรับนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยชัน้ปีท่ี 2 และเป็นแนวทาง
ในการยกระดบัพัฒนาคณุภาพการผลิตบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ การทดสอบจดัขึน้
ในชว่งเดือนมิถนุายนของทกุปี คา่สมคัรการเข้าร่วมทดสอบเป็น 25 หยวนตอ่ครัง้     

2) การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยระดบัอุดมศึกษามณฑลยูนนาน ระดบั 8 อยู่
ภายใต้ก ากบัของกรมการศกึษามณฑลยนูนาน (Yunnan Provincial Department of Education ) 
เป็นการทดสอบอาศยัหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาไทยระดบัปริญญาตรี และคาบเรียนในการเรียน
ภาษาไทย (เรียน 12 คาบเรียนต่อสัปดาห์ และเรียน 8 ภาคเรียนอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ 1728 
คาบเรียน) ของสถาบนัอดุมศึกษามณฑลยนูนานเป็นแนวทางในการออกข้อสอบ เพ่ือส่งเสริมการ
วัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชัน้ปีท่ี  4 และเป็น
แนวทางในการยกระดบัพฒันาคณุภาพการผลิตบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ การทดสอบ
จัดขึน้ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ค่าสมัครการเข้าร่วมทดสอบเป็น 25 หยวนต่อครัง้ ทัง้นี ้
นกัศกึษาท่ีมีความประสงค์ต้องการทดสอบระดบั 8 ต้องเป็นคนท่ีสอบผ่านการทดสอบระดบั 4 มา
ก่อน 
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3) การทดสอบ CUTFL (Chulalongkorn University Proficiency Test of Thai as a 
Foreign Language) ท่ีสถาบันไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) โดย
ร่วมมือจดักบัสถาบนัภาษาไทยสิรินธรแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Sirindhorn Thai Language 
Institute, Chulalongkorn University) ได้รับการสนบัสนนุจากสถานกงสลุใหญ่ไทย ณ นครคนุหมิง 
และเป็นจุดการทดสอบ CUTFL จุดท่ีสามในประเทศจีนนอกจากจุดการทดสอบท่ีมหาวิทยาลัย
ปั ก ก่ิ ง  (Peking University) แล ะม ห าวิ ท ย าลั ย ชน ช าติ ก ว าง สี  (Guangxi University for 
Nationalities) การทดสอบ CUTFL เป็นการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรับผู้พูดภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศให้แก่บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจเข้าร่วมการทดสอบ เพ่ือวดัทักษะความรู้
ทางภาษาไทยของตนเอง การทดสอบมีการจดัขึน้ในช่วงเดือนพฤษภาคมและตลุาคมของทุกปีท่ี
มหาวิทยาลยัยนูนาน คา่สมคัรสอบเป็น 1000 หยวน หากเป็นนกัศกึษามีคา่สว่นลดถึง 650 หยวน  

ผู้วิจยัให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสอบดงักล่าว พบว่า มีเกินกว่า
คร่ึงหนึ่งของนักศึกษา จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 เห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับให้
ตนเองต้องเข้าร่วมการทดสอบ แล้วมีนักศึกษาจ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 เห็นว่าทาง
มหาวิทยาลยัมีการบงัคบัให้นักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบ แต่จากผลการเก็บข้อมูล ผู้ วิจยัพบว่า 
เน่ืองจากการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยระดบัอดุมศกึษามณฑลยนูนาน ระดบั 4 และระดบั 8 
นัน้ เป็นการทดสอบระดับมณฑลท่ีอยู่ภายใต้ก ากับของกรมการศึกษามณฑลยูนนานส าหรับ
นกัศกึษาท่ีก าลงัเรียนอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษาในมณฑลยนูนานเท่านัน้ ซึ่งเป็นวิธีอย่างหนึ่งในการ
พิจารณาวดัและประเมินผลการเรียนภาษาไทย ผู้ ท่ีสอบผ่านจะได้รับใบรับรองประกาศนียบตัร 
และจะคิดเป็นคะแนนส่วนหนึ่งเพิ่มในการประเมินผลคุณภาพองค์รวมในปลายภาคเรียน 
(Comprehensive Quality Assessment) ซึง่แตล่ะมหาวิทยาลยัก็จะมีการจดัทดสอบระดบั 4 และ
ระดบั 8 ตามนโยบายท่ีก าหนดโดยรัฐบาลมณฑลยนูนาน นกัศกึษาเกือบทกุคนก็จะด าเนินการเข้า
ร่วมการทดสอบระดบั 4 และระดบั 8 ก่อนจบการศึกษา ส่วนการเข้าร่วมการทดสอบ CUTFL นัน้ 
ขึน้อยู่กับความต้องการส่วนตัวของนักศึกษา หากนักศึกษามีความประสงค์ท่ีจะเข้าสอบต้อง
ด าเนินการด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลยัยนูนาน และทางมหาวิทยาลยัไม่มีข้อก าหนดให้เข้าร่วมการ
ทดสอบดงักลา่ว      

นอกจากนีผู้้วิจยัให้นกัศกึษาแสดความคิดเห็นตอ่การทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทย 
พบว่า นักสึกษาส่วนมากคิดว่าการทดสอบมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต จ านวน 
496 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ ท าให้รับรู้จุดแข็งจุดอ่อนด้านทักษะการใช้ภาษาไทย
ของตนเอง จ านวน 452 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 และเป็นแรงบนัดาลใจในการพัฒนาภาษาไทย
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ของตนเอง จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 แต่ในทางกลับกัน มีนักศึกษาส่วนน้อยคิดว่า 
สนใจสอบใบประกอบวิชาชีพอยา่งอ่ืนมากกว่าสอบการวดัความสามารถการใช้ภาษาไทย จ านวน 
84 คน คดิเป็นร้อยละ 12.8 รองลงมาคือ การทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยไมไ่ด้มีส่วนช่วยในการ
ประกอบอาชีพ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และการทดสอบเป็นเร่ืองท่ีสิน้เปลืองเวลาและ
คา่ใช้จา่ย จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 3.5  

ตาราง 16 แสดงสภาพการเข้าร่วมทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทย 

 การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีนักศึกษาเคยเข้าร่วม (n=655) ความถี่ ร้อยละ 
1. เคยเข้าร่วมการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยระดบัอดุมศกึษามณฑล 
ยนูนาน ระดบั 4 

631 96.3 

2. เคยเข้าร่วมการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยระดบัอดุมศกึษามณฑล
ยนูนาน ระดบั 8 

68 10.4 

3. เคยเข้าร่วมการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทย CUTFL ท่ีม.ยนูนานโดย
ร่วมจดักบัสถาบนัภาษาไทยสิรินธร 

21 3.2 

4. ไมเ่คยเข้าร่วมการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทย  24 3.7 
    การบังคับนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย  
                                        (n=655) 

ความถี่ ร้อยละ 

1. บงัคบั 262 40.0 
2. ไมไ่ด้บงัคบั 393 60.0 
ความคิดเหน็ของนักศึกษาที่มีต่อการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย   
                                        (n=655) 

ความถี่ ร้อยละ 

1. มีประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพในอนาคต 496 75.7 
2. ท าให้รับรู้จดุแข็งจดุออ่นด้านทกัษะการใช้ภาษาไทยของตนเอง 452 69.0 
3. เป็นแรงบนัดาลใจพฒันาภาษาไทยของตนเอง 395 60.3 
4. สนใจสอบใบประกอบวิชา ชีพ อย่ าง อ่ืนมากกว่าสอบการวัด
ความสามารถการใช้ภาษาไทย 

84 12.8 

5. ไมไ่ด้มีสว่นชว่ยในการประกอบอาชีพ 59 9.0 
6. เป็นเร่ืองท่ีสิน้เปลืองเวลาและคา่ใช้จา่ย 23 3.5 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สภาพหลกัสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษามณฑลยูนนานมีลักษณะโดดเด่น หลายประการ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีข้อจ ากดัปรากฏอยู่บ้าง ผู้วิจยัสรุปได้ดงันี ้ 

1. ลักษณะความโดดเด่นของหลักสูตร 
จากผลการวิเคราะห์การเลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทยของนกัศกึษาจีน พบว่ามีปัจจยั

ส าคญัๆ ท่ีท าให้นกัศกึษาจีนสว่นใหญ่เลือกเรียนภาษาไทยเป็นอนัดบัท่ี 1 ผู้วิจยัสรุปได้ดงันี ้
1) นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรภาษาไทย เพราะมีความคาดหวังว่าจะมีโอกาส

เพิ่มพนูประสบการณ์ตรงในประเทศไทยและมีโอกาสน าความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย นกัศกึษาท่ีเรียนอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทย มีจ านวนเกินกว่าคร่ึงหนึ่งมีความสนใจ
ต่อการเรียนภาษาไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเม่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในบรรดาสาขาวิชาท่ี
หลากหลายให้เลือกนัน้ นกัศึกษาส่วนมากจะเลือกสมคัรเรียนสาขาวิชาภาษาไทยไว้ในล าดบัท่ี 1 
กบัล าดบัท่ี 2 จากทัง้ 5 ระดบั  

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยเพราะสาเหตุหลายอย่าง แต่การมี
โอกาสไปเท่ียวประเทศไทยเป็นสาเหตอุนัดบัแรกท่ีท าให้นกัศกึษาเลือกเรียนวิชาภาษาไทย เน่ืองจาก
ถ้าเทียบกับวิชาอ่ืนแล้ว เรียนในสาขาวิชาภาษาไทยจะมีโอกาสไปแลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทย
ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด ซึ่งประสบการณ์การด ารงชีวิตท่ีต่างประเทศจึงเป็นจุดเด่นดึงดูด
ความสนใจในการเลือกเรียนภาษาไทย นอกจากนี เ้น่ืองจากในสังคมโลกาภิวัตน์ปัจจุบันนี ้ความ
ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกบัจีนด้านการท่องเท่ียว การแลกเปล่ียนวฒันธรรมความบนัเทิง เป็นต้น 
ท าให้นกัศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประเทศไทย วฒันธรรมไทย และวิถีชีวิตไทยมากขึน้ ดงั
เห็นได้จากนกัศึกษาชอบดาราไทย ต้องการดหูนงั ดลูะคร และฟังเพลงไทยให้เข้าใจ รวมถึงมีเพ่ือน
เป็นคนไทยและต้องการส่ือสารกันได้ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญในการเลือกเรียนภาษาไทยส าหรับ
นกัศกึษาบางสว่น    

นอกจากนีน้ักศึกษาส่วนมากคิดว่าหลังเรียนจบจะประกอบอาชีพเก่ียวกับ
ภาษาไทย เชน่ การเป็นนกัแปลและล่ามภาษาไทยในหน่วยงานตา่งๆ ท าธุรกิจการค้าระหว่างจีน-ไทย 
เป็นครูสอนภาษาจีนให้ชาวไทย เป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวจีน เป็นมัคคุเทศก์ภาษาไทย เป็น
พนกังานขายอสงัหาริมทรัพย์ไทย เป็นนกัส่ือสารมวลชนไทย ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเดน่ท่ีนกัศึกษาจีน
สนใจเรียนภาษาไทย อีกนยัหนึ่งการมีความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยอย่างใกล้ชิด นกัลงทุนจีนมา
ลงทุนท าธุรกิจในไทยมีจ านวนมาก การลงทุนโดยตรงสุทธิจากจีนในไทยในปี  2561 มีมูลค่า 
20,014.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 2,411.82 ล้านบาท มากกว่า 8 เท่า  (กองความ



  68 

ร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ, 2562, เมษายน น. 80) ดงันัน้ แนวโน้มธุรกิจการค้าระหว่างจีน-ไทยมี
การพฒันาดียิ่งขึน้นัน้ จึงเป็นจุดเด่นท่ีดึงดดูนกัศึกษาสนใจท างานในบริษัท หรือสถานประกอบการ
ตา่งๆ ระหว่างจีนกบัไทย นอกจากนีห้ากมองด้านการศกึษา สถิติจ านวนผู้ เรียนชาวตา่งชาติท่ีไปเรียน
ต่อในประเทศจีน จากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Education of 
the People's Republic of China, 2019) พบว่า ผู้ เรียนชาวเกาหลีเป็นอันดบัท่ี 1 จ านวน 50,600 คน 
ผู้ เรียนชาวไทยเป็นอนัดบัท่ี 2 จ านวน 28,608 คน แสดงว่าปัจจบุนัชาวไทยนิยมไปเรียนต่อท่ีประเทศ
จีน ขณะเดียวกนัในประเทศไทยตัง้แตร่ะดบัอนบุาลศกึษาจนถึงระดบัอดุมศกึษา ได้เปิดหลกัสตูรการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นจ านวนมาก ส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติฮัน่ปัน้ (Hanban) ซึ่งเป็นหน่วยงานสงักดักระทรวงศึกษาธิการจีน ได้ส่งครูอาสาสมคัรชาว
จีนมาสอนในไทยจ านวนพันกว่าคนของแต่ละปี ดังนัน้การสอนภาษาจีนให้กับชาวไทยจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึง่ท่ีนกัศกึษาสนใจ  

จากการลงพืน้ท่ีพบว่า นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตนเองชอบเรียน
ภาษาไทย รู้สกึเรียนภาษาไทยเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจมาก ก่อนเร่ิมต้นเรียนไม่มีความรู้เก่ียวกบัภาษาไทย 
แต่หลงัจากมีการเรียนมากขึน้อย่างต่อเน่ืองท าให้ตนเองรู้สึกยิ่งเรียนยิ่งชอบ แม้ว่าเรียนภาษาไทยมี
ความยากล าบากไม่น้อย แต่กระบวนการเรียนน่าสนใจมาก ไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้วฒันธรรมไทยและ
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมจีน-ไทย ได้รับความรู้จากภาษาไทยน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
และตอ่การประกอบอาชีพเท่านัน้ แตย่งัได้ท าให้ตนเองได้พฒันาความสามารถทัง้ด้านภาษา ด้านการ
ส่ือสาร ตลอดจนชอบวฒันธรรม ทิวทศัน์ วิถีชีวิตของคนไทย เสริมความรู้ให้กบัตวัเองจนกระทัง่ท าให้
ตนเองเปิดวิสยัทศัน์มองโลกกว้างขึน้ ซึ่งบางคนจึงมีแรงบนัดาลใจหวงัว่าจะพฒันาตอ่ยอดการเรียน
ในระดบัสูงขึน้ สอดคล้องกับค ากล่าวท่ีเสีย้น เส่ียวเย่ียน  (Xiang, 2015, น. 31-33) กล่าวในบทความ
ว่า มีนกัศึกษาจ านวนมากท่ีเลือกศกึษาภาษาไทย เน่ืองจากเห็นประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพ
ในอนาคต เพราะสามารถใช้ภาษาไทยท างานได้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
 

2) การจดัโครงการ MOU มีรูปแบบหลากหลาย มหาวิทยาลยัส่วนมากจะก าหนดให้
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ไปแลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี 

มหาวิทยาลยัทกุแห่งในมณฑลยนูนานมีโครงการความร่วมมือจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทยระหว่างประเทศไทย (MOU) โดยส่งนกัศกึษาไปแลกเปล่ียนเรียนภาษาไทยตามระยะเวลา
และชัน้ปีท่ีหลักสูตรก าหนด รูปแบบโครงการท่ีจดัในหลกัสูตรมีหลากหลายแบบ ทัง้แบบ 3+1 แบบ 
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1+3 แบบ 3.5+0.5 และแบบ 2+2 ทัง้นี  ้มหาวิทยาลัยส่วนมากจะใช้แบบ 3+1 โดยก าหนดให้
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ไปแลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี  

การท่ีเลือกนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 เรียนในประเทศไทยนัน้ เพราะชัน้ปีท่ี 1-2 นกัศึกษา
ต้องเรียนความรู้ขัน้พืน้ฐานในประเทศจีน เม่ือมีความรู้มากพอสมควรแล้วจึงจะได้ไปเรียนในไทยเพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาในระดับสูงขึน้ อีกทัง้ยังสามารถเข้าถึงสังคมไทยสืบค้นความรู้อย่างลึกขึน้ 
ตลอดจนเก็บข้อมูลต่างๆ เพ่ือกลับประเทศจีนท าภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรีในชัน้ปีท่ี  4 ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีผู้ วิจยัส ารวจว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับเนือ้หาในหลักสูตร
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก และสอดคล้องกับปัจจยัพืน้ฐานด้านจิตวิทยาในการพัฒนาหลกัสูตร 
ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พฒันาการของผู้ เรียน เพศ และอารมณ์ของผู้ เรียน ซึ่งใน
หลักสูตรควรก าหนดให้ผู้ เรียนได้ริเร่ิมเรียนจากสิ่งง่ายไปถึงสิ่งยาก และเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ชีวิตจริง (ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์, 2558ก, น. 31-48) 

มหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีมีนกัศกึษามาแลกเปล่ียนเรียนมีทัง้สิน้ 15 แห่ง มีทัง้
มหาวิทยาลยัตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัตา่งๆ ซึง่ใน
มหาวิทยาลยัทัง้สิน้ 15 แห่งนัน้ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัขอนแก่นมีจ านวนนกัศกึษา
ไปแลกเปล่ียนเรียนมากท่ีสุด เน่ืองจากความใกล้กันทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะท่ีเป็นเครือข่ายทาง
ประเทศกลุ่มอนุภาคลุ่มล้านช้าง-แม่น า้โขง ความคล้ายคลึงกันทางวฒันธรรม และความเหมาะสม
ทางค่าใช้จ่าย รวมถึงการแลกเปล่ียนทางวิชาการอย่างแน่นแฟ้นกบัมหาวิทยาลยัของมณฑลยนูนาน 
ในการนีม้หาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้จดัตัง้ศนูย์ภาษาและวฒันธรรมไทยเป็นแห่งแรกท่ีมหาวิทยาลยัยูน
นานนอร์มอล (Yunnan Normal University) ในวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2553 (โรม จิรานุกรมม และ
คนอ่ืน ๆ, 2554, น. 1) และมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้ร่วมมือกับสถาบนัอดุมศึกษามณฑลยูนนานจดั
โครงการประกวดสุนทรพจน์และทกัษะภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนในมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยูน
นานประเทศจีน ซึ่งการจัดงานครัง้ล่าสุดระหว่าง 25-29 เมษายน 2562 นัน้เป็นครัง้ท่ี 10 แล้ว (ชาลี 
พรหมอินทร์, 2562, 30 เมษายน) 

จากการลงพืน้ท่ี พบว่านักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดรูปแบบหลักสูตร (MOU) มี
ความเหมาะสม และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการ MOU แลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทยมี
ประโยชน์ท่ีดีตอ่การเรียนภาษาไทย ซึ่งเป็นปัจจยัส่งเสริมการใช้ทกัษะภาษาไทยของผู้ เรียนให้มีการ
พฒันามากขึน้ เพราะการเข้าถึงสงัคมไทยและส่ือสารกับคนไทยเป็นประสบการณ์จริงท่ีช่วยพฒันา
ทกัษะการใช้ภาษาไทยของนกัศกึษา 
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3) เนือ้หารายวิชาท่ีจดัในหลกัสตูรมีความเหมาะสมและครอบคลมุทกัษะทกุด้าน  
เนือ้หารายวิชาภาษาไทยท่ีเรียนในหลกัสตูรสามารถแบง่ทกัษะได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

ทกัษะด้านภาษา ทักษะด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรม และทักษะด้านความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ส าหรับอาชีพในอนาคต  

เนือ้หาภาษาไทยทัง้ 3 กลุ่มนี ้กลุ่มทกัษะด้านภาษาเป็นกลุ่มท่ีครอบคลุมทัง้การฟัง 
พูด อ่าน เขียน แปล และไวยากรณ์หลักภาษา จากแบบสอบถามพบว่า วิชาด้านทักษะท่ีท าให้
นักศึกษาได้ประโยชน์มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ การพูด การฟัง การแปล การอ่านและการเขียน 
เน่ืองจากวิชาด้านทักษะภาษาเป็นวิชาหลักสูตรแกนกลางท่ีต้องมีการจัดสอนในหลักสูตร เพ่ือปู
ความรู้พืน้ฐานแก่นกัศกึษา ทัง้นี ้วิชาภาษาไทยพืน้ฐานเป็นวิชาท่ีนกัศึกษาเรียนในชัน้เรียนระดบัต้น 
และเนือ้หาประกอบด้วย พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และการสะกดค าท่ีเป็นอกัขรวิธี และทกัษะการ
ส่ือสารเบือ้งต้นด้านการฟัง พดู อ่าน เขียน (Hu, 2561, น. 1) จึงเป็นวิชาท่ีบรูณาการความรู้ด้านตา่งๆ 
ระดับเบือ้งต้น เพ่ือปูความรู้พืน้ฐานแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ความรู้ท่ีอยู่ระดับสูงกว่า การปูความรู้
พืน้ฐานเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก วิชาภาษาไทยพืน้ฐานจึงเป็นวิชาอนัดบัแรกท่ีนกัศกึษาคิดว่าเรียนแล้ว
ได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 

ส่วนในกลุ่มทกัษะด้านวฒันธรรมและวรรณกรรม และทักษะด้านความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางส าหรับอาชีพในอนาคต นักศึกษาคิดว่าได้รับประโยชน์มากท่ีสุดจากวิชาวฒันธรรมไทย
และวิชาภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีตอบสนองความต้องการของนักศึกษาท่ีมี
สาเหตุในการเลือกเรียนภาษาไทยเพราะมีโอกาสไปเท่ียวประเทศไทยและชอบวัฒนธรรมไทย จึง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีส ารวจข้อมูล นักศึกษาเห็นด้วยว่า 
เนือ้หารายวิชาสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม ช่วยปรับตวัเข้ากับสงัคมไทย 
และเนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา 

จากค าดังกล่าวข้างต้นพบว่า รายวิชาภาษาไทยท่ีจัดเรียนในหลักสูตรมีความ
หลากหลายและเหมาะสม ท าให้นกัศกึษาเรียนแล้วได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกบัค า
กล่าวของพัน เข้อเจีย้น (Pan, 2004, น .87-91) ว่า การจัดหลักสูตรต้องเน้นภาษาพืน้ฐานเป็นหลัก 
เม่ือมีความรู้ภาษาพืน้ฐานแน่นแล้ว เปิดรายวิชาอ่ืนท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
เพ่ือเพิ่มความสามารถของผู้ เรียน และต้องจัดหลักสูตรตามสถานภาพและลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลยัเอง ต้องค านึงถึงความพึงประสงค์ในการเรียนวิชาตา่งๆ ของผู้ เรียน จึงจะได้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เรียน  
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2. ลักษณะความโดดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากผลการวิเคราะห์สภาพวิธีการเรียนการสอน กิจกรรม ส่ือและอปุกรณ์ และวิธีการ

วดัผลการเรียน พบว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของ
มณฑลยนูนานประเทศจีนมีลกัษณะเดน่ในหลายๆ ด้านและได้สง่ผลท่ีดีตอ่นกัศกึษาในการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้วิจยัสรุปได้ดงันี ้

2.1 ลักษณะเด่นด้านการเรียน  
1) ใช้รูปแบบวิธีการเรียนภาษาไทยหลายแบบ แต่นกัศึกษาเน้นการเข้าชัน้เรียนทุก

ครัง้เป็นหลัก เน่ืองจากความถ่ีการเข้าชัน้เรียนจะคิดเป็นคะแนนส่วนหนึ่งเพิ่มในการประเมินผล
คุณภาพองค์รวมในปลายภาคเรียน (Comprehensive Quality Assessment) และเป็นวิธีการรับ
ความรู้โดยตรงจากผู้ สอน นอกนากนี ้นักศึกษาเน้นใช้วิธีการเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนจากชัน้เรียน
พร้อมมีการทบทวน และการเรียนผ่านส่ือมากกว่าวิธีการเรียนเป็นตัวเดี่ยว การท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย และการส่ือสารพดูคยุกบัคนไทย  

2) ในบรรดาวิธีการเรียนหลายแบบนัน้ วิธีการมีปฏิสมัพนัธ์พดูคยุส่ือสารกบัคนไทย
โดยตรงเป็นวิธีการเรียนท่ีท าให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ  

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับวิธีการเรียนท่ีตนเองได้รับ
ประโยชน์เป็นอยา่งมาก ได้แก่ การพดูคยุกบัคนไทยท่ีมีปฏิสมัพนัธ์เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง 
ประกอบด้วย การท าความรู้จักกับเพ่ือนคนไทยใหม่ การคุยโทรศพัท์กับคนไทย การไปเท่ียวกับ
เพ่ือนคนไทย และการส่ือสารกบันกัศกึษาไทยเป็นตวัตอ่ตวั นอกจากนีย้งัมีการเรียนรู้หลกัภาษา 
ประโยค ค าศพัท์ และฝึกการพูดโดยผ่านการดลูะครภาพยนตร์ ข่าว รายการบนัเทิงไทย ฯลฯ ท่ี
ตนเองสนใจและช่วยสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาไทย การศึกษาด้วยตนเองโดยเรียนผ่าน
เทคโนโลยีส่ือเว็ปไซต์เพ่ือรับข้อมลูความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และข่าวสารไทย รวมทัง้
การเรียนเนือ้หาล่วงหน้าและทบทวนความรู้เก่า ศึกษาค้นคว้างานท่ีได้รับมอบหมายหลังเรียน 
ตลอดจนบังคับให้ตนเองเรียนและศึกษาต าราเรียนภาษาไทยแบบต่างๆ เพ่ือแสวงหาความรู้ท่ี
ตนเองสนใจและต้องการ 

นอกจากนี ้นกัศึกษายงัได้รับประโยชน์จากวิธีการเรียนแบบอ่ืนๆ ได้แก่ การ
ตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนและเข้าชัน้เรียนทุกครัง้เพ่ือฟังสาระความรู้ใหม่ท่ีผู้สอนอธิบายอย่างละเอียด
พร้อมฝึกฝนท าแบบฝึกหดัในชัน้เรียน การแบ่งปันความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันโดยนัดเรียนกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม ท างานเป็นกลุ่ม จับคู่ฝึกสนทนาหรือพูดคุยส่ือสารเป็นกลุ่ม 
รวมถึงการอภิปรายเป็นกลุ่ม ตลอดจนการเรียนกบันกัศกึษาชาวไทยเพ่ือพฒันาความรู้ทกัษะของ
ตนเอง นอกจากนีย้งัมีวิธีการเรียนแบบการเขียนประโยคหลงัฟังเสียงบนัทึก การเขียนบทสนทนา
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จากการฟังเสียงภาพยนตร์ หรือการฝึกฟังซ า้ๆ จนกระทั่งสามารถเขียนเนือ้ความออกมาได้ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟังและความเข้าใจ รวมถึงการฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่าน เขียน จ า และการ
น าไปใช้ซ า้ๆ เพ่ือพฒันาฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยแบบบูรณาการ การเรียนในชัน้เรียนควบคู่กับ
ศกึษานอกห้องเรียนเพ่ือน าความรู้ทางทฤษฎีไปฝึกปฏิบตัิใช้ในสถานการณ์จริง การท่องจ าค าศพัท์
และบทเรียนเพ่ือจดจ าความรู้ การอ่านตวับทอ่านภาษาไทยตา่งๆ เช่น หนงัสือต าราเรียน หนงัสือ
นอกต าราเรียน เอกสารเพิ่มเติม นิทาน วรรณกรรมไทยต้นฉบบั บทอ่านภาษาไทย-จีนสองภาษา 
และอ่านข่าวออนไลน์  เพ่ือเสริมความ รู้รอบตัว  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และด ารงชีวิตหา
ประสบการณ์ท่ีประเทศไทย การฝึกงาน และการท่องเท่ียวในไทย เพ่ือเข้าถึงสงัคมไทยและส่ือสาร
พดูคยุกบัเจ้าของภาษ ตลอดจนการแปลเนือ้ความตา่งๆ เพ่ือฝึกทกัษะการแปล 

อย่างไรก็ตาม จากผลการส ารวจข้อมลูพบว่า วิธีการเรียนแบบพูดคยุกับคนไทยอยู่
เป็นประจ าเพ่ือฝึกภาษาเป็นวิธีการเรียนท่ีนกัศึกษาใช้น้อยเน่ืองจากข้อจ ากัดด้านการพบปะกับคน
ไทยโดยตรง แตเ่ป็นวิธีการเรียนท่ีท าให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ สะท้อนให้เห็นว่านกัศกึษา
อยากมีประสบการณ์และมีบริบทการสัมผสัภาษาไทยโดยตรงผ่านการส่ือสารพูดคุยกับคนไทยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนภาษาไทยให้เกิดผลสมัฤทธ์ิมากขึน้ นอกจากนีจ้ากการลงพืน้ท่ีนกัศกึษาแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าอยากเรียนภาษาไทยให้มีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีก็ต้องเรียนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ใช้
เวลาในการฝึกทักษะต่างๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการปฏิบตัิให้มากขึน้และอย่างต่อเน่ือง ปูความรู้
พืน้ฐานให้แข็งแรง สะสมจดจ าค าศพัท์ พร้อมเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมไทย เพราะการเรียน
ภาษาเป็นกระบวนการสัง่สมความรู้ นอกจากต้องการความอดทนและความสนใจในการเรียนแล้ว 
ผู้ เรียนเองยงัต้องงฝึกฝนให้มากท่ีสดุถึงจะบรรลผุลได้ด้วยดีโดยผ่านช่องทางการเรียนหลายแบบ  

 
2.2 ลักษณะเด่นด้านการสอน  

1) วิธีการสอนโดยแนะน าความรู้นอกต าราเรียนเป็นวิธีการสอนท่ีผู้สอนใช้มากท่ีสดุ
และท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุด เน่ืองจากการแนะน าความรู้นอกต าราเรียนนัน้ ไม่
เพียงแตไ่ด้เพิ่มความรู้ใหมแ่ก่นกัศกึษา ยงัสามารถดงึดดูความสนใจของนกัศกึษาอีกด้วย โดยแนะน า
ประเทศไทยในหลายมุมมองจากการสอดแทรกความรู้ทางสังคมวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจและ
ประสบการณ์ของผู้สอน นอกจากนี ้นกัศกึษายงัสามรถเรียนความรู้ใหม่ล่าสดุท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ท า
ให้ความรู้ท่ีเรียนจากต าราเรียนมีความเช่ือมโยงกบัสถานการณ์จริง  

2) ผู้ สอนมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในกระบวนการสอน โดยมีการเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาซกัถามเป็นส่วนมาก และมีการพูดคยุกับนกัศึกษาเป็นทัง้ชัน้เรียนมากกว่าเป็นรายบุคคล 
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เน่ืองจากข้อจ ากัดของเวลาเรียนและเป็นชัน้เรียนใหญ่ ท าให้ผู้ สอนไม่มีเวลามากพอสมควรส่ือสาร
เป็นรายบุคคล แต่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าการพูดคุยเป็นรายบุคคลท าให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์มากกว่าการพดูคยุเป็นทัง้ชัน้เรียน อย่างไรก็ตาม ผู้สอนมีปฏิบตัิสมัพนัธ์กบันกัศกึษานัน้ มี
ประโยชน์ท่ีดีตอ่นกัศกึษาในการเรียน   

3) ผู้สอนมีการใช้ทัง้ภาษาจีนและภาษาไทยประกอบในการสอน และการอธิบาย
ด้วยภาษาไทยจะใช้มากกว่าการอธิบายด้วยภาษาจีน ซึ่งการใช้สองภาษาในการจดัการสอนนัน้ ไม่
เพียงแต่ท าให้นกัศึกษาได้เข้าใจเนือ้หาสาระชดัเจนแม่นย าขึน้ ยงัได้สร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา
อีกด้วย ในขณะเดียวกนันกัศกึษาแสดงความคดิเห็นวา่ การอธิบายด้วยภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ท าให้
ตนเองได้รับประโยชน์มากกว่าการอธิบายด้วยภาษาไทยเพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าผู้สอนมีการ
ใช้ภาษาจีนบ้างในการอธิบายเพ่ือเน้นย า้ให้นกัศกึษาเข้าใจและเข้าถึงบริบทเร่ืองตา่งๆ  

4) ผู้สอนมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการสอนแบบบรรยายท่ียึด
ผู้สอนเป็นหลกัซึง่เป็นวิธีการสอนท่ีท าให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ  

ตามค ากล่าวของอาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, น. 139-174) ท่ีแบง่วิธีการสอนเป็น 
2 ประเภทตามบทบาทของผู้ สอนและผู้ เรียน ได้แก่ วิธีการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางท่ีผู้ สอน
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ และวิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลางท่ีผู้ เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมและด าเนินการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองและครูเป็นผู้ ประสานงานพร้อมให้
ข้อแนะน า หากแบ่งวิธีการสอนตามความหมายลกัษณะ ได้แก่ วิธีการสอนแบบบรรยายท่ีเป็นส่ือ
ความหมายทางเดียวโดยจากผู้ สอนสู่ผู้ เรียน วิธีการสอนแบบทดลองท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  
วิธีการสอนแบบแบง่กลุ่มท ากิจกรรมท่ีเป็นผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนชว่ยกนัค้นคว้าท างานร่วมกนั
เป็นกลุม่ วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมตุิท่ีเป็นผู้สอนสร้างสถานการณ์ขึน้จากความเป็นจริงมาให้
ผู้ เรียนแสดงออกตามท่ีเข้าใจ ฯลฯ และสมุิตรา องัวฒันกลุ (2535, น. 39-119) ก็ได้กล่าวถึงวิธีการ
สอนภาษาต่างประเทศส าหรับชาวต่างชาติ  เช่น วิธีการสอนแบบฟัง-พูด (The Audio-lingual 
Method) ท่ีให้ผู้ เรียนฝึกภาษาท่ีเรียนซ า้ๆ จนเกิดเป็นนิสัย ซึ่งเน้นภาษาท่ีใช้พูดในชีวิตประจ าวัน
โดยมุ่งให้ผู้ เรียนสามารถส่ือสารได้ วิธีการสอนแบบชกัชวน (Suggestopedia) ท่ีเน้นการโน้มน้าว
จิตใจของผู้ เรียนให้ก าจดัความรู้สึกว่าตนเองจะไม่ประสบความส าเร็จและช่วยให้ผู้ เรียนได้น าพลงั
สมองออกมาใช้ในการเรียนให้เกิดผลอย่างเต็มท่ี  วิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร (The Communicative Approach) ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือส่ือความหมายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพสงัคม ฯลฯ ดงันัน้ จากแบบสอบถามท่ี



  74 

นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการสอนภาษาไทยท่ีท าให้ตนเองได้รับประโยชน์
มากท่ีสดุนัน้ สามารถแบง่เป็น 

1. วิธีการสอนแบบการแนะน าความรู้นอกต าราเรียน การอธิบายด้วย
ภาษาไทยหรือภาษาจีนเพียงอย่างเดียว หรืออธิบายด้วยทัง้ 2 ภาษา การใช้ส่ือต่างๆ ประกอบใน
การอธิบาย การทบทวนเนือ้หาเดิม การอธิบายความรู้อย่างเป็นขัน้เป็นตอนและใช้ภาษาสัน้
กระชบั และการเกร่ิมน าเข้าเนือ้หาใหม ่ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีการสอนแบบมีการบ้านหรือแบบทดสอบ มีความเช่ือมโยงระหว่าง
ทฤษฎีความรู้และการฝึกปฏิบตั ิซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบปฏิบตัิการหรือการทดลอง 

3. วิธีการสอนแบบการพูดคยุส่ือสารกับนักศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นทัง้
ชัน้เรียน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม การถาม-ตอบระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบันกัศกึษาและท าให้ทกุคนมีสว่นร่วม และการให้โอกาสแก่นกัศกึษาเอย่ปากพดูมาก
ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (The Communicative 
Approach)   

4. วิธีการสอนแบบการมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มและน าเสนอ
ผลงาน สนทนาหรืออภิปรายเป็นกลุม่ ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบแบง่กลุม่ท ากิจกรรม 

5. วิธีการสอนแบบผู้สอนในฐานะเป็นผู้น า ให้เวลาแก่นกัศกึษาคิดแก้ปัญหา
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึน้ มีความยืดหยุ่นในการสอน ปลูกฝังให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ช่างคิด 
ช่างสงัเกต และช่างแสดงความคิดเห็น โน้มน้าวใจนกัศึกษาเพ่ือกระตุ้นความสนใจและสร้างแรง
บนัดาลใจในการเรียน นกัศึกษาท าความเข้าใจกับภูมิหลงัก่อนเรียนการแปลการล่ามและผู้สอน
ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้ ชีน้ า แล้วมีการฝึกแปลเป็นรายบคุคล ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบชกัชวน 

6. วิธีการสอนแบบการจัดบรรยากาศการสอนสุขสบายไม่เครียด กระตุ้ น
นกัศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน การสอนผ่านเกมหรือการท าหตัถกรรมเพ่ือสร้างความ
บนัเทิงและความนา่สนใจในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบสายบนัเทิง 

7. วิธีการสอนแบบการให้นกัศึกษาท่องจ าค าศพัท์ วลี และบทเรียน ฝึกการ
ฟังการพดูซ า้ๆ และแก้ไขการออกเสียงของนกัศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบฟัง-พดู 

8. วิธีการสอนแบบการพานกัศกึษาไปทศันศึกษาเรียนวฒันธรรมท้องถ่ิน ซึ่ง
สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบในสถานการณ์จริง 

9. วิธีการสอนแบบการใช้วิ ธีสอนอย่างหลากหลายเพ่ือสอดคล้องกับ
ศกัยภาพของนกัศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนแบบบรูณาการ 
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10. วิธีการสอนแบบการสร้าง topic ในสถานการณ์จ าลองให้นกัศกึษาแสดง
บทบาทสมมตุ ิซึง่สอดคล้องกบัวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมตุิ 

ทัง้นี ้จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นนัน้สามารถสังเกตได้ว่า วิธีการสอนภาษาไทยใน
ประเทศจีนมีหลากหลายแบบ วิธีการสอนแบบบรรยายและวิธีการสอนแบบปฏิบัติการหรือการ
ทดลอง ซึ่งเป็นวิธีการสอนท่ียึดผู้สอนเป็นศนูย์กลาง ส่วนวิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม วิธีการสอนแบบชักชวน วิธีการสอนแบบสายบนัเทิง  
วิธีการสอนแบบฟัง-พูด วิธีการสอนแบบในสถานการณ์จริง วิธีการสอนแบบบูรณาการ และวิธีการ
สอนโดยใช้บทบาทสมมุติ ซึ่งเป็นวิธีการสอนท่ียึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ดงันัน้ แม้ในวิธีการยึด
นกัศกึษาเป็นศนูย์กลางนัน้จะมีวิธีการสอนหลากหลายแบบมากกว่า แตจ่ากการลงพืน้ท่ีส ารวจข้อมลู
ตามสถิติพบว่า วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นวิธีท่ีท าให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุดอนัดบัแรก 
สะท้อนให้เห็นว่า การยึดผู้ สอนเป็นหลักยังคงเป็นวิธีการสอนท่ีให้ประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่าง
มาก จงึท าให้เห็นถึงบทบาทส าคญัของผู้สอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้  

 
2.3 ลักษณะเด่นด้านกิจกรรมในห้องเรียน 

1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในห้องเรียนเน้นจดัทักษะการแปล
เป็นหลกั รองลงมาคือทกัษะการเขียน การพดู การอา่น และการฟัง 

ในห้องเรียนภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทักษะทุกด้าน  และ
กิจกรรมด้านทกัษะการแปลเป็นกิจกรรมท่ีจดับอ่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรมด้านทกัษะการ
เขียน การพูด การอ่าน และการฟัง-การด ูทัง้นี ้กิจกรรมการแปลข้อความ การเขียนตามค าบอก 
การฝึกออกเสียง การอ่านตีความ และการฟังบทสนทนาเป็นกิจกรรมท่ีจดับอ่ยมากท่ีสดุตามทกัษะ
ภาษาแตล่ะด้าน แสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนเน้นการแปลเป็น
หลกั ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรภาษาไทยในมหาวิทยาลยัของมณฑลยนูนานท่ีมุ่ง
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะต่างๆ ด้านภาษาไทย และสามารถน าความรู้ทางภาษาไทยไป
ประกอบอาชีพเก่ียวกับการแปล การวิจัย การศึกษา เศรษฐกิจการค้า การท่องเท่ียว ฯลฯ ใน
หน่วยงานต่างๆ ฉะนัน้ทกัษะการแปลภาษาจีน-ไทยจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการประกอบอาชีพใน
สาขาวิชาชีพตา่งๆ   

2) กิจกรรมด้านทกัษะการพูดท่ีจดัในห้องเรียนท าให้นกัศึกษาได้รับประโยชน์มาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือกิจกรรมด้านทกัษะการแปล การฟัง การเขียน และการอา่น  
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นกัศึกษาได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้านทกัษะการพูดมากท่ีสุด รองลงมา
คือกิจกรรมด้านทกัษะการแปล การฟัง-การด ูการเขียน การอา่น และอ่ืนๆ แสดงให้เห็นวา่ ถึงแม้ว่า
กิจกรรมด้านทกัษะการพูดและการฟัง-การดไูม่ได้จดับอ่ยครัง้เท่ากับกิจกรรมด้านทกัษะการแปล
และการเขียน แต่เป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มาก ส่วนกิจกรรมด้านทักษะการ
แปลจะเป็นกิจกรรมท่ีทัง้จดับ่อยมากและมีประโยชน์มากต่อนกัศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบทความ
เร่ืองของ สิระ สมนาม และ คนอ่ืนๆ (2552, น. 83) ท่ีศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ 
สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน มีผลวา่ ทกัษะการเรียนภาษาท่ีนกัศกึษาชาวจีนชอบ
มากท่ีสดุ คือทกัษะการพดู รองลงมาได้แก่ ทกัษะการฟัง มีสว่นน้อยชอบทกัษะการอา่นและเขียน  

 ทัง้นี ้กิจกรรมในห้องเรียนต่างๆ ท่ีนักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าได้รับประโยชน์ 
ได้แก่  

1. กิจกรรมด้านทักษะการพูด ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกสนทนาด้วย
รูปแบบตา่งๆ ได้แก่ การสนทนากนัในชัน้เรียน การสนทนากนัเป็นกลุ่ม การเรียนสนทนาจากการดู
ภาพยนตร์สัน้ๆ รวมถึงการฝึกพดูคยุสนทนากบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียน การพดูคยุกบัเพ่ือนเป็นตวัตอ่ตวั 
การพดูคยุกบัผู้สอนชาวไทยและนกัศกึษาชาวไทยท่ีแลกเปล่ียนเรียนในจีน ตลอดจนการสนทนาใน
สถานการณ์ตา่งๆ เช่น สนทนาตามเนือ้หาบทเรียน แสดงละครตลก แสดงบทบาทสมมตุิ และการ
สนทนาในสถานการณ์จ าลอง ฯลฯ รองลงมามีการฝึกพูดสุนทรพจน์หรือพูดสุนทรพจน์แบบไม่
จ ากดัหวัข้อ รวมทัง้กิจกรรมการฝึกออกเสียง ได้แก่ การพากย์เสียงภาษาไทย เรียนร้องเพลง และ
แก้ออกเสียงทีละคน ตลอดจนกิจกรรมการพดูแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การพดูเสนอรายงานในชัน้
เรียน อภิปรายหรือโต้วาทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านวฒันธรรมกบัชาวไทยหรือผู้ อ่ืนๆ สะท้อนให้
เห็นว่านกัศกึษาอยากพฒันาทกัษะการพดูของตนเองโดยผา่นกิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ส่ือสารพดูคยุ
กันระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาว่า วิธีการสอนตามแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสารเป็นวิธีการสอนท่ีท าให้ตนเองได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ    

2. กิจกรรมด้านทักษะการแปล ประกอบด้วย กิจกรรมเก่ียวกับการแปล
เอกสาร ได้แก่ การแปลบทอ่าน แปลบทอา่นนอกต าราเรียน แปลบทเรียน แปลค ากล่าวสนุทรพจน์
และขา่วสารชนิดตา่งๆ ว่าด้วยการเมืองในปัจจบุนัหรือวฒันธรรม ฯลฯ รองลงมามีกิจกรรมเก่ียวกบั
การแปลเชิงปฏิบัติ ได้แก่ การแปลแบบอิสระ อ่านแล้วแปล แปลในสถานการณ์จ าลอง แปล
ระหว่างเพ่ือนร่วมชัน้เรียนซึ่งกันและกัน แปลประโยคท่ีชอบหลังดภูาพยนตร์ รวมถึงการแปลสด 
การล่ามในสถานการณ์จ าลอง การล่ามแบบพูดพร้อมและแบบพูดตาม ฯลฯ ตลอดจนการแปล
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ข้อความและการแปลค าศพัท์ท่ีเป็นกิจกรรมการแปลการลา่มภาษาจีนไทยในรูปแบบตา่งๆ สะท้อน
ให้เห็นวา่กิจกรรมการแปลเอกสารท าให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 

3. กิจกรรมด้านทักษะการฟัง-การดู  ประกอบด้วย การดูภาพยนตร์ 
รองลงมาคือการฟังบทสนทนา การฟังเพลง การฟังข่าว เช่น ฟังข่าว CRI หรือฟังข่าวแล้ววิเคราะห์ 
ฟังแล้วตอบค าถาม การดสูารคดี และการดูคลิปวีดิทศัน์ เช่น ดโูฆษณาบริการสาธารณะ ดคูลิป
วีดโิอสัน้ๆ  

4. กิจกรรมด้านทักษะการเขียน ประกอบด้วย การเขียนตามค าบอก เช่น 
เขียนตามข่าวท่ีได้ฟัง รองลงมาคือการแต่งประโยค รวมทัง้การท่องจ าและเขียนค าศพัท์ เขียนค า
กลา่วสนุทรพจน์ แตง่บทสนทนา หรือวาดภาพแล้วเขียนอธิบายเนือ้ความของภาพวาด ฯลฯ  

5. กิจกรรมด้านทักษะการอ่าน ประกอบด้วย การอ่านบทความ รองลงมา
คือการอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ การอา่นจบัใจความ และการอ่านออกเสียง เช่น ฝึกอา่นออก
เสียงดงัในชว่งเช้าของทกุวนั  

6. กิจกรรมด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย การฝึกทักษะภาษาแบบบูรณาการ
ได้แก่ การฝึกทกัษะฟังพูดอ่านเขียนและไวยากรณ์หลกัภาษาแบบบูรณาการในชัน้เรียน อธิบาย
ความรู้จาก PowerPoint แลกเปล่ียนความรู้และเสริมความรู้นอกต าราเรียน การใช้ค าราชาศพัท์ 
ภาพยนตร์วิจักษ์ ฯลฯ รองลงมาคือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้แก่  การเรียนรู้สังคม
วฒันธรรมและมารยาทไทย การท ากระทงท่ีเป็นงานหัตถกรรมไทย และการเรียนท าอาหารไทย
พร้อมอธิบายส่วนประกอบส าหรับการปรุงอาหารและขัน้ตอนการท า รวมทัง้การท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเล่นเกม งานสปัดาห์การฝึกปฏิบตัิ และแบง่กลุ่มท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย  

ดังนัน้ กิจกรรมด้านทักษะต่างๆ ท่ีจัดในห้องเรียนท าให้นักศึกษารู้สึกได้รับ
ประโยชน์และได้พฒันาความสามารถทางการใช้ภาษาไทยนัน้ จึงเป็นปัจจยัหลกัและมีผลกระทบต่อ
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวท่ีสุพิน บุญชูวงศ์ (2538, น. 35, 38) กล่าวว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหวัใจของการศึกษาโดยมีผู้ เรียนและผู้สอนปฏิบตัิร่วมกัน เป็นวิธีทาง
น าผู้ เรียนไปสู่จุดประสงค์ในการเรียนท่ีต้องการ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ 
การรายงาน การเล่นบทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง การสัมภาษณ์ การเชิญวิทยากร การเล่า
นิทาน เป็นต้น  
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2.4 ลักษณะเด่นด้านกิจกรรมนอกห้องเรียน 
1) ในกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนทัง้

เก่ียวกบัการเรียนรู้ศลิปวฒันธรรมและเก่ียวกบัการฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาไทย  
กิจกรรมการดูภาพยนตร์ละครไทยและฟังเพลงไทยเป็นกิจกรรมนอก

ห้องเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีนักศึกษาเคยร่วมมากท่ีสุด นอกจากนีแ้ล้ว นักศึกษายังเคยร่วม
กิจกรรมเก่ียวกับวฒันธรรมไทยและเทศกาลไทยต่างๆ การทศันศึกษา การร าไทย และการแสดง
ละครในบางโอกาส เน่ืองจากกิจกรรมการดภูาพยนตร์ละครไทยและฟังเพลงไทยเป็นเร่ืองท่ีปฏิบตัิ
ง่ายท่ีสุดในสังคมยุคสารสนเทศปัจจุบัน จึงเป็นกิจกรรมท่ีมีจ านวนคนเคยท ามากท่ีสุด ส่วน
กิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมเทศกาลไทยตา่งๆ นัน้ ทางมหาวิทยาลยัหรือองค์กรสงัคมตา่งๆ จะจดั
โครงการหลากหลายในทกุปี นกัศกึษาสว่นมากจงึเคยได้เข้าร่วม  

กิจกรรมการฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ เก่ียวกับภาษาไทย ประเทศไทยหรือท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนด้านการฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาไทยท่ีนกัศกึษาเคยร่วมมาก
ท่ีสุด นอกจากนีแ้ล้ว นักศึกษายังเคยร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต การ
ฝึกงานในประเทศไทย การฝึกปฏิบตัิการล่าม การจบัคู่พ่ีเลีย้งกับนกัศึกษาชาวไทย การประกวด
การใช้ภาษาไทย และการร่วมกิจกรรมชมรมภาษาไทยเป็นบางส่วน เน่ืองจากประชมุวิชาการหรือ
สัมมนามีการจัดขึน้อย่างบ่อยครัง้ในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาจึงมีโอกาสได้เข้าประชุมท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือแลกเปล่ียนและเสริมความรู้เพิ่ม ดงันัน้นกัศึกษาส่วนมากจึงมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการต่างๆ ท่ีตนเองสนใจเพ่ือฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ ส่วนในมหาวิทยาลัยบางแห่งจะไม่มี
กิจกรรมชมรมภาษาไทย หรือถึงแม้วา่มีกิจกรรมชมรมภาษาไทยแตไ่ม่ได้จดัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง
นกัศกึษามกัยุง่กบัวิชาการเรียนจงึมีเวลาน้อยเข้าร่วมกิจกรรมชมรม  

2) กิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยเทศกาลไทยตา่งๆ และการฝึกงานในประเทศไทย
เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและเก่ียวกบัการฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาไทยท่ีนกัศกึษา
ได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ  

การฉลองวนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง และการท ากระทง การท าอาหารไทย 
ฯลฯ เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยเทศกาลไทยท่ีนกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ รองลงมา
คือ การดภูาพยนตร์ละครไทยและฟังเพลงไทย การทศันศึกษาไปยงัสถานท่ีต่างๆ ขณะในเวลาท่ี
นกัศึกษาแลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทย เช่น อยุธยา วดัดอยสุเทพ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ การแสดง
ละคร และการร าไทยโดยจดัศลิปะการแสดงกบันกัศกึษาชาวไทยด้วยกนั หรือแสดงในเทศกาลไทย 
ฯลฯ  
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การฝึกงานในประเทศไทยเป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยท่ี
นกัศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประกวดพูดสุนทรพจน์ ประกวดพากย์เสียงไทย 
ประกวดการอ่านออกเสียง ประกวดคัดลายมือ และประกวดการแสดงละครท่ีเป็นละคร
ภาษาต่างประเทศ ละครเวที หรือละครพูด ฯลฯ กิจกรรมชมรมภาษาไทยโดยพูดคุยส่ือสารกับ
ผู้สอนชาวไทยหรือผู้ เรียนชาวไทยในวนัใดวนัหนึ่งตอ่สปัดาห์ การจบัคูพ่ี่เลีย้งกบันกัศกึษาชาวไทย 
การฝึกปฏิบัติการล่ามโดยแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น แนะน ากลุ่มชาติพันธุ์สักกลุ่มหนึ่งท่ี
สถานท่ีท่องเท่ียวหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์  หรือท างาน Part-time เป็นล่าม ฯลฯ รวมทัง้ร่วมจัด
กิจกรรมกับผู้ เรียนชาวไทยท่ีเรียนในจีน เช่น จัดงานท าความรู้จักเพ่ือนใหม่ งานแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรมเยาวชนจีน-ไทย ส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคณะผู้ เรียนไทยท่ีมาทศันศกึษาในจีน ฯลฯ 
อีกทัง้การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต การถ่ายคลิปวีดิทัศน์สัน้ ถ่ายคลิปวีดิทัศน์พูดคุย
สนทนากัน เล่นเกมกับผู้ เรียนชาวไทย ตลอดจนเป็นพิธีกรในสถานการณ์ต่างๆ แปลข่าวสารหรือ
เอกสารกบัเพ่ือนด้วยกนั ฯลฯ และการฟังบรรยายหวัข้อตา่งๆ เก่ียวกบัภาษาไทยประเทศไทยหรือท่ี
เก่ียวข้อง  

ดงันัน้ กิจกรรมทางวฒันธรรมและการฝึกงานในประเทศไทยท่ีสร้างประโยชน์
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ภาษาไทยแก่นกัศึกษา สอดคล้องกับค ากล่าวของ
สภุัทรา อกัษรานุเคราะห์ (2532, น. 1) การเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาเพียงเด่ียวเดียวไม่สามารถส่ือถึง
ความหมายในชีวิตจริงได้ ต้องอาศยัวฒันธรรมและสงัคมท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญนอกจากภาษา
แล้วมาเป็นตวัชว่ย  

 
อย่างไรก็ตาม จากกิจกรรมท่ีจดัในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสามารถสงัเกตได้

ว่า กิจกรรมหลากหลายท่ีจัดขึน้และท่ีได้สร้างประโยชน์แก่นักศึกษานัน้  มีกิจกรรมท่ีสร้าง
สถานการณ์ขึน้มาเพ่ือท าให้นกัศกึษาผ่านประสบการณ์โดยตรง ซึ่งมีประโยชน์ต่อประสาทสมัผสั
ต่างๆ และผู้ เรียนสามารถสร้างสรรค์ให้แก่ตนเองได้  แล้วมีกิจกรรมท่ีด าเนินการผ่านการดู
ภาพยนตร์การฟังเสียงวิทยตุา่งๆ ท่ีมีประโยชน์แก่ตาและหเูพ่ือฝึกการฟัง เป็นต้น จึงสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของรุ่งทิวา จักร์กร (2527, น. 25-28) ท่ีพูดถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกกิจกรรมว่า ต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอนและให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ เรียน  เป็นกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับผู้ เรียนท่ีจะปฏิบัติได้  และส่งเสริมจุดมุ่งหมายในการสอนท่ีสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และผู้สอนต้องระลึกอยู่เสมอว่า ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิดผลท่ีดี
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ท่ีสดุ และผู้สอนต้องสอนจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถทดลองไปหาสิ่งท่ีเป็นนามธรรมถึงจะได้
ท าให้การสอนบรรลผุลส าเร็จ 
 

2.5 ลักษณะเด่นด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยมีการใช้ส่ือและอปุกรณ์ประกอบในการสอน

อย่างหลากหลาย ต าราเรียนเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีใช้มากท่ีสดุ รองลงมาคือคลิปวีดิทศัน์ท่ีเป็นส่ือประสม 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีเป็นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระดานไวท์บอร์ด/กระดานด าท่ีเป็นส่ือ
วสัดุ ทัง้นี ้รายวิชาภาษาไทยท่ีเรียนในหลักสูตรมีหนังสือต าราเรียนประกอบในการสอน และต ารา
เรียนนัน้มีทัง้แบบผู้สอนภาษาไทยชาวจีนแต่งขึน้เองและแบบคณะผู้สอนชาวจีนและชาวไทยร่วมมือ
แต่งขึน้ตามเนือ้หารายวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรจากง่ายไปหายาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นกัศกึษาวา่ส่ือท่ีใช้ในชัน้เรียนสอดคล้องกบัจดุประสงค์รายวิชา 

หนังสือต าราเรียนท่ีใช้ในประเทศจีนสามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดต ารา
เรียนด้านทกัษะภาษาไทย หมวดต าราเรียนด้านองค์ความรู้วิชาเอกภาษาไทย และหมวดวิชาต ารา
เรียนด้านความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในหมวดต าราเรียนด้านทักษะภาษาไทย 
ประกอบด้วย ภาษาไทยบรูณาการ ระบบเสียงภาษาไทย การพูดภาษาไทย การฟังภาษาไทยหรือการ
ดูฟังภาษาไทย การอ่านภาษาไทย การแปลภาษาไทย การเขียนภาษาไทย ภาษาไทยเพ่ือการ
ท่องเท่ียว การอ่านหนงัสือพิมพ์ไทยคดัเลือก ภาษาไทยเชิงธุรกิจ การเล่าเร่ืองและการพูดสุนทรพจน์
ภาษาไทย เป็นต้น ทัง้นี  ้หมวดต าราเรียนด้านทักษะภาษาไทยมี  4 ชุดหลักๆ ได้แก่ ต าราเรียน
ภาษาไทยบูรณาการหรือต าราเรียนภาษาไทยพืน้ฐานท่ีได้รวบรวมความรู้ทัง้ด้านทักษะภาษาไทย 
ด้านองค์ความรู้วิชาเอกภาษาไทย และด้านความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นต าราเรียน
แกนกลางในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย ส่วนต าราเรียนระบบเสียงภาษาไทยมีไม่มากเพราะ
ในต าราเรียนบูรณาการและภาษาไทยพืน้ฐานได้ประกอบความรู้ระบบเสียงอยู่แล้ว ส่วนต าราเรียน
หรือหนงัสืออ่านประกอบเก่ียวกับการพูดภาษาไทยมีรูปแบบหลากหลาย แต่ท่ีสามารถใช้เป็นต ารา
เรียนประกอบในการสอนมีน้อย ตามหลักๆ มี 3 แบบ ต าราเรียนการฟังหรือการดฟัูงภาษาไทยมี 3 
แบบเช่นกัน  ต าราเรียนการอ่านภาษาไทยมีจุดประสงค์เพ่ือเพิ่มองค์ค าศพัท์ เรียนรู้วฒันธรรมไทย
และพฒันาทกัษะการอ่าน ซึ่งแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษาจึงได้สร้างหนงัสือต าราเรียนการอา่นภาษาไทย
คอ่นข้างสมบูรณ์แบบแล้ว ส าหรับต าราเรียนการแปลมี 3 แบบ แต่บางสถาบนัจะใช้เอกสารท่ีผู้สอน
สร้างขึน้เอง ต าราเรียนการเขียนท่ีตีพิมพ์ออกมี 3 แบบ ส่วนต าราเรียนภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียวท่ี
ตีพิมพ์ออกมี 2 แบบ แตผู่้สอนในสถาบนัสว่นใหญ่จะสร้างเอกสารประกอบการสอนขึน้เอง ต าราเรียน
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การอ่านหนังสือพิมพ์คัดเลือกท่ีตีพิมพ์ออกมี  1 แบบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ สอนจะค้นหาข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องมาสร้างเอกสารประกอบการสอนขึน้เอง ต าราเรียนภาษาไทยเชิงธุรกิจท่ีตีพิมพ์ออกมี 1 
แบบ นอกจากนีห้มวดต าราเรียนด้านองค์ความรู้วิชาเอกภาษาไทยท่ีเก่ียวกบัวิชาวรรณคดีวรรณกรรม 
วฒันธรรมและภาษายงัมีไมม่าก ส่วนหมวดวิชาต าราเรียนด้านความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้อง
กบัศาสนา ศิลปะ การเมือง การทหาร กฎหมาย ปรัชญา ประเพณี สงัคม สาธารณสขุ การแพทย์ การ
กีฬา ฯลฯ ท่ีเก่ียวกบัภาษาไทย ยงัไมมี่ต าราเรียนท่ีสร้างขึน้มา (Ma, 2016, น. 95-101) 
 

2.6 ลักษณะเด่นด้านวิธีการวัดและประเมินผล  
1) การปฏิบตัินอกห้องเรียนเป็นวิธีการวัดผลการเรียนภาษาไทยท่ีนักศึกษาชอบ

มากท่ีสดุ เน่ืองจากนกัศกึษาสามารถน าความรู้ทางทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัจิริง  
การวดัผลการเรียนภาษาไทยเป็นกระบวนส าคญัมากในการจดัการเรียนการ

สอน ซึ่งสามารถช่วยผู้สอนรับรู้ผลการเรียนและความคืบหน้าในการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัศกึษา
แต่ละคน วิธีการวดัผลการเรียนมีหลากหลายวิธี และนกัศึกษาชอบวิธีการวดัผลแบบการสมัมนา
ในห้องเรียนมากว่าการตอบค าถามในชัน้เรียน จึงสอดคล้องกับผลการส ารวจวิธีการเรียนของ
นกัศึกษาท่ีเน้นเรียนเป็นกลุ่มมากกว่าเรียนเป็นรายบุคคล สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาชอบระดม
สมองปรึกษาค าถามเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีพบในการเรียนระหว่างเพื่อนด้วยกนั นอกจากนีน้กัศกึษายงั
ชอบการทดสอบย่อยมากกว่าการสอบกลางภาคและปลายภาค เพราะการทดสอบย่อยสามารถ
วดัผลการเรียนเป็นระยะๆ สามารถช่วยนกัศึกษาทบทวนความรู้เดิมบ่อยครัง้ ส่วนนกัศึกษาชอบ
สอบปลายภาคมากกว่าสอบกลางภาคนัน้ เพราะนักศึกษาต้องเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างภาคเรียน อีกทัง้หากเทียบกับการสอบปลายภาคแล้ว คะแนนของการสอบปลายภาคมี
สัดส่วนมากกว่าการสอบกลางภาค นักศึกษาจึงมีความตัง้ใจและเห็นความส าคญักับการสอบ
ปลายภาคมากกว่า ฉะนัน้การเลือกใช้วิธีการวดัผลการเรียนตามความเหมาะสมนัน้ สอดคล้องกบั
ค ากล่าวของสนิท สัตโยภาส (2526, น. 138-139) ว่า ผู้ สอนต้องใช้วิธีการวัดและประเมินให้
เหมาะสมกับผลการเรียนท่ีจะวดั วิธีการสงัเกตเป็นวิธีวดัพฤติกรรมการแสดงออก วิธีการซกัถาม
และการสมัภาษณ์เป็นวิธีท่ีใช้การสนทนา สอบถาม อภิปราย ฯลฯ แล้วมีวิธีการตรวจสอบและการ
ทดสอบท่ีมีข้อสอบและแบบทดสอบต่างๆ และยงัมีวิธีการให้ผู้ เรียนปฏิบตัิจริงและวิธีการค้นคว้า
รวบรวมและรายงาน 
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2) การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยระดับอุดมศึกษามณฑลยูนนานส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยท่ีก าลังเรียนในสถาบันอุดมศึกษามณฑลยูนนาน เป็นกระบวนการ
ประเมินประกนัคณุภาพของหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาไทยให้ครบวงจร  

นักศึกษาส่วนใหญ่ มีการเข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษามณฑลยูนนานระดับ  4 และระดับ 8 ซึ่งเป็นการประเมินประกันคุณภาพของ
หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในสถาบนัอดุมศกึษามณฑลยูนนานให้ครบวงจร เพ่ือวดัผล
การเรียนของนักศึกษาและส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนให้มีการพัฒนาดียิ่งขึน้ พร้อมมี
ประกาศนียบตัรการทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนกัศกึษาท่ีผ่านการทดสอบ เพ่ือรับรอง
ทกัษะความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ มุ่งยกระดบั
ศกัยภาพการแขง่ขนัของบณัฑิตและสร้างความไว้วางใจส าหรับผู้ใช้บณัฑิต  
 

3. ข้อจ ากัดของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากผลการวิเคราะห์สภาพการเรียนภาษาไทยของนกัศกึษา นอกจากลกัษณะความ

โดดเดน่ทางการเรียนการสอนดงัท่ีกล่าวถึงข้างต้นนัน้แล้ว นกัศกึษายงัแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในการเรียน ซึง่ผู้วิจยัสรุปตามประเดน็ดงันี ้ 

3.1 นักศึกษาท่ีมีความคิดเห็นว่าหลังจากจบการศึกษาจะท างานทั่ วไปโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยเพราะมีเหตุผลหลายประการ ได้แก่ นักศึกษาท่ีถูกมหาวิทยาลยัย้ายมา
เรียนในสาขาวิชาภาษาไทยจากสาขาอ่ืนท่ีตนเองสมัครไว้ ซึ่งขาดแรงจูงใจและไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน บางคนเรียนภาษาไทยเพราะความชอบและอยากจะพัฒนาทักษะ
ความสามารถของตนเองเท่านัน้ จึงไม่มีความมุ่งหมายต้องการประกอบอาชีพเก่ียวกบัภาษาไทย 
รวมถึงโอกาสในการประกอบอาชีพด้านภาษาไทยน้อย และระดบัความสามารถทางทกัษะการใช้
ภาษาไทยไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของต าแหน่งงานท่ีต้องการ จึงท าให้การสมคัรงานเก่ียวกบัการ
ใช้ภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเองเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก ตลอดจนแนวโน้มการจ้าง
งานด้านภาษาไทยในประเทศจีนไม่เป็นไปตามความพึงประสงค์ บัณฑิตท่ีจบมาส่วนมากจะ
ท างานท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับภาษาไทย เพราะฉะนัน้ส าหรับคนท่ีสนใจท างานในประเทศไทยจะ
ได้เปรียบมากกว่า เพราะเหตุผลเหล่านีจ้ึงท าให้นักศึกษาบางส่วนคิดว่าจะท างานทั่วไปท่ีไม่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทย จนกระทัง่ขาดแรงบนัดาลใจในกระบวนการเรียน  

3.2 การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนสว่นมากจะละเลยทกัษะการฟัง
การพดู จงึท าให้นกัศกึษาในด้านพฒันาทกัษะการพดูไมเ่ป็นดงัหวงั อีกทัง้การท่ีไมคุ่้นเคยกบัภาษา
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วยัรุ่นและภาษาพูดท่ีใช้ในชีวิตปัจจุบนั ท าให้เกิดความล้มเหลวในการส่ือสารกับคนไทย รวมถึง
การขาดความสามารถทางการล่ามและการใช้ค าไม่ถูกบริบทท าให้คนไทยไม่สามารถเข้าใจ
ความหมายท่ีนกัศกึษาต้องการจะส่ือ ความยากในการออกเสียงและการจดจ าค าศพัท์โดยเฉพาะ
ค าท่ีไม่ใช้บ่อย ยิ่งท าให้นักศึกษาไม่กล้าเอ่ยปากพูดคุยภาษาไทยเพราะกลวัใช้ค าผิดไวยากรณ์ 
ด้วยเหตเุหล่านี ้ท าให้พบว่าความสามารถด้านทกัษะการพดูระหว่างนกัศึกษามีความแตกตา่งกัน
อย่างเห็นได้ชัดในระดบัชัน้ปีท่ีสูงขึน้ตามระยะเวลาท่ีเรียน ดงันัน้นกัศึกษาจึงให้ความส าคญักับ
ทกัษะการพูดเป็นอย่างมาก เพียงแตว่่าการท่ีไม่มีโอกาสน าทฤษฎีความรู้ท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้จริง
และขาดสภาพแวดล้อมทางภาษา ท าให้นกัศึกษาลืมความรู้ง่ายพร้อมอ่อนแอด้านทกัษะการพูด 
ดังนัน้นักศึกษาจึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางกับตนเองสามารถน าเนือ้หารายวิชา
ประยกุต์ใช้ในบริบทสงัคมปัจจบุนั   

3.3 ในกระบวนการสอนเน้นเนือ้หาต าราเรียนกับการทดสอบเป็นส่วนมาก และเน้น
ปริมาณการสัง่การบ้านคอ่นข้างมากกวา่เน้นคณุภาพ จงึขาดการสร้างความคดิริเร่ิมและการดงึดดู
ความสนใจของนกัศึกษา แม้ผลคะแนนมีการพฒันาสงูขึน้แต่นกัศึกษามีโอกาสน าไปประยุกต์ใช้
น้อย การได้คะแนนสอบท่ีสูงนัน้จึงไม่เพียงพอท่ีจะเป็นส่วนช่วยในการน าภาษาไทยไปใช้จริง 
นอกจากนี ้บางทีผู้ สอนอธิบายเนือ้หาสาระการเรียนรู้กว้างเกินไป ท าให้ทิศทางในการสอนไม่
ชัดเจนและส่งผลต่อความคืบหน้าล่าช้าในการสอน โดยปกติแล้วเนือ้หาสาระท่ีประกอบใน
แบบเรียนจะไมส่ามารถเรียนครบถ้วนได้   

3.4 ขาดหนังสืออ่านประกอบนอกต าราเรียนและขาดช่องทางการส่งเสริมเรียน
ภาษาไทย ต าราเรียนบางเล่มมีเนือ้หาไม่ทันสมัยและระดับความยากง่ายไม่เหมาะกับทักษะ
ความสามารถของนักศึกษา นกัศึกษาบางคนคิดว่าในชัน้ปีท่ี 2 ใช้แต่ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว
ประกอบในการสอน ท าให้ตนเองเกิดความท้อใจในการเรียนเน่ืองจากไม่สามารถเข้าใจประเด็น
ทัง้หมดได้  
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บทที่ 5 
สรุปผลและอภปิรายผล 

งานวิจัยเร่ืองสภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย
ระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยในมหาวิทยาลยั ณ มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านหลกัสูตรและการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  

ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 16 แห่งท่ีเปิดสอนสาขาวิชาภาษาไทยในระดับ
ปริญญาตรี ณ มณฑลยนูนาน กลุ่มประชากรเป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 655 คน ท่ีก าลงัเรียน
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจยัฉบบันี ้วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิต ิSPSS (Statistical Package for Social Sciences) สรุปผลและอภิปรายผลดงันี ้  

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

การตอบแบบสอบถามมีนกัศึกษาตอบทัง้หมด 655 คน เป็นนกัศึกษาหญิง 579 คน 
คดิเป็นร้อยละ 88.4 นกัศกึษาชาย 76 คน คดิเป็นร้อยละ11.6 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลยั นกัศกึษา
เลือกสมคัรเรียนสาขาวิชาภาษาไทยในล าดบัท่ี 1 มีจ านวนมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 36.2  

 
2. สภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาด้านหลักสูตร 

2.1 สาเหตแุละความคาดหวงัในการเข้าศกึษาในหลกัสตูร  
สาเหตุส าคัญท่ีนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทย 5 อันดับแรกคือ มีโอกาสไปเท่ียว

ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ ชอบเรียนภาษาตา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 38.0 ชอบ
วฒันธรรมไทย คิดเป็นร้อยละ 34.0 เป็นการเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีกว้างขึน้ คิดเป็นร้อย
ละ 32.4 และต้องการศกึษาตอ่ในประเทศไทย คดิเป็นร้อยละ 26.7  

เม่ือจบการศึกษานกัศึกษามีความคาดหวงัเก่ียวกับอนาคต 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จะ
ท างานทัว่ไปท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 38.3 จะเป็นนักแปลและล่ามภาษาไทยใน
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หน่วยงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 29.0 จะท าธุรกิจการค้าระหว่างจีน-ไทย คิดเป็นร้อยละ 26.4 จะเป็น
ครูสอนภาษาจีนให้ชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 19.4 และจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเก่ียวกับ
สาขาวิชาภาษาไทย คดิเป็นร้อยละ 16.2  

2.2 การมีสว่นร่วมในโครงการ MOU 
นกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยเกือบทัง้หมดก็เคยเข้าร่วมโครงการ MOU แลกเปล่ียน

เรียนภาษาไทยในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 97.4 นกัศึกษาเดินทางไปแลกเปล่ียนเรียนท่ีประเทศ
ไทยในชัน้ปีท่ี 3 มีจ านวนมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 75.7 ซึ่งรูปแบบโครงการ 3+1 ท่ีเรียนในประเทศจีน 
3 ปีและเรียนในประเทศไทย 1 ปีจึงมีการจดัสอนในประเทศจีนมากท่ีสดุ มหาวิทยาลยัในประเทศไทย
ท่ีนักศึกษาเคยเดินทางไปแลกเปล่ียนเรียนวิชาภาษาไทยมีทัง้สิน้ 15 แห่ง ส าหรับมหาวิทยาลัยท่ีมี
จ านวนคนไปเรียนมากท่ีสุด 2 อนัดบัแรกคือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัขอนแก่น คิด
เป็นร้อยละ 26.0 และร้อยละ 16.3  

2.3 เนือ้หารายวิชาท่ีเรียนในประเทศจีน 
1) หมวดวิชาด้านทักษะภาษา รายวิชาท่ีนกัศึกษาคิดว่าเรียนแล้วได้รับประโยชน์

มากท่ีสุด 5 อันดบัแรก ได้แก่ วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ วิชาการพูด
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 52.8 วิชาการฟังภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 44.4 วิชาระบบเสียงภาษาไทย 
คดิเป็นร้อยละ 39.8 และวิชาการแปลการลา่มไทย คดิเป็นร้อยละ 38.3  

2) หมวดวิชาด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรม รายวิชาท่ีนักศึกษาคิดว่าเรียนแล้ว
ได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 2 อนัดบัแรก ได้แก่ วิชาวฒันธรรมไทย คิดเป็นร้อยละ 43.4 และวิชาความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศไทย คดิเป็นร้อยละ 29.5  

3) หมวดวิชาเฉพาะทาง รายวิชาท่ีนักศึกษาคิดว่าเรียนแล้วได้รับประโยชน์มาก
ท่ีสดุ 2 อนัดบัแรก ได้แก่ วิชาภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 15.7 และวิชาภาษาไทยเพ่ือ
ธุรกิจ คดิเป็นร้อยละ 12.2  

2.4 ความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่หลกัสตูรภาษาไทย 
ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรภาษาไทยโดยรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบั

เห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 3.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ เนือ้หาในหลักสูตร
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือ เนือ้หารายวิชาครอบคลุมทัง้ทกัษะการฟัง 
การพดู การอา่น การเขียน และการแปล คา่เฉล่ีย 3.94 
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3. สภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 วิธีการเรียนการสอน 

1) ความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีการเรียนของนกัศึกษาโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเห็น
ด้วย ค่าเฉล่ีย 3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 2 อันดบัแรกคือ นักศึกษาเห็น
ด้วยอย่างยิ่งวา่พวกเขาเข้าชัน้เรียนทกุครัง้ คา่เฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือ นกัศกึษาเห็นด้วยวา่พวกเขามี
การนดัเรียนกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม คา่เฉล่ีย 4.09 ส่วนวิธีการเรียนท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก 
คือ การพูดคุยกับคนไทย คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ การดูละครภาพยนตร์ ข่าว รายการ
โทรทัศน์และวีดิทัศน์ไทย คิดเป็นร้อยละ 18.4 การศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 10.2 การตัง้ใจ
เรียนในชัน้เรียน คิดเป็นร้อยละ 8.9 การเรียนเป็นกลุ่มและฟังเพลง ฟังข่าว วิทย ุเสียงบนัทึกไทย คิด
เป็นร้อยละ 6.5 เทา่กนั 

2) ความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีการสอนโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 
3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสุด 2 อนัดบัแรกคือ นกัศึกษาเห็นด้วยว่า ผู้สอนได้
แนะน าความรู้นอกต าราเรียน ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมาคือ ผู้ สอนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
คา่เฉล่ีย 4.09 ส่วนวิธีการสอนท่ีท าให้นกัศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 2 อนัดบัแรกคือ การแนะน า
ความรู้นอกต าราเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.1 และการอธิบายด้วยภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อย
ละ 12.2 ซึง่เป็นวิธีสอนแบบบรรยายท่ียดึผู้สอนเป็นศนูย์กลาง   

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) ความถ่ีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับจัดบ่อย 

ค่าเฉล่ีย 3.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ กิจกรรมด้านทักษะการแปลมีการจัดบ่อย ค่าเฉล่ีย 4.17 
รองลงมาคือ กิจกรรมด้านทกัษะการเขียน คา่เฉล่ีย 3.86 ด้านทกัษะการพดู คา่เฉล่ีย 3.81 ด้านทกัษะ
การอ่าน ค่าเฉล่ีย 3.69 และด้านทกัษะการฟัง-การด ูค่าเฉล่ีย 3.48 ซึ่งเรียงล าดบักิจกรรมตามแต่ละ
ทกัษะท่ีมีการจดัมากท่ีสดุ ได้แก่ การแปลข้อความ คา่เฉล่ีย 4.30 การเขียนตามค าบอก คา่เฉล่ีย 4.06 
การฝึกออกเสียง คา่เฉล่ีย 4.03 การอา่นตีความ คา่เล่ีย 3.84 และการฟังบทสนทนา คา่เฉล่ีย 4.02   

2) กิจกรรมในห้องเรียนท่ีนกัศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุดคือกิจกรรมด้านทกัษะ
การพูด คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ กิจกรรมด้านทกัษะการแปล คิดเป็นร้อยละ 32.7 กิจกรรม
ด้านทักษะการฟัง-การดู คิดเป็นร้อยละ 25.6 กิจกรรมด้านทักษะการเขียน คิดเป็นร้อยละ 13.4 
กิจกรรมด้านทักษะการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.4 ซึ่ง
เรียงล าดับกิจกรรมตามแต่ละทักษะท่ีได้ประโยชน์มากท่ีสุด ได้แก่ การฝึกสนทนา คิดเป็นร้อยละ 
22.5 การแปลเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 16.0 การดูภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.5 การเขียนตามค า
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บอก คิดเป็นร้อยละ 8.2 การอ่านบทความ คิดเป็นร้อยละ 3.7 และการฝึกทกัษะภาษาแบบบรูณาการ 
คดิเป็นร้อยละ 3.7 

3) นกัศึกษาเคยเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนด้านการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมไทย
มากท่ีสุด 2 อนัดบัแรกคือ การดภูาพยนตร์ละครไทยและฟังเพลงไทย คิดเป็นร้อยละ 97.4 รองลงมา
คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับวฒันธรรมไทยและเทศกาลไทยต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 91.5 ส่วนนักศึกษาเคย
เข้าร่วมกิจกรรมด้านฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาไทยมากท่ีสดุ 2 อนัดบัแรกคือ การฟังบรรยายหวัข้อต่างๆ 
เก่ียวกับภาษาไทย ประเทศไทยหรือท่ีเก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผา่นอินเทอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ 75.7  

4) กิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีนักศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุดด้านการเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมไทย 2 อนัดบัแรกคือ กิจกรรมเก่ียวกับวฒันธรรมไทยและเทศกาลไทยต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 17.4 รองลงมาคือ การดูภาพยนตร์ละครไทยและฟังเพลงไทย คิดเป็นร้อยละ 14.0 ส่วน
กิจกรรมท่ีนักศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุดด้านฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทย  2 อันดบัแรกคือ การ
ฝึกงานในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมาคือ การประกวดการใช้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 
10.8 

3.3 ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอน 
1) การใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัใช้มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่ือท่ีใช้มากคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ ค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ ส่ือ
ประสม ค่าเฉล่ีย 3.83 และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ คา่เฉล่ีย 3.76 ส่วนส่ือท่ีใช้ปานกลาง คือส่ือวสัด ุ
คา่เฉล่ีย 3.32 ซึ่งเรียงล าดบัตามส่ือแตล่ะประเภทท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ ได้แก่ ต าราเรียน คา่เฉล่ีย 4.67 
คลิปวีดิทศัน์ คา่เฉล่ีย 4.06 คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย คา่เฉล่ีย 4.30 และกระดานไวท์บอร์ด/กระดานด า 
คา่เฉล่ีย 4.30 

2) นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่ส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีคา่เฉล่ียโดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่ือท่ีใช้ในชัน้เรียนสอดคล้องกับ
จดุประสงค์รายวิชามีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ ส่ือช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาไทย
ได้ คา่เฉล่ีย 4.02 

3.4 วิธีการวดัผลและประเมินผล 
1) ความชอบของนักศึกษาต่อวิธีการวดัผลการเรียนวิชาภาษาไทยโดยรวมอยู่ใน

ระดับชอบมาก ค่าเฉล่ีย 3.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีการวัดผลท่ีนักศึกษาชอบมากท่ีสุด 3 
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อนัดบัแรกคือ การปฏิบตัินอกห้องเรียน คา่เฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ การสมัมนาในห้องเรียน คา่เฉล่ีย 
4.05 การเข้าห้องเรียน คา่เฉล่ีย 3.96  

2) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การวัดและประเมินผลของรายวิชามีกฏเกณฑ์ชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ การวัดผล
สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีเรียน คา่เฉล่ีย 3.99 

3) การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีนักศึกษาเคยเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ การ
ทดสอบของระดับอุดมศึกษามณฑลยูนนาน ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 96.3 และนักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยมากท่ีสุดว่า การทดสอบมีประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ ท าให้รับรู้จุดแข็งจุดอ่อนด้านทักษะการใช้
ภาษาไทยของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 69.0 และเป็นแรงบนัดาลใจในการพัฒนาภาษาไทยของตนเอง 
คดิเป็นร้อยละ 60.3 

 
ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะโดดเดน่ด้านหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนสาขาวิชาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษามณฑลยูนนาน ปรากฏว่า นักศึกษาเลือกเรียน
หลักสูตรภาษาไทยเพราะคาดหวงัว่าจะมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงในประเทศไทยและมี
โอกาสน าความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย มหาวิทยาลยัมีการจดัโครงการ 
MOU ในรูปแบบหลากหลายและส่วนมากจะก าหนดให้นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ไปแลกเปล่ียนเรียนใน
ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี เนือ้หารายวิชาท่ีจดัในหลกัสูตรมีความเหมาะสมและครอบคลุม
ทกัษะทุกด้าน วิธีการเรียนการสอนภาษาไทยมีหลายแบบ นกัศึกษาเน้นการเข้าชัน้เรียนทุกครัง้
เป็นหลกัและการมีปฏิสมัพนัธ์พูดคยุส่ือสารกับคนไทยโดยตรงท าให้พวกเขาได้รับประโยชน์มาก
ท่ีสุด การแนะน าความรู้นอกต าราเรียนเป็นวิธีการสอนท่ีผู้ สอนใช้มากท่ีสุดและท าให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด ในกระบวนการสอนผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาโดยเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาซกัถามเป็นส่วนมาก และมีการพดูคยุกบันกัศกึษาเป็นทัง้ชัน้เรียนมากกว่าเป็นรายบคุคล 
ยงัมีการใช้ทัง้ภาษาจีนและภาษาไทยประกอบในการสอนโดยใช้ภาษาไทยในการอธิบายมากกว่า
การใช้ภาษาจีน ท าให้เห็นว่าการสอนแบบบรรยายท่ียึดผู้ สอนเป็นหลักท าให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุดและแสดงว่าผู้ สอนมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจากนี ้
กิจกรรมในห้องเรียนเน้นจดัทกัษะการแปลเป็นหลกั รองลงมาคือทกัษะการเขียน การพดู การอ่าน 
และการฟัง แต่กิจกรรมท่ีท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุดคือทกัษะการพูด รองลงมาคือ
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ทักษะการแปล การฟัง การเขียน และการอ่าน ส่วนในกิจกรรมนอกห้องเรียน นักศึกษาเคยดู
ภาพยนตร์ละครไทยกับฟังเพลงไทย และเคยฟังบรรยายหวัข้อต่างๆ เก่ียวกับภาษาไทยประเทศ
ไทยหรือท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุด ส่วนกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยเทศกาลไทยต่างๆ  และการ
ฝึกงานในประเทศไทยเป็นกิจกรรมท่ีนกัศกึษาได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ ส่ือและอปุกรณ์ประกอบใช้
ในการสอนมีความหลากหลาย ต าราเรียนเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีใช้มากท่ีสุด  วิธีการวัดผลการเรียน
ภาษาไทยท่ีนักศึกษาชอบมากท่ีสุดคือการปฏิบัตินอกห้องเรียน เพราะสามารถน าความรู้ทาง
ทฤษฎีสู่การปฏิบตัิจริง นอกจากนีก้ารทดสอบทกัษะการใช้ภาษาไทยระดบัอุดมศึกษามณฑลยูน
นานส าหรับนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยท่ีก าลงัเรียนในสถาบนัอดุมศกึษามณฑลยนูนานนัน้ เป็น
การประเมินผลการเรียนการสอนหลกัสตูรภาษาไทยให้ครบวงจรคณุภาพ 

อภปิรายผลการวิจัย 
หลกัสตูรภาษาไทยในประเทศจีนได้พฒันาผ่านมาหลายทศวรรษ และมีการจดัการเรียน

การสอนภาษาไทยตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลยั จากการส ารวจ
ข้อมูลเห็นว่าหลกัสตูรภาษาไทยในมณฑลยนูนานประเทศจีนมีลกัษณะโดดเดน่ด้านหลกัสตูรและ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลายประการ ในขณะเดียวกนัจากข้อมลูการลงพืน้ท่ี มีประเดน็ท่ี
น่าสนใจควรน ามาพิจารณาและอภิปรายผลเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการ
สอนสาขาวิชาภาษาไทยส าหรับนกัศกึษาชาวจีนในอนาคต ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยท่ีจัดสอนในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน  
หลกัสูตรภาษาไทยท่ีจัดสอนในประเทศจีนตามรายวิชาหลากหลายท่ีประกอบด้วย

องค์ความรู้ทัง้ด้านทกัษะการใช้ภาษา ศลิปวฒันธรรมและวรรณกรรม และความรู้การใช้ภาษาไทย
เฉพาะทาง ในบรรดารายวิชาท่ีจดัสอนในหลกัสตูร รายวิชาเฉพาะทางมีจ านวนประเภทท่ีนกัศกึษา
ต้องการให้เปิดสอนเพิ่มมากท่ีสดุ เชน่ วิชาภาษาไทยเพ่ือธุรกิจท่ีเก่ียวกบัภาษาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจการค้าระหว่างจีน-ไทย สภาพปัจจุบันของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย วิชากฏระเบียบและ
ข้อบงัคบัไทยด้านกฏหมายและเศรษฐกิจการค้าไทย วิชาภาษาไทยทางการเมืองด้านเหตกุารณ์
ปัจจบุนัในไทย วิชาภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว วิชาภาษาไทยเชิงการทตู วิชาภาษาไทยเพ่ือการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ วิชาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศในเอเชียอาคเนย์ด้าน
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและเศรษฐกิจการค้ากับกฏระเบียบของประเทศในเอเชียอาคเนย์ วิชา
ภาษาไทยเพ่ืองานวิศวกรรม วิชาการประยกุต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทยเพ่ืองาน
การแพทย์ วิชาภาษาไทยเก่ียวกับการประชุมเจรจาหารือ ดังนัน้หมวดวิชาเฉพาะทางจึงเป็น
แนวทางส าหรับนกัศึกษาไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ หลงัจบการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
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นกัศกึษาต้องการเพิ่มเติมองค์ความรู้เก่ียวกบัภาษาไทยในสาขาวิชาเฉพาะทางเป็นอย่างมาก เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต จึงสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา
โดยเน้นทักษะวิชาชีพของนักศึกษาท่ีนายหล่ี เค่อเฉียง (Li, 2019, 5 March) นายกรัฐมนตรีจีน
แถลงรายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลในรอบปี 2018 และได้ก าหนดนโยบายด้านการ
บริหารในปี 2019 ว่า การเร่งพฒันาการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาสมยัใหม่ ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทา
ความกดดนัในการจ้างงานในปัจจุบนัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นวิธีแก้ปัญหาเชิงกลยทุธ์ส าหรับขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถสูง ชีแ้นวทางกับสถาบนัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรีสามญัใน
การปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นทางด้านการปฏิบตัิเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ เพิ่มงบประมาณส าหรับ
สนบัสนุนพฒันาการเรียนการสอนของสถาบนัอาชีวศึกษา และสนบัสนุนสถานประกอบการและ
องค์กรทางสังคมจัดตัง้อาชีวศึกษา เร่งสร้างฐานฝึกอบรมแบบบูรณาการ อาศัยการปฏิรูปและ
พฒันาการศกึษาสายอาชีพ เพ่ือเร่งรัดพฒันาบคุลากรท่ีประกอบความสามารถทางเทคนิคประเภท
ตา่งๆ ท่ีต้องการอย่างเร่งดว่นส าหรับการพฒันาประเทศชาติ จะได้ท าให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนกัถึง
คณุคา่ของตนเองโดยอาศยัทกัษะความสามารถของสว่นตวั ดงันัน้สะท้อนให้เห็นวา่ในอนาคตหน้า
ความรู้สาขาวิชาเฉพาะทางมีความส าคัญมากในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการ
ประกอบอาชีพในสงัคม 

 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูน

นาน 
2.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในประเทศจีนจะเน้นทกัษะการแปลมากท่ีสุด 

รองลงมาคือทักษะการเขียน การพูด การอ่าน และการฟัง แต่ กิจกรรมท่ีท าให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุดคือด้านทกัษะการพูด รองลงมาคือทกัษะการแปล การฟัง การเขียน และการ
อ่าน แสดงให้เห็นว่านกัศึกษาให้ความส าคญักับทกัษะการแปล การพูดและการฟังมากกว่าการ
เขียนและการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับผลท่ีพบในบทความของสิระ สมนาม และ คนอ่ืนๆ (2552, น. 
83) วา่ ทกัษะการเรียนภาษาไทยท่ีนกัศกึษาชาวจีนชอบมากท่ีสดุคือทกัษะการพดู รองลงมาได้แก่ 
ทกัษะการฟัง มีส่วนน้อยชอบทักษะการอ่านและเขียน แต่การให้ความส าคญักับทักษะการแปล
เป็นประเด็นผลการวิจยันีท่ี้แตกต่างกบับทความดงักล่าวถึงข้างต้น ซึ่งจากการลงพืน้ท่ี นกัศึกษา
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องการเพิ่มรายวิชาการแปลการล่ามไทย เช่น การแปลเชิงปฏิบตัิ 
เทคนิคการแปลเชิงธุรกิจการค้า การแปลข่าวสารด้านเหตกุารณ์การเมืองในปัจจบุนั การล่ามแบบ
พูดพร้อม การล่ามแบบพูดตาม การล่ามเฉพาะทางด้านธุรกิจ การเมือง และการท่องเท่ียว ฯลฯ 
รวมถึงเพิ่มกิจกรรมด้านการแปลในห้องเรียน เช่น การแปลเอกสารต่างๆ ท่ีสามารถประยกุต์ใช้ใน
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ชีวิตจริงและเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจบุนัของประเทศจีนและไทย การฝึกเทคนิคการแปลเชิงปฏิบตัิ
ท่ีเป็นการแปลสด การฝึกการล่ามแบบพดูพร้อมในห้องปฏิบตักิารลา่ม การฝึกการลา่มจากเอกสาร 
(sight translation) และล่ามจากการฟัง หรือเลือกบทสนทนาหรือบทอ่านขนาดสัน้ให้นักศึกษา
แปลในขณะฟัง สะท้อนให้เห็นว่านกัศึกษามุ่งเน้นฝึกทักษะการแปลให้มีการพัฒนามากขึน้ เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพท่ีสูงรองรับอาชีพต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในอนาคต ดัง
สอดคล้องกับหล่ี หย้าจิง้ (Li, 2015, น. 21) ท่ีกล่าวว่า จดุประสงค์ปลายทางของนกัศึกษาในการ
เรียน คือการประกอบอาชีพท่ีมีความเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีตนเองเรียน ดังนัน้กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนควรค านึงถึงความต้องการในการด าเนินอาชีพของผู้ เรียน ซึ่งเนือ้หาท่ีเรียน
นอกจากเน้นความรู้พืน้ฐานแล้วยังต้องเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพอีกด้วย  ถึงจะได้ผลิต
บคุลากรท่ีมีความสามารถและใช้ภาษาไทยส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง 

นอกจากทักษะการแปลแล้ว ทักษะการพูดการฟังก็เป็นทักษะท่ีนักศึกษาให้
ความส าคัญและต้องการให้เพิ่มวิชาเรียนและกิจกรรม โดยเพิ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
วิชาการพูดภาษาไทยในด้านภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาษาพูดท่ีไม่เป็นทางการ ค าราชาศพัท์ 
ส านวนและสุภาษิตไทย ภาษาวยัรุ่น ค าสแลง และด้านการสมัมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ
พดูสนุทรพจน์ ดงันัน้ กิจกรรมในห้องเรียนท่ีนกัศกึษาต้องการเพิ่มมากท่ีสดุคือกิจกรรมการฝึกสนทนา 
โดยพดูคยุส่ือสารกับนกัศึกษาไทยท่ีแลกเปล่ียนเรียนในประเทศจีน สนทนาแบบกะทนัหนัหรือฝึกพูด
ในสถานการณ์จ าลอง เรียนร้องเพลงและการพากย์เสียงคลิปวีดิทัศน์สัน้เพ่ือฝึกและแก้ไขการออก
เสียง หรือให้เวลาผู้ เรียน 10-15 นาทีซักถาม นอกจากนี ้นักศึกษายังต้องการเพิ่มกิจกรรมนอก
ห้องเรียนท่ีส่ือสารกับคนไทยมากท่ีสุด โดยสร้างโอกาสจัดประชุมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
นกัศึกษาจีน-ไทย พร้อมสร้างกลุ่มสนทนากนัผ่านโปรแกรมทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี รวมถึงให้นกัศกึษา
จีนเป็นผู้น าเท่ียวพานกัศกึษาไทยไปทศันศกึษาตามสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ หรือจดังานฉลองเทศกาล
ไทยด้วยกนั จดักิจกรรมชมรมภาษาไทย จบัคูพ่ี่เลีย้งกบันกัศกึษาชาวไทย เล่นเกมแบบไทย ตลอดจน
เพิ่มกิจกรรมการฝึกงานในประเทศไทยและการฝึกปฏิบตัิการล่าม การประกวดการใช้ภาษาไทย และ
การฟังบรรยายเก่ียวกับภาษาไทย สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาเน้นการเรียนผ่านประสบการณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวว่า กิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ท่ีสร้างขึน้มาหรือได้
ก าหนดให้ และการทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อประสาทสัมผัสต่างๆ ท่ีผู้ เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ให้แก่ตนเองได้ กิจกรรมจากการเห็นจากการได้ยินเป็นกิจกรรมมีประโยชน์ทางโสตสมัผสั
มากกว่าตาหรือประสาทสมัผสัอ่ืนๆ ซึ่งเป็นขัน้ท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการเรียนรู้เร่ืองเสียง (รุ่งทิวา จกัร์
กร, 2527, น. 25-27) 
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2.2 วฒันธรรมไทยมีบทบาทส าคญัในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
นักศึกษาจีนมีความต้องการเพิ่มวิชาวัฒนธรรมไทยท่ีเก่ียวกับอาหารการกินไทย ประเพณีและ
ศาสนาไทย คติชนไทย มารยาทไทย ภาพยนตร์และละครไทยวิจกัษ์ การส่ือสารข้ามวฒันธรรมไทย 
รวมถึงสงัคมวฒันธรรมไทยปัจจบุนั ตลอดจนการร าไทย เคร่ืองดนตรีไทย และเพลงไทย ศลิปะไทย 
การแกะสลกั และงานหตัถกรรม สะท้อนให้เห็นว่าวฒันธรรมไทยชว่ยสร้างความสนใจแก่นกัศกึษา
ในการเรียน และท าให้นักศึกษาได้เข้าใจบริบทสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ น้  ดังนัน้ การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวฒันธรรมจึงเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาต้องการให้จดัเพิ่มในห้องเรียนมากท่ีสุด ทัง้จดั
เทศกาลวนัส าคญัตา่งๆ เพ่ือเรียนความเป็นมาของวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมไทยดัง้เดิม จดัท า
อาหารไทยขึน้ช่ือ ดงัเช่น ต้มย ากุ้ง รวมถึงกิจกรรมศิลปวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการร าไทย การแตง่ชดุ
ไทยและเดินโชว์ การละเล่นไทย มวยไทย และศิลปะการแต่งหน้าของไทย ตลอดจนกิจกรรมท า
หัตถกรรมท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมดังท ากระทง นอกจากนีแ้ล้ว นักศึกษายังต้องการให้จัด
กิจกรรมนอกห้องเรียนเพิ่มเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยเทศกาลไทยต่างๆ มากท่ีสดุ โดยการจดักิจกรรม
นิทรรศการประเพณีวัฒธรรมไทย จัดศูนย์การแลกเปล่ียนทางภาษาและวัฒนธรรมส าหรับ
นกัศกึษาจีน-ไทย จดักิจกรรมเรียนรู้อาหารและสถานท่ีส าคญัของไทย จดัถนนคนเดนิไทย และการ
แสดงละครไทย ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่า กิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยเทศกาลไทยต่างๆ เป็น
กิจกรรมด้านการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมท่ีมีจ านวนนักศึกษาเคยเข้าร่วมมากถึงอนัดบัท่ี  2 และยัง
เป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้รับประโยชน์มากท่ีสุดและต้องการให้จัดเพิ่มเติมอันดับท่ี 1 แสดงว่า
กิจกรรมด้านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคญัในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย 
เป็นปัจจยัส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจและเข้าถึงสงัคมวฒันธรรมไทยมากขึน้ และเป็นอิทธิพลต่อ
การหลอมรวมวฒันธรรมสู่การพัฒนาทักษะภาษา สอดคล้องกับค ากล่าวของ สุภัทรา อกัษรานุ
เคราะห์ (2532, น. 14-15) การใช้ความรู้ทางภาษาคือการประสานความรู้ในตวัภาษาและความ
เข้าใจในวฒันธรรมด้วยกนัอยา่งกลมกลืน การไมส่นใจในเร่ืองสงัคมวฒันธรรมและความรู้เก่ียวกบั
รูปแบบของภาษาท่ีเหมาะสมในการส่ือความ ก็ย่อมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการใช้ภาษาให้มี
ประสิทธิภาพ การสอนภาษาไปพร้อมกับการสอนวัฒนธรรมจึงไม่เพียงดึงดูดความสนใจของ
ผู้ เรียนเท่านัน้ แต่ยงัท าให้ผู้ เรียนมีใจกว้าง มองโลกในแง่ดี ยอมรับสิ่งท่ีแปลกไปจากตน มีผลต่อ
ความเข้าใจภาษาดีกวา่การเรียนรู้ตวัภาษาเพียงอยา่งเดียว  

2.3 นักศึกษามีความต้องการในการเพิ่มส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ
วิธีการวดัผลการเรียน ในยุคท่ีเต็มไปด้วยส่ือเทคโยโลยีสมัยใหม่นี ้นักศึกษาไม่เพียงต้องการส่ือ
แบบดัง้เดิมเท่านัน้  แต่ยังต้องการส่ือสมัยใหม่ประกอบในการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริม
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ประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ส่ือวตัถุของจริงท่ีเป็นสิ่งของมีเอกลกัษณ์ของประเทศไทยเป็น
ส่ือท่ีนกัศึกษาต้องการเพิ่มมากท่ีสุด เช่น ชดุไทย อาหารไทย ผลิตภัณฑ์ไทย ดนตรีไทย ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของไทย นอกจากนีย้งัมีความต้องการเพิ่มส่ือบตัรค า บตัรรูปภาพ โปสเตอร์ความรู้ 
หนงัสือภาษาไทย หนงัสือพิมพ์ภาษาไทย เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกคดัลายมือภาษาไทย 
และภาพยนตร์ คลิปวีดิทัศน์ท่ีเก่ียวกับเนือ้หาสาระการเรียนหรือเก่ียวกับประเทศไทย รวมถึง
ต้องการเพิ่มเพลงและเสียงบนัทกึ ข้อมลูข่าวสารภาษาไทยท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์การเมืองปัจจบุนั
หรือเก่ียวกบัอบุตัิเหตุ ตลอดจนเพิ่มห้องปฏิบตัิการทางภาษา (Sound lab) วิทย ุและคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย และเพิ่มส่ือบุคคลท่ีเป็นนักศึกษาไทยหรือผู้ สอนชาวไทย  ในบทความวิจัยเร่ือง
สถานภาพ งานวิ จั ย ด้ านการสอนภาษ าไทยในฐานะภ าษ าต่ างป ระเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้วิเคราะห์สถานภาพงานวิจยัด้านการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศของหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย
นับตัง้แต่ปี 2545-2555 จ านวน 61 เร่ือง พบว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมุ่งไปหาประสิทธิภาพ
และการสร้างแบบเรียนแบบฝึกเป็นส าคญั และยังปรากฏงานในลักษณะน าเทคโนโลยีมาสร้าง
บทเรียนสร้างแบบฝึกหรือสร้างส่ือประสม เม่ือพิจารณาจากภาพรวมค าส าคญัของงานวิจยัในช่วง
ระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาจงึมุ่ง “สร้าง” หรือ “ผลิต” ส่ือการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย (พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, 2559, น. 207-222) แสดงให้เห็นว่าบทความวิจัย
ดงักล่าวมีผลปรากฏว่าในงานวิจยัด้านการสอนภาษาไทยส าหรับชาวตา่งชาติส่วนใหญ่นิยมสร้าง
ส่ือประเภทแบบเรียนแบบฝึก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผู้ วิจัยส ารวจและพบว่านักศึกษาจีน
ต้องการให้เพิ่มส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ เอกสารประกอบการสอนต่างๆ เพียงแต่ว่านกัศึกษา
ต้องการส่ือวตัถขุองจริงมากท่ีสดุ เน่ืองจากส่ือวตัถขุองจริงท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของประเทศไทย 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากนามธรรมเป็นรูปธรรม ท าให้นักศึกษารับและเข้าใจทัง้ทักษะ
ภาษาและวฒันธรรมไทยง่ายขึน้  

สว่นวิธีการวดัผลการเรียนท่ีนกัศกึษาต้องการเพิ่มจะเน้นเพิ่มวิธีการทดสอบการพดู
มากท่ีสดุ โดยสนทนากบัผู้สอนชาวไทย การสร้างบทสนทนาพูดคยุกันระหว่างเพ่ือน การแสดงละคร
พูด และการล่าม นอกจากนีย้ังต้องการให้เพิ่มวิธีการปฏิบัตินอกห้องเรียนโดยฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง การฝึกงาน และการปฏิบตัิทางสงัคม แล้วมีการเพิ่มวิธีการเขียนสรุปความจากการ
เรียนรู้ เขียนสรุปแสดงความคิดเห็นจากการทศันศกึษาเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพิ่มวิธีการท างานกลุ่มท่ี
ได้รับมอบหมาย เชน่ รายงานเป็นกลุม่ ท ากิจกรรมกลุ่ม ท างานท่ีได้รับมอบหมายในชัน้เรียนเป็นกลุ่ม
และประเมินผลงานกลุ่ม เพิ่มวิธีการวดัผลด้านทศันคติและพฤติกรรมในการเรียน การท างานแข่งขนั
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ในชัน้เรียน และการให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง เพิ่มวิธีการฟังข่าว ฟังเพลง โดยน าข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวกับประเทศไทยเป็นการทดสอบ เพิ่มวิธีการน าเสนอรายงาน โดยให้ผู้ เรียนเลือกหวัข้อเก่ียวกับ
ประเทศไทยท่ีตนเองสนใจแล้วน าเสนอผลงาน จากรูปแบบวิธีการวดัผลตา่งๆ ท่ีนกัศึกษาต้องการให้
เพิ่มแสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการเรียนการสอน นอกจากการทดสอบข้อเขียนทัว่ไปแล้วยงัมีรูปแบบ
วิธีการวดัผลอ่ืนๆ อย่างหลากหลายท่ีครอบคลุมการวดัทกัษะความสามารถการใช้ภาษาไทยทัง้การ
ฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เพ่ือเพิ่มสีสนัในการเรียนและสร้างแรงกระตุ้นให้นกัศึกษามีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนพร้อมคิดทบทวนตนเองในการเรียน สอดคล้องกบัค ากล่าวว่า การวดัผลการเรียนสามารถ
ท าให้ผู้สอนทราบประสิทธิภาพการสอนของตน ทราบรูปแบบวิธีการสอนและกิจกรรมท่ีได้ผล รวมถึงรู้
จุดเด่นจุดด้อยของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนรู้สภาพการเรียนของตนเองและหาทางแก้ไขข้อผิดพลาด 
(สมคดิ กอมณี, 2547, น. 173-176) 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการส ารวจข้อมลูของนกัศกึษาตอบแบบสอบถามในงานวิจยัครัง้นี ้ท าให้ผู้วิจยัได้

ทราบความโดดเดน่ของหลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยั
ในมณฑลยูนนานประเทศจีน นอกจากนีย้งัพบข้อจ ากัดในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนบาง
ประการ และก็ได้ทราบความต้องการของนกัศกึษาในการเรียนภาษาไทย จึงแสดงให้เห็นถึงสภาพ
การเรียนภาษาไทยของนกัศึกษาโดยในภาพรวม ทัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะบางประการดงันี ้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาจีน และเป็นแนวทางส าหรับ
การท างานวิจยัในครัง้ตอ่ไป  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษาจีน 

1.1 โครงการ MOU เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยโดยผ่าน
ประสบการณ์ตรง ก่อนนกัศึกษาแลกเปล่ียนเรียนในประเทศไทยควรมีจ านวนมหาวิทยาลัยไทย
หลายๆ แห่งให้นักศึกษาเลือกท่ีตนเองสนใจ เพ่ือกระจายนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนตาม
มหาวิทยาลยัต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัตัง้อยู่ท่ีกรุงเทพฯ นกัศึกษาจะได้ใกล้ชิดกบัศนูย์กลาง
ทัง้ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคมวฒันธรรมไทย ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นักศึกษาส่วนมากจะแลกเปล่ียนเรียนในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด  ไม่ถึงสองในห้าของจ านวน
นักศึกษาเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนีร้ะหว่างแลกเปล่ียนเรียนในไทยควรจัด
โครงการทัศนศึกษาให้เพิ่มขึน้และให้โอกาสแก่นักศึกษาเลือกร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ตาม
ความต้องการ แล้วควรจดัให้นกัศึกษาจีนเรียนกับนกัศึกษาไทยในห้องเรียนเดียวกันพร้อมจบัคู่พ่ี
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เลีย้งกนั ทัง้นี ้นกัศึกษาส่วนมากคิดว่าระยะเวลาของโครงการ MOU ไม่เพียงพอ จึงควรเพิ่มเวลา
การแลกเปล่ียนเรียนในไทยให้มากขึน้โดยปรับระยะเวลาจาก 1 ปีเพิ่มเป็น 2-3 ปี และควร
แลกเปล่ียนเรียนท่ีไทยในชัน้ปีท่ี 1-2 สว่นชัน้ปีท่ี 3-4 จะได้มีเวลาพอสมควรเตรียมสอบเข้าปริญญา
โท สอบข้าราชการ สอบรัฐวิสาหกิจ และสมคัรงาน  

1.2 ควรจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
และตลาด เพิ่มรายวิชาภาษาไทยท่ีน่าสนใจและเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายวิชาด้าน
ทักษะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้มากขึน้ ปรับเนือ้หาสาระรายวิชาให้เหมาะสมกับระดับ
ทกัษะความรู้ภาษาไทยของนกัศกึษาและสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ เน้นความถกูต้องแม่นย า
ในการใช้ไวยากรณ์ระบบเสียงภาษาไทยในระดบัเบือ้งต้น เพ่ือปคูวามรู้พืน้ฐานทางภาษาไทยก่อน
ตอ่ยอดในระดบัความรู้ท่ีสงูกวา่ เพิ่มวิชาเรียนกบัผู้สอนชาวไทยซึ่งผู้สอนชาวไทยควรเป็นคนท่ีไม่รู้
ภาษาจีน นกัศกึษาถึงจะได้ฝึกภาษาไทยอยา่งเตม็ท่ีกบัผู้สอนชาวไทย  

1.3 ควรใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนและ
นักศึกษาให้มากขึน้เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียนการสอน เสริมความรู้นอกต าราเรียน ให้
โอกาสแก่นกัศกึษาฝึกคิดด้วยตนเองโดยมิใชผู่้สอนอธิบายเพียงคนเดียวหรืออธิบายเจาะจงเฉพาะ
ความรู้ตามต าราเรียนเท่านัน้ ควรละทิง้วิธีสอนแบบเน้นการท่องจ าตายตวั ลดอธิบายทฤษฎีให้
น้อยลง โดยเน้นการฝึกทกัษะตา่งๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงและเหตกุารณ์ปัจจบุนัด้านธุรกิจ
การเมืองไทย การเปล่ียนแปลงทางกฎระเบียบ และวฒันธรรมประวตัิศาสตร์ เพ่ือผลิตบุคลากรท่ี
ประกอบความรู้ทัง้ด้านภาษาและทักษะอย่างรอบคอบ  เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

1.4 ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ควรสร้างโอกาสให้แก่
นกัศึกษาพูดคยุส่ือสารกับเพ่ือนคนไทยและนกัศึกษาชาวไทยให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือ
พฒันาทกัษะภาษาไทยและการใช้ค าศพัท์ และควรสร้างโอกาสให้นกัศกึษาพดูคยุส่ือสารกบัผู้สอน
และเพ่ือนร่วมชัน้เรียนให้มากขึน้ พร้อมฝึกทกัษะแบบบรูณาการด้านการฟัง การพดู การอ่าน การ
เขียน การแปล การออกเสียง การสนทนาส่ือสารและการน าไปประยกุต์ใช้ ด้วยวิธีการดภูาพยนตร์
ละครรายการบันเทิงไทย ฟังข่าวฟังเพลงไทยและอ่านหนังสือภาษาไทยท่ีเน้นความรู้สามารถ
ประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง และเรียนรู้วฒันธรรมเพ่ือเข้าถึงสงัคมไทย นอกจากนีค้วรหาวิธีท่องจ าและ
สะสมค าศพัท์โดยเรียนค าศพัท์ล่วงหน้าและท าความเข้าใจกบัโครงสร้างประโยค ให้ความส าคญั
กบัการพูดท่ีเน้นการส่ือสาร ไม่เพียงแตเ่รียนภาษาทางการเท่านัน้ ยงัควรเสริมการใช้ภาษาวยัรุ่น
ภาษาพูดและศาสตร์ความรู้ด้านอ่ืนๆ อีกด้วย ดงันัน้ผู้ สอนควรพยายามใช้ภาษาไทยปฏิบตัิการ
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สอนและให้นกัศึกษาตอบเป็นภาษาไทยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ให้ความส าคญักบัความสามารถ
ทางการพูดมากกว่าการเขียนข้อสอบ เสริมสร้างกิจกรรมการฝึกทักษะการพูดและความรู้ขัน้
พืน้ฐานให้มากขึน้ เพ่ือน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ มุ่งฝึกนกัศกึษาเป็นคนกล้าพดู
กล้าแสดงออก จะได้หลีกเล่ียงปรากฎการณ์ท่ีนกัศกึษาเขินอายเก็บตวัจนพดูไมอ่อก  

1.5 ควรให้ความส าคัญกับการสอนทักษะการแปลมากขึน้  ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอนด้านการล่ามให้ทนัสมยั และสร้างโอกาสฝึกการแปลเชิงปฏิบตัิ เช่น จดักิจกรรม
การแปลบทเรียน การแปลข่าว กิจกรรมการล่าม เป็นต้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถและ
เทคนิคในการแปล นอกจากนีแ้ล้ว ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีน่าสนใจในชัน้เรียน เช่น เชิญวิทยากร
ภายนอกจากสงัคมท่ีท างานเก่ียวกบัภาษาไทยมาบรรยาย เพ่ือสร้างวิสยัทศัน์แก่นกัศกึษาให้กว้าง
ขึน้ หรือมกัเพิ่มกิจกรรมท่ีต้องการลงพืน้ท่ีส ารวจข้อมลูเพ่ือเพิ่มความสนใจและกระตุ้นแรงบนัดาล
ใจในการเรียนรู้ ในช่วงระยะเวลาท่ีเรียนความรู้เบือ้งต้นผู้สอนควรเข้มงวดกบัการจดัการเรียนการ
สอน หลงัจากนกัศกึษามีความรู้ระดบัสงูขึน้ควรจดับรรยากาศในการสอนให้มีความเพลิดเพลินท่ี
เน้นนกัศกึษาเป็นหลกั  

1.6 ควรเพิ่มโอกาสการฝึกงานในประเทศจีน  มักจะจัดความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยักับสถานประกอบการ เพ่ือเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการฝึกงานส าหรับ
นักศึกษาและบัณฑิต หรืออาจแนะน าโครงการการฝึกงานท่ีประเทศไทย เพ่ือสร้างโอกาสแก่
นกัศึกษาฝึกการปฏิบตัิในสถานการณ์จริงและตระหนักถึงคณุค่าของตนเอง นอกจากนีค้วรเพิ่ม
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติให้มากขึน้ เช่น กิจกรรมการปฏิบัติทางสังคม การประกวดทักษะการใช้
ภาษาไทย เป็นต้น เพ่ือสร้างบรรยากาศและส่งเสริมความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยผ่าน
ประสบการณ์ตรง  

1.7 ควรปรับต าราเรียนให้ทันสมัยและเหมาะสมตามความสามารถของระดับชัน้
เรียน จดัเนือ้หาสาระการเรียนรู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับชีวิตจริง พัฒนาแบบฝึกหดันอกต าราเรียนให้
มากขึน้ในกระบวนการเรียนภาษาไทยเบือ้งต้น เพิ่มเอกสารหนงัสือภาษาไทยด้านต่างๆ ท่ีหาซือ้
ยากในประเทศจีน เชน่ ด้านธุรกิจการค้าระหว่างจีนไทย เศรษฐกิจ การทอ่งเท่ียว ฯลฯ และควรเพิ่ม
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัเหตกุารณ์การเมืองปัจจบุนั เพ่ือเรียนรู้สถานะความคืบหน้าของสงัคมไทย
ผ่านข่าวส่ือมวลชน นอกจากนีเ้น่ืองจากเอกสารท่ีเป็นส่ือการเรียนรู้ภาษาไทยค่อนข้างน้อยท าให้
การค้นคว้าข้อมูลในประเทศจีนเป็นเร่ืองยาก จึงควรสร้างช่องทางเพิ่มเติมในการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาไทย และสร้างช่องทางการเรียนภาษาไทยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอาจเชิญ
ผู้ เช่ียวชาญในวงการภาษาไทยเปิดสอนหรือบรรยายทางออนไลน์  
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1.8 ควรเน้นการเรียนภาษาไทยควบคู่กบัทกัษะ ประยกุต์ใช้ภาษาไทยในฐานะท่ีเป็น
เคร่ืองมือสืบค้นความรู้เพิ่ม ภายใต้สภาพการพัฒนาของสงัคมและนโยบายของประเทศจีนและ
ไทย การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยระดบัอดุมศกึษาจงึควรเน้นทกัษะความรู้วิชาชีพให้มากขึน้ 
ตัง้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ชัดเจน เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสงัคมยคุสมยัใหม่ หลงัจากเรียนภาษาไทยขัน้พืน้ฐานแล้วควรจดัแยกนกัศกึษา
เรียนในวิชาเฉพาะด้าน เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ตา่งๆ เพราะฉะนัน้ใน
ชัน้ปีท่ี 3-4 ควรแบ่งหมวดวิชาเรียนตามทิศทางการประกอบอาชีพ ตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศ หรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีประกอบความรู้ภาษาไทยใน
ทางด้านการท่องเท่ียว ธุรกิจ การทูต การสอนภาษาไทย การแปลภาษาไทย เลขานุการด้าน
ภาษาไทย นักวิจัยทางไทยศึกษา ฯลฯ ส่วนโครงการ MOU นอกจากจัดให้นักศึกษามาเรียน
วิชาเอกภาษาไทยท่ีคณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของไทยแล้ว อาจสามารถ
เรียนในคณะอ่ืนๆ ได้ด้วย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทัง้นีรั้ฐบาลไทยได้ออก
ประกาศอนญุาตสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีศกัยภาพสงูของตา่งประเทศมาจดัการเรียนการสอนในไทย
เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ , 2560) มาตรการนีไ้ม่
เพียงแต่ส่งเสริมความร่วมมือทางการเรียนการสอนการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ตา่งประเทศเท่านัน้ ยงัสง่เสริมประเทศไทยพฒันาเป็นศนูย์กลางทางการศกึษาภูมิภาคอาเซียนใน
อนาคต และปัจจบุนันีก็้ได้มีมหาวิทยาลยัหลายๆ แหง่จากประเทศจีนเดนิทางมาประเทศไทยจดัตัง้
คณะหรือสาขาวิชาใหม่โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทย จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมและความรู้ทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาไทยในทัง้ระดับอนุ
ภมูิภาคและระดบัภมูิภาคส าหรับนกัศกึษา ครูผู้สอนและนกัวิจยั 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจัยในครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศกึษาสภาพการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยระดบัปริญญาตรีของ
มณฑลอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนภาษาไทยในประเทศจีน เพ่ือเทียบดสูภาพการเรียนของแตล่ะภาค  

2.2 ควรศกึษาเฉพาะประเด็น เช่น การเรียนการสอนด้านวฒันธรรม ด้านภาษาไทย
เฉพาะทางของนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยระดบัปริญญาตรี เพ่ือหาประสิทธิผลในการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกบัการน าไปประยกุต์ใช้ในสงัคม 
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2.3 ควรศึกษาสภาพการใช้ภาษาไทยท่ีประกอบในอาชีพต่างๆ  ส าหรับสถาน
ประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของบณัฑิลและ
นายจ้าง 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา เร่ือง สภาพการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน 
สาขาวิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนานสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  109 



  110 



  111 



  112 



  113 



  114 



  115 



  116 



  117 



  118 



  119 

 

 

 

 



  120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

ผศ.ดร วิรัช วงศ์ภนัินท์วัฒนา 

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ 

สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  126 

 

 

 



  127 

 

 

 

 



  128 



  129 

 

 

 

 



  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 

สังกัด ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรอง 

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ฆ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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วัน เดือน ปี เกิด 17 ธันวาคม 2534 
สถานที่เกิด มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วุฒกิารศึกษา ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

มหาวิทยาลยัพายพั  
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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