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กติติกรรมประกาศ 

 

ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต ผูส้นบัสนุน
งบประมาณการท างานวจิยัน้ี และขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล ซ่ึงเป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการการท างานวจิยัดว้ยความเตม็ใจและเสียสละมาโดยตลอด 
นอกจากน้ี ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลการวจิยัดา้นต่างๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และใหส้ัมภาษณ์เป็นอยา่งดี ประกอบไปดว้ย ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วทิยาเขตภูเก็ต
ผูบ้ริหารคณะวเิทศศึกษา ผูบ้ริหารสถาบนัขงจ๊ือ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจีนในโครงการศึกษาภาค
เรียนฤดูร้อน ณ ประเทศจีนทั้ง 8 แห่ง ผูส้อนชาวไทย ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ ผูส้อนชาวจีนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน รวมไปถึงผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา รหสั 50 
รหสั 51 และรหสั 52 สุดทา้ย ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนการวจิยัทุกท่านท่ีช่วยดูแล 
และอ านวยความสะดวกการท างานทุกขั้นตอน ตลอดจนคอยเป็นก าลงัใจใหก้บัผูว้จิยั จนงานวจิยั
คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงอยา่งสมบูรณ์ในท่ีสุด  

 

 ผูว้จิยั 
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บทคดัย่อ 

 

งานวจิยัน้ีศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจจีน 
และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่ม
เป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร ผูส้อน และผูเ้รียน โดยไดร้วบรวมขอ้มูลการจดั
การศึกษาในภาคการเรียนท่ี 3/2552 ทั้งท่ีคณะวเิทศศึกษา และท่ีมหาวทิยาลยัจีน ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของจ านวนผูเ้รียนท่ี
เรียนภาษาจีนจากระดบัชั้นมธัยม ท าใหพ้ื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก ปัญหา
ความยากของการเรียนภาษาจีนในทกัษะดา้นต่างๆ ปัญหาการจดัการศึกษาดา้นเน้ือหารายวชิา
ภาษาจีนพื้นฐานในหลกัสูตรและรูปแบบการจดัผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวจีนท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนในแต่ละระดบั รวมไปถึงระยะเวลาและจ านวนผูเ้รียนต่อชั้นเรียนในการจดัการศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัจีน ปัญหาการควบคุมคุณภาพของอาสาสมคัรผูส้อนชาวจีนของสถาบนัขงจ๊ือ และการ
พฒันาวฒิุการศึกษาของผูส้อนชาวไทยในสาขาท่ีขาดแคลน ปัจจยัเสริมการพฒันาความสามารถทาง
ภาษาจีนของผูเ้รียนดา้นอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ แรงจูงใจในการเรียน พฤติกรรมการเรียนและการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ภาษาจีนดว้ยตนเอง จากปัจจยัทั้งหมดดงัท่ีกล่าวมา ลว้นส่งผลต่อการพฒันา
ความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนทั้งส้ิน จ าเป็นท่ีคณะวเิทศศึกษาควรเร่งหาแนวทางในการ
พฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะฯใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการจดัการศึกษาใน
หลกัสูตร การควบคุมคุณภาพการสอนทั้งการเรียนท่ีคณะฯ และการเรียนท่ีมหาวทิยาลยัในจีนใหไ้ด้
มาตรฐานเดียวกนั และการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมในการเรียนภาษาจีนท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่
ผูเ้รียน 
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Abstract 
 

Research aimed to study factors that affect learning Chinese of International Business 
focusing on China and Chinese Studies students at the Faculty of International Studies (FIS), 
PSU, Phuket. Subjects were categorized into 3 groups: administrators, lecturers and students. 
Data was collected during the third semester of the academic year 2009 at FIS and at universities 
in China. The results showed that many factors affecting learning Chinese of learners included 
differences of students’ background knowledge, difficulties of learning Chinese in other skills, 
course content management of basic Chinese curriculum, teaching management of native Chinese 
and Thai teachers to appropriate groups of students, study periods, numbers of students in each 
class in universities in China, quality control of Chinese volunteers of Confucius Institute, 
educational background improvement of Thai teachers in inadequate fields, and supporting 
factors facilitating Chinese proficiency improvement of learners such as learning motivation, 
learning  behavior and self-study in Chinese.  

All the mentioned factors are a result of students’ Chinese proficiency improvement. Thus, 
it is necessary for FIS to urgently find guidelines to render the teaching and learning of Chinese 
more effective in terms of curriculum and teaching quality control for the faculty and for 
universities in China to reach the same standard. In addition, attitude adjustment and Chinese 
learning behavior for learners should be taken into consideration.
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บทที ่1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัภาษาจีนเป็นภาษาสากลท่ีมีผูใ้ชม้ากกวา่หน่ึงพนัสามร้อยลา้นคน หรือประมาณ 1 ใน 

5 ของประชากรโลก และเป็นหน่ึงในภาษาทางการท่ีถูกใชใ้นการประชุมต่างๆขององคก์าร
สหประชาชาติ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการติดต่อคา้ขายและมีความสัมพนัธ์
ทางการทูตมากวา่ 30 ปี ภาษาจีนจึงมีความส าคญัทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต คณะวเิทศศึกษา (เดิมสังกดัคณะอุตสาหกรรม
บริการ) ไดเ้ร่ิมเปิดสาขาวเิทศธุรกิจจีน (IBC: International Business: China) ในปีพ.ศ.2544 และ
สาขาจีนศึกษา (CNS: Chinese Studies) ในปีพ.ศ.2547 โดยมีจ านวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ปัจจุบนั (พ.ศ.2552) คณะฯมีนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในทั้งสองสาขารวม 465 คน ท่ีผา่นมาทางคณะฯ
ไดมี้การพฒันางานในสาขาทั้งสองอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

ดา้นหลกัสูตร ก าหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบหลกัสูตรนานาชาติ โดยใช้
ภาษาองักฤษและภาษาจีนเป็นส่ือหลกัในการเรียนการสอน ทั้งยงัก าหนดใหน้กัศึกษาไปศึกษา ณ 
มหาวทิยาลยัในประเทศจีนช่วงภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปี รวมระยะเวลาทั้งหมด 300 วนั โดย
แบ่งเป็นชั้นปีท่ี1/80 วนั ชั้นปีท่ี2/80 วนั และชั้นปีท่ี 3/140 วนั และเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ในปีพ.ศ.2547 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต ไดร่้วมมือกบัส านกัส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ ฮัน่ป้ัน (中国国家汉语国际推广领导小组办公室: 国家

汉办) (The Office of Chinese Language Council International: HANBAN) หรือส านกังานส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (NOCFL: China National Office 
for Teaching Chinese as a Foreign Language ณ ขณะนั้น) จดัตั้งศูนยส์อบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน 
โดยทางคณะฯไดจ้ดัใหน้กัศึกษาในทั้งสองสาขาเขา้สอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน (Chinese 
Proficiency Test: HSK) เป็นประจ าทุกปี และในการปรับปรุงหลกัสูตรวเิทศธุรกิจจีน และหลกัสูตร
จีนศึกษาคร้ังล่าสุด (ปีพ.ศ.2550) ไดน้ าผลการสอบดงักล่าวมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดใน
การส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตรหรือท่ีเรียกวา่ Exit Examination ดว้ย โดยก าหนดใหน้กัศึกษา
จะตอ้งสอบผา่น HSK ระดบั 5 ก่อนส าเร็จการศึกษา  ส าหรับเน้ือหารายวชิาทางดา้นภาษาจีนใน
หลกัสูตรเก่า เดิมจดัใหน้กัศึกษาไดเ้รียนวชิาพื้นฐานทางดา้นภาษาจีน 6 รายวชิา ไดแ้ก่ ภาษาจีน
ขั้นตน้ ภาษาจีนขั้นกลาง ภาษาจีนขั้นสูง การฟัง-การพดูภาษาจีน การอ่านภาษาจีน การเขียน
ภาษาจีน1  ภายหลงัพบวา่ความสามารถทางดา้นภาษาจีนของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษายงัอยูใ่น

                                                           
1 รายวชิาการเขียนภาษาจีนเป็นวชิาบงัคบัในสาขาจีนศึกษา แต่ไม่ใช่วชิาบงัคบัในสาขาวเิทศธุรกิจจีน 
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เกณฑท่ี์ต ่า จนในปีพ.ศ.2548 คณะฯจึงไดมี้การปรับปรุงรายวชิาในหลกัสูตรโดยใหน้กัศึกษา
สามารถเรียนวชิาพื้นฐานภาษาจีนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษาจ านวน 8 รายวชิา ไดแ้ก่ภาษาจีน 1-8   

ดา้นการจดัการศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน เดิมคณะฯมีบุคคลากรท่ีเป็นอาจารยช์าวไทยและ
อาจารยช์าวจีนซ่ึงส่วนใหญ่มาจากมหาวทิยาลยัท่ีคณะฯมีความร่วมมือดว้ย จนในปีพ.ศ. 2549 วทิยา
เขตภูเก็ตไดรั้บการสนบัสนุนจาก HANBAN กระทรวงศึกษาธิการของจีน ในการจดัตั้งสถาบนั
ขงจ๊ือภูเก็ต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงมีมหาวทิยาลยัเซ่ียงไฮป้ระเทศจีนเป็นมหาวทิยาลยัร่วม
ในการจดัตั้ง เพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลการจดัการเรียนการสอนรายวชิาทางดา้นภาษาจีนทั้งหมด
ใหก้บัคณะฯ ปัจจุบนัมีอาจารยช์าวจีนรวม 16 คน แบ่งเป็นอาจารยป์ระจ า 2 คน และอาจารย์
อาสาสมคัร14 คน ในส่วนอาจารยช์าวไทยมีจ านวน 4 คน ส าเร็จปริญญาเอก 1 คน และก าลงัศึกษา
ปริญญาโท ณ ประเทศจีน 3 คน 

ดา้นต าราเรียน เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษา ทางคณะฯไดเ้ลือกใชต้  าราท่ีสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาจะตอ้งสอบผา่น HSK ระดบั 5 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยในปัจจุบนัการเรียนการสอนรายวชิาพื้นฐานภาษาจีนของคณะฯใชต้ าราชุด Boya 
Chinese (PEKING UNIVERSITY PRESS) ซ่ึงต าราดงักล่าวเขียนข้ึนโดยใชชุ้ดค าศพัทก์ารสอน
ภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการจีนประกาศใหเ้ป็นชุดค าศพัทห์ลกัในการจดัท า
ต าราและการประเมินผลความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียน โดยตลอดหลกัสูตรทั้ง 8 รายวชิาก าหนดใหใ้ช้
ชุดต าราดงักล่าวเล่ม1-42 อีกทั้งในส่วนคู่มือการใชต้  ารายงัไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “หลงัจากเรียน
ส าเร็จเล่มท่ี 4 ผูเ้รียนจะมีความพร้อมในการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนระดบั 5-6” ดงันั้นจะเห็น
วา่ต าราชุด Boya Chineseนั้น ไดม้าตรฐานและมีความน่าเช่ือถือสูง เหมาะสมท่ีจะใช้สอนในสาขาฯ
เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาจีนของนกัศึกษาไดจ้ริง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมว้า่คณะฯจะไดมี้การขยายงาน และพฒันาสาขาทั้งสองในดา้นต่างๆ
อยา่งต่อเน่ือง แต่หากพิจารณาถึงคุณภาพความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียน พบขอ้มูลผล
การสอบวดัระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนทั้งสองสาขาในปี 2550-2552 ซ่ึงแมว้า่โดยรวมแนวโนม้ระดบั
ภาษาจีนของผูเ้รียนจะดีข้ึน แต่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ก็ยงัสอบไม่ผา่นมาตรฐานท่ีทางคณะฯก าหนดไว ้ดงั
แสดงในตารางต่อไปน้ี 

                                                           
2 ต าราชุด Boya Chinese มีจ านวนทั้งหมด 9 เล่ม แบ่งเป็นระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี  
(1) ระดบัBasic เล่ม1-2    (2) ระดบัPre-Intermediate เล่ม 3-4     (3) ระดบัIntermediate เล่ม5-6     (4) ระดบั
Advanced เล่ม7-9  
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ตารางที ่1.1 ผลการสอบวดัระดบัภาษาจนีของผู้เรียนสาขาวเิทศธุรกจิจนี และสาขาจนีศึกษาในปี 2550-2552 

ชั้นปีท่ี ระดบัการสอบ HSK 
จ านวนผูส้อบผา่น 

ปี 50 ปี 51 ปี 52 
1 ขั้นพ้ืนฐาน 32.72% 22.63% 36.29% 
2 ขั้นตน้-กลาง 21.11% 16.90% 7.50% 
3 ขั้นตน้-กลาง 29.59% 41.94% 51.77% 

 

สาเหตุใดท่ีท าใหผ้ลการสอบวดัระดบัของนกัศึกษายงัอยูใ่นเกณฑต์ ่า ทั้งท่ีมีการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง อะไรเป็นปัญหาและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
เรียนภาษาจีนของนกัศึกษา ในเบ้ืองตน้ผูว้จิยัตั้งสมมุติฐานไวด้งัน้ี 

1) คุณภาพนกัศึกษาใหม่ดอ้ยลง จากขอ้มูลคะแนนการสอบเขา้มหาวทิยาลยัของนกัศึกษา
สาขาวเิทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษาพบวา่ในการรับนกัศึกษาใหม่มีการปรับลดเกณฑค์ะแนนการ
สอบเขา้ลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีนท่ีลดลงเช่นกนั จึงน่าจะเป็นปัจจยั
ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหคุ้ณภาพความรู้ภาษาจีนของนกัศึกษาคณะวเิทศศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  

2)  ความยากและความไม่เขา้ใจวธีิการเรียนภาษาจีนท่ีถูกตอ้งของตวันกัศึกษาเอง เม่ือ
พิจารณาถึงความแตกต่างของภาษาไทยและภาษาจีน พบวา่ต่างจดัอยูใ่นภาษาตระกลูจีน-ธิเบต ทั้ง
สองภาษามีส่วนเหมือนกนัมากกวา่ส่วนต่าง จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ท าใหผู้เ้รียนชาวไทยเรียนภาษาจีน
ไดเ้ร็วกวา่ผูเ้รียนชาวตะวนัตกซ่ึงมีพื้นหลงัทางดา้นภาษาศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม
ส่วนท่ียากท่ีสุดและถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนชาวไทยกลบัเป็น “อกัษร
จีน” ซ่ึงปัจจุบนัเป็นอกัษรชนิดเดียวในโลกท่ีไม่สามารถสะกดเสียงอ่านได ้วธีิการเปิดหาเสียงอ่าน
และคน้ความหมายค าศพัทใ์นพจนานุกรมจึงค่อนขา้งยาก ซบัซอ้นและส้ินเปลืองเวลา นอกจากน้ี 
ปัจจุบนัยงัไม่มีชุดต าราท่ีเหมาะสมซ่ึงแต่งเพื่อผูเ้รียนชาวไทยโดยเฉพาะ จึงตอ้งใชต้  าราท่ีแต่งเพื่อ
ผูเ้รียนซ่ึงใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาถแม่ ต าราเหล่าน้ีแปลค าศพัทต่์างๆเป็นภาษาองักฤษ และอธิบาย
ไวยากรณ์ในเชิงเปรียบเทียบกบัภาษาองักฤษ ไม่ไดเ้นน้อธิบายใหผู้เ้รียนชาวไทยเขา้ใจโดยตรง  

3) ปัญหาท่ีเกิดจากอาจารยผ์ูส้อน ผูส้อนส่วนใหญ่ยงัมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ
ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท และไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นการสอนภาษาจีนโดยตรง หรือใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งยงัขาดประสบการณ์ดา้นการสอนภาษาจีนใหผู้เ้รียนต่างชาติ จึงไม่มีความเขา้ใจ
ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนชาวไทย เช่น วธีิการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
และหลกัเกณฑก์ารวดัผล 

4) การจดัการศึกษาในหลกัสูตร ปัจจุบนัรัฐบาลมีการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนในระดบั
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา นกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนจึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี แต่
เน่ืองจากหลกัสูตรปัจจุบนัยงัคงมีรูปแบบการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเป็นหลกั 
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จึงเกิดปัญหาความสูญเสียทางดา้นการศึกษาต่อเน่ืองในระดบัอุดมศึกษา นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา เช่น ปัญหาการควบคุมคุณภาพของโครงการ
ศึกษาภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีน ปัญหาการจดัการเรียนการสอนแบบหลกัสูตรนานาชาติโดย
ใชภ้าษาองักฤษและภาษาจีน เป็นตน้ 

ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งท าการวจิยั เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียน
ภาษาจีนของนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจจีนและสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต และน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับเปล่ียนวธีิการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และตรงตามกลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง เพื่อ
พฒันาคุณภาพบณัฑิตของคณะวเิทศศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไวต่้อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 
1) เพื่อส ารวจสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนของนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจจีน และสาขา

จีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลงัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต ในส่วนผูเ้รียน ผูส้อน การ
จดัการศึกษาในหลกัสูตร 

2) เพื่อศึกษาจุดแขง็จุดอ่อนของการเรียนการสอนภาษาจีนซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพบณัฑิตทั้งสองสาขาของคณะฯ 

3) เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการศึกษา และพฒันาคุณภาพความรู้ภาษาจีนของ
นกัศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้ 
 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 
1) ดา้นผูเ้รียน ศึกษาปัจจยัต่างๆเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาจีน พร้อม

น าเสนอแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมและตรงตามลกัษณะของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง โดยเนน้ใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดง่้ายข้ึน และมีความสุข 

2) ดา้นผูส้อน ศึกษาสภาพและปัญหาดา้นการสอนทั้งของอาจารยป์ระจ า และอาจารย์
อาสาสมคัร วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการสอน การประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพ 

3) ดา้นการจดัการศึกษาในหลกัสูตร ศึกษาการปรับโครงสร้างหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน และศึกษาหาแนวทางพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาทั้งในคณะฯ
และโครงการภาคเรียนฤดูร้อน ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 
1) นกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา รหสั 50 รหสั 51 และรหสั 52 ทั้งหมดท่ี

ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะวเิทศศึกษา จ านวน 432 คน 



5 
 

  

2) อาจารยผ์ูส้อนทั้งอาจารยป์ระจ า และอาสาสมคัรในสังกดัสถาบนัขงจ๊ือ รวมทั้งอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยัจีนท่ีนกัศึกษาเดินทางไปศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน จ านวน 8 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

- Yunnan University of Traditional Chinese Medicine (IBC ชั้นปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 1) 
- Guangxi University (IBC ชั้นปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 2) 
- Nanjing University of Science and Technology (CNS ชั้นปีท่ี 1) 
- South China University of Technology (IBC ชั้นปีท่ี 2 กลุ่มท่ี 1) 
- Soochow University (IBC ชั้นปีท่ี 2 กลุ่มท่ี 2) 
- Jiangxi University of Science and Technology (CNS ชั้นปีท่ี 2) 
- Shanghai University (IBC ชั้นปีท่ี 3) 
- Xiamen University (CNS ชั้นปีท่ี 3) 

3) ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหลกัสูตรและการจดัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศของสาขา
วเิทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 
ไดแ้ก่ ผูช่้วยอธิการบดีวทิยาเขตภูเก็ตฝ่ายวชิาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวชิาการ และประธานสาขา
ตะวนัออกศึกษา คณะวเิทศศึกษา ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ้ือ และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาโครงการภาคเรียนฤดูร้อน ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน  
 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1) ไดข้อ้มูลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดสาขาวเิทศธุรกิจจีน และสาขาจีน

ศึกษาของคณะวเิทศศึกษา รวมถึงทราบจุดแขง็จุดอ่อนของการด าเนินงานท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา 

2) ใชข้อ้มูล ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพความรู้ภาษาจีนของนกัศึกษา ทั้งในส่วนปัญหาท่ีเกิดจากนกัศึกษา อาจารยผ์ูส้อน 
และการจดัการศึกษาในหลกัสูตร 

3) ผลการวจิยัท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาใหก้บัหน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคต 

 

1.6 นิยามค าศัพท์ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาจีน หมายถึง ปัจจยัทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีผลต่อการ

เรียนภาษาจีนและการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียน 

ผูบ้ริหาร หมายถึง กลุ่มบุคคลผูรั้บผดิชอบต่อการจดัการเรียนการสอนรายวชิาดา้นภาษาจีน 
และรายวชิาท่ีใชภ้าษาจีนเป็นส่ือในสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา ของคณะวเิทศศึกษา 
ทั้งท่ีคณะฯ และท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีน 
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ผูส้อน หมายถึง  อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาด้านภาษาจีนและรายวชิาท่ีใชภ้าษาจีนเป็นส่ือ ซ่ึงรวม
ไปถึงอาจารยป์ระจ าชาวไทยของคณะวเิทศศึกษา อาจารยอ์าสาสมคัรและอาจารยช์าวจีนของ
สถาบนัขงจ๊ือ และอาจารยช์าวจีนของมหาวทิยาลยัในประเทศจีน 

ผูเ้รียน หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รหสั 50 รหสั 51 และรหสั 52 ในสาขาวเิทศธุรกิจ 
(จีน) และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา 
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บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ 
โครงการวจิยัขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดบัอุดมศึกษาใน

ภาคใต ้(อดิศา เตียว และคณะ, 2547) ไดท้  าการวจิยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นสภาพ
และปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถาบนัอุดมศึกษาในภาคใตจ้  านวน 11 ภาษา คือ 
องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั สเปน อิตาเลียน จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี มลาย ูอาหรับ และเขมร โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งครอบคลุมผูบ้ริหาร ผูส้อน ผูเ้รียน จากสถาบนัอุดมศึกษา 5 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ใน
ทศันะของผูบ้ริหารและผูส้อน ภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น 
ฝร่ังเศส และมลาย ูดา้นผูบ้ริหารเห็นวา่ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ คือ การขาด
แคลนบุคคลากรดา้นการสอน และปัญหาดา้นหลกัสูตรซ่ึงควรเนน้สอนให้น าไปใชป้ระโยชน์ได้
จริง มีจ  านวนหน่วยกิตท่ีเพียงพอ และส่งเสริมความพร้อมดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีส่ือและเทคโนโลยท่ีี
หลากหลายและเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ดา้นผูส้อน ในส่วนของภาษาจีนพบวา่ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาระดับปริญญาเอกมีจ านวนต ่ามาก และมี
ผลงานทางวชิาการนอ้ยประเภท ขณะท่ีมีโอกาสเพิ่มพนูศกัยภาพดว้ยการไปอบรม/สัมมนา/ดูงาน
ในต่างประเทศสูง ทกัษะทางภาษาท่ีถนดัคือไวยากรณ์และการอ่าน และมีโอกาสในการพฒันา
ทกัษะทางภาษาดว้ยการสนทนากบัเจา้ของภาษามาก มีภาระงานสอนรายชัว่โมงสูงสุด ส าหรับ
ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาในทศันะของกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาต่างประเทศสามอนัดบัแรก
คือ ผูเ้รียนไม่พร้อม จ านวนผูเ้รียนในชั้นมากเกินไป และการขาดส่ือ/อุปกรณ์การสอน ดา้นผูเ้รียน
ส่วนใหญ่เห็นวา่ภาษาต่างประเทศมีประโยชน์ในการศึกษา การท างาน และชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด 
โดยมีทกัษะการอ่านมากท่ีสุด และการพดูนอ้ยสุด มีโอกาสใชภ้าษาต่างประเทศในชั้นเรียนมากกวา่
นอกชั้นเรียน และส่วนใหญ่ฝึกฝนการใชภ้าษาจากต ารา การท าแบบฝึกหดั และขอ้สอบ กิจกรรมท่ี
กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนเห็นวา่ช่วยพฒันาการทกัษะการใชภ้าษามากท่ีสุด คือ การเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
ต าราและส่ือ แต่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัขาดความพร้อมในการใชภ้าษาทั้ งเพื่อการเรียนและการท างาน 

 

2.2 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษา 
จากรายงานวจิยัเร่ืองการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัอุดมศึกษา (ศูนยจี์น

ศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551) ไดน้ าเสนอขอ้สังเกตของอาจารยแ์ละ
ผูบ้ริหารหลกัสูตรภาษาจีนวา่ การเรียนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา ในปัจจุบนัไม่มีมาตรฐาน 
นิสิต/นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรวชิาเอกหรือโทต่างมหาวทิยาลยัมีความรู้ภาษาจีนต่างกนัมาก ใน
มหาวทิยาลยัใชอ้กัษรจีนตวัเตม็บา้ง ตวัยอ่บา้ง หรือสอนทั้งสองอยา่ง อาจารยส์อนภาษาจีนท่ีฮัน่ป้ัน
ส่งมาเกือบทั้งหมดพดูภาษาไทยไม่ไดเ้ลย และบางคนขาดความรับผดิชอบ สร้างปัญหาในการเรียน
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การสอนมาก ถา้ประเทศจีนเร่งผลิตบุคลลากรดา้นภาษาไทยอยา่งเขม้ขน้ ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยส าหรับผูท่ี้จบหลกัสูตรวชิาเอกภาษาจีน คนไทยสนใจเรียนภาษาจีนเพื่อท าธุรกิจ
เพิ่มข้ึน แต่ผูท่ี้สนใจเรียนไปเป็นครู-อาจารยห์รือทางดา้นวชิาการภาษาวรรณคดีมีนอ้ยลง 

ในแง่ความตอ้งการของอาจารยส์อนภาษาจีนในการประกอบวชิาชีพครูนั้น ปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ เพิ่มเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
เพิ่มโอกาสความกา้วหนา้ในต าแหน่งวชิาการ ท าหนา้ท่ีสอนภาษาจีนอยา่งเดียว และใหทุ้นเรียนต่อ 
หรืออบรมเพิ่มเติมความรู้ภาษาจีนมากข้ึน ในแง่ความเห็นและขอ้เสนอแนะจากร้ัวมหาวทิยาลยั จาก
ค าถามท่ีวา่ “มหาวทิยาลยัของท่านเห็นวา่ผูท้  าวจิยัควรรู้อะไรบา้ง เพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนภาษาจีนในระดบัมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน” คือ ควรท าการศึกษาแผนยทุธศาสตร์
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และมีนโยบายหรือแนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนระดบัชาติ 
และระดบัอุดมศึกษา ควรหาวธีิจดัท ามาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัอุดมศึกษา โดย
ใชม้าตรฐานเดียวกนั ควรพฒันาหลกัสูตร โดยพฒันาทกัษะการพดูใหแ้ขง็แกร่ง เพราะเป็นทกัษะท่ี
ใชม้ากท่ีสุด พฒันาหลกัสูตรใหมี้วชิาการล่ามในระดบัปริญญาตรี เพราะมีโอกาสไดใ้ชม้าก ซ่ึง
ขณะน้ีนิสิต/นกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรเอกวชิาภาษาจีนยงัท าไม่ได ้เปิดสอนวชิาภาษาจีน
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการใหม้ากข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ใน
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งมีการเรียนวชิาประวติัวรรณคดี ภาษาจีนโบราณ ไม่ควรตดัทิ้งเป็นอยา่งยิง่ 
ปริญญาตรีตอ้งท าวทิยานิพนธ์ขนาดเล็กก่อนจบเหมือนในต่างประเทศ หลกัสูตรควรก าหนดใหทุ้ก
คนสอบ HSK ไดร้ะดบั 6 จึงจะจบการศึกษาได ้ควรแกปั้ญหาคนท่ีมีความรู้พื้นฐานภาษาจีนไป
เรียนภาษาจีนต่อในมหาวทิยาลยั ต าราท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัควรปรับปรุงใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ควร
แกปั้ญหาเร่ืองต าราและการเรียนการสอนท่ีใชต้วัยอ่หรือตวัเต็มใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ควรผลิต
ครู-อาจารยไ์ทยท่ีสอนภาษาจีนใหเ้พียงพอกบัตลาดแรงงาน ครู-อาจารยอ์าสาสมคัรท่ีฮัน่ป้ันส่งมา
ช่วยสอนภาษาจีนนั้น ควรเลือกคนท่ีพดูภาษาไทยได ้และมีความรับผดิชอบ นอกจากน้ีอาจารย์
ภาษาจีนส่วนใหญ่ขาดทกัษะการท าวจิยั อยากใหมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้อาจารยเ์ร่ืองการท าวจิยั 
และมีโอกาสสัมผสัวทิยาการผูท้รงคุณวฒิุของจีน รวมทั้งบุคคลส าคญัของจีน ควรจดัท ากิจกรรม
หรือหามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยกระตุน้หรือใหก้ าลงัใจนิสิต/นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาจีนเป็นคร้ัง
คราว 

ในแง่ขอ้สังเกต ความเห็น และขอ้เสนอแนะจากคณะวจิยั ท่ีส าคญัไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัหลาย
แห่งเรียกร้องหรือส่งเสริมใหผ้ลิตนกัศึกษาออกไปรับใชว้งการธุรกิจ หรือตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานมากเกินไป โดยลดฐานะมหาวทิยาลยัเป็นโรงเรียนอาชีวะท่ีมีหนา้ท่ีผลิตคนใหมี้
ทกัษะในการประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน แต่มหาวทิยาลยัมีพนัธกิจส าคญัท่ีจะตอ้งผลิตและ
พฒันาคนใหอ้อกไปเป็นผูน้ าคนในสังคม จึงตอ้งเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆใหร้อบดา้น ทั้งประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองจีนดว้ย เพื่อใหมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกล ดา้นหลกัสูตร-วชิาเรียนของ
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มหาวทิยาลยัควรจะแตกต่างจากของระดบัประถม มธัยม อาชีวะ และการศึกษานอกระบบ ต าราและ
ส่ือการสอนมีความสอดคลอ้งกนั สาระในต าราจะตอ้งส่งเสริมคุณภาพของคนท่ีจะเป็นผูน้ า ดา้น
ปัญหามาตรฐานความรู้ภาษาจีนของบณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรภาษาจีนนั้นเป็นปัญหาใหญ่และสมควร
แกไ้ข แต่เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก เพราะมหาวทิยาลยัเป็นอิสระ ยากต่อการก าหนดหรือควบคุม
บงัคบั แต่เช่ือวา่ปรากฏการณ์ช่องวา่งของความแตกต่างกนัในดา้นมาตรฐานความรู้จะค่อยๆแคบลง 
หากอาศยัชุมชนมหาวทิยาลยัสอนภาษาจีนช่วยกนัวพิากษว์จิารณ์ และชุมชนวชิาการท่ีเป็นกลาง
ร่วมมือกนัท าหลกัสูตรและต าราวชิาภาษาจีนท่ีไดม้าตรฐาน ดา้นปัญหาการผลิตครู-อาจารยท่ี์มี
คุณภาพจากร้ัวมหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัควรใหค้วามสนใจ ส่ิงท่ีอาจารยส์อนภาษาจีน
เรียกร้องส่วนใหญ่เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการสอนของตน หากตอบสนองความตอ้งการของ
พวกเขาไดต้รงจุด ทุนท่ีลงไปก็จะหวนกลบัมาใหป้ระโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและสังคม สุดทา้ย
คณะวจิยัไม่เห็นดว้ยกบัแผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2553) ท่ีตั้งเป้าใหผ้ลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี 
“เรียนภาษาจีนอยา่งมีคุณภาพและผา่นเกณฑม์าตรฐาน” เป็นจ านวน 20% ของจ านวนนิสิต/

นกัศึกษาทั้งหมด เพราะส่วนท่ีส่งเสริมใหเ้พิ่มปริมาณนั้นท าไดง่้ายกวา่เพิ่มคุณภาพ ท่ีระบุวา่ “อยา่ง
มีคุณภาพ” นั้น เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก ทุกวนัน้ีบณัฑิตท่ีผลิตออกมายงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ควรเอา
ทรัพยากรไปปรับปรุงคุณภาพ และลดความสูญเสียเวลาเปล่าของเยาวชนจะเป็นนโยบายท่ีส่งเสริม
ผลประโยชน์ของชาติอยา่งถูกตอ้งมากกวา่ 

 

2.3 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา 
รายงานการวจิยัเร่ืองการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัประถมและมธัยมศึกษา 

(ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551) พบวา่ในแง่มุมมอง ขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สรุปไดว้า่ ดา้นหลกัสูตรแบบเรียนและส่ือการสอนควรได้
มาตรฐานเหมาะสมกบันกัเรียนไทย มีความต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ ก าหนดชัว่โมงเรียนภาษาจีน
เพิ่มข้ึนในแต่ละระดบัชั้น มีการจดัสอบวดัผลความรู้ทางภาษาจีนท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนัทัว่ประเทศ 
จดัท าขอ้สอบท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยัวชิาภาษาจีน ดา้นหลกัสูตรการเรียน
การสอนภาษาจีน ควรท าหลกัสูตรและแผนการสอนภาษาจีนแห่งชาติ ใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสม
กบัช่วงชั้นต่อเน่ืองและไดม้าตรฐาน ใหภ้าษาจีนเป็นหน่ึงในวชิาสอบเขา้เรียนต่อระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ต าราเรียนท่ีเป็นแกนกลางมีมาตรฐานและส่ือท่ีไดผ้ล ตอ้งการแบบเรียนท่ีมี
ค าอธิบายเป็นภาษาไทย แกปั้ญหาการใชอ้กัษรจีนตวัเตม็-ยอ่ ส่งเสริมใหมี้การสอบ HSK กวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน สร้างกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาดว้ยตนเอง จดัค่ายอบรมภาษาจีน ลดความแตกต่างของความรู้
พื้นฐานของนกัเรียน ควรมีการรวบรวมค าศพัทท่ี์แต่ละระดบัชั้นควรรู้ ดา้นการบริหารจดัการควร
ก าหนดชัว่โมงเรียนใหเ้หมาะสมและต่อเน่ืองสนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนจากทุกฝ่ายท่ี
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เก่ียวขอ้ง จดัระเบียบการเลือกแผนการเรียนตามความสนใจของนกัเรียน เตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนในการเปิดสอนภาษาจีน เป็นตน้ 

ในแง่ขอ้คิดและขอ้เสนอแนะของคณะวจิยั ดา้นหลกัสูตร แบบเรียนและส่ือการสอน ควร
จดัท าหลกัสูตรการสอนภาษาจีนท่ีเป็นมาตรฐาน เหมาะสมกบัช่วงชั้นวยั มีการประเมินผลการเรียน
การสอบท่ีชดัเจน จดัท าแบบเรียนและส่ือการสอนท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย 
จดัท าหลกัสูตร แบบเรียน และส่ือการสอนท่ีมีชัว่โมงเรียนและท่ีใหค้วามรู้ภาษาจีนในแต่ละระดบั
และแต่ละชั้นเรียนท่ีต่อยอดกนัได ้ขจดัปัญหาการเสียเวลาเรียนซ ้ าโดยไม่ไดค้วามรู้ใหม่ใหห้มดไป 
มีการจดัท าขอ้สอบกลางเพื่อวดัผลการเรียนของนกัเรียนในช่วงท่ียงัไม่มีหลกัสูตรกลาง หรือเป็น
ขอ้สอบวดัความรู้ภาษาจีนอยา่งเช่น HSK ก าหนดชัว่โมงเรียนใหเ้หมาะสมและเท่าเทียมกนั ไม่ให้
เกิดความเหล่ือมล ้ากนัของแต่ละโรงเรียน เป็นตน้ ดา้นการบริหารจดัการ ตาม “แผนยทุธศาสตร์
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (พ.ศ.2549-
2553)” ของกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายส่งเสริมใหน้กัเรียน 20% ท่ีเรียนอยูใ่นระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 –มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้รียนภาษาจีนอยา่งมีคุณภาพ เป็นเป้าหมายท่ีสูงเกินไป 
ปัจจุบนั (พ.ศ.2551) มีนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่น “โรงเรียนจีน” ประมาณ 78,700 คน ในโรงเรียนรัฐ
และเอกชนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอีกประมาณ 250,000 คน รวมเป็น 328,700 คน คิด
เป็น 4.4% ของจ านวนนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา (สถิติปี
พ.ศ.2549) งานวจิยัเร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นแลว้วา่โรงเรียนจ านวนมากท่ีเปิดหลกัสูตรภาษาจีนยงัขาด
ความพร้อม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูสอนภาษาจีน ผลก็คือสัดส่วนของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนแลว้
เป็นการเสียเวลาเปล่าเอาไปใชป้ระโยชน์อะไรไม่ไดมี้เป็นจ านวนมาก คุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีนยงัมีปัญหา ไม่มีมาตรฐานในการวดัความรู้ภาษาจีนของนกัเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัต่างๆ 
จึงเสนอใหเ้ลิกเนน้การเพิ่มปริมาณนกัเรียน แต่หนัไปเนน้เร่ืองเพิ่มคุณภาพ ส่งเสริมใหเ้ปิดสอน
ภาษาจีนเฉพาะโรงเรียนท่ีมีความพร้อม ในยคุโลกาภิวตัน์ ประเทศท่ีมีประชากรรู้ภาษาต่างประเทศ
ยอ่มไดเ้ปรียบประเทศอ่ืนๆ รัฐบาลควรมีหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาต่างๆ ควร
ริเร่ิมวางแผนและสร้างกลไกส่งเสริมใหป้ระชากรเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใหมี้ปริมาณและคุณภาพ 
ทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีนถูกจดัอนัดบัความส าคญัต่ออนาคตของไทยในระดบัสุดยอดใกลเ้คียง
กนั ทั้งสองภาษาน้ีเยาวชนคนไทยเสียเวลาเรียนมาก แต่ไดผ้ลไม่คุม้ค่า น่าจะมีคนท่ีรับผดิชอบท า
วจิยัท านองเดียวกบัโครงการวจิยัเร่ืองน้ี เพื่อทราบจุดอ่อนจุดแขง็ แลว้หาทางปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนทุกระบบและทุกระดบั มีปัญหาท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขมาก หน่ึง
ในนั้นคือ การบริหารจดัการท่ีขาดการประสานงานกนัเท่าท่ีควร เสนอแนะใหมี้หน่วยงานเช่น สพฐ.
เป็นเจา้ภาพจดัตั้งคณะกรรมการร่วมส าหรับพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน ส าหรับการเจรจาขอ
ความช่วยเหลือจากจีน เราตอ้งคิดถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดต่้อการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทย เช่น การขอครูอาสาสมคัรจากจีนตอ้งมีแผนรองรับท่ีชดัเจน ตอ้งค านึงถึงคุณภาพ 
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ส่งคนท่ีมีความรู้เร่ืองภาษาจีนไปเจรจาก าหนดคุณสมบติัของครูอาสาสมคัร การบริหารงานการคดั
สรรครูอาสาสมคัรตอ้งมีการเจรจาต่อรองกนั มีการฝึกอบรมครูอาสาสมคัรในจีนและในไทย เพื่อให้
เขาเรียนรู้วชิาครู ภาษาและวฒันธรรมไทยก่อนส่งออกไปประจ าในโรงเรียนต่างๆ แต่การขอความ
ช่วยเหลือจากจีนควรจะเป็นนโยบายระยะสั้น การผลิตครูสอนภาษาจีนจากคนไทยท่ีมีคุณสมบติัไม่
ดอ้ยกวา่คนจีนน่าจะเป็นนโยบายระยะยาว 
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บทที ่3 ระเบียบวธีิการวจัิย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล และ

ใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ีมีปัญหา กรณีขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ครบถว้น หรือไม่
ชดัเจน การรวบรวมขอ้มูลไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลผูบ้ริหาร จากผูบ้ริหารของคณะวเิทศศึกษา ผูบ้ริหารสถาบนัขงจ๊ือ และผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัจีน จ านวน 14 คน ประกอบดว้ย 

1.1) ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 4 คน ไดแ้ก่ 
- ผูช่้วยรองอธิการบดีวทิยาเขตภูเก็ตฝ่ายวชิาการ 
- คณบดีคณะวเิทศศึกษาควบต าแหน่งผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ๊ือฝ่ายไทย 
- รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวเิทศศึกษา 
- ประธานสาขาตะวนัออกศึกษา คณะวเิทศศึกษา 

1.2) ผูบ้ริหารสถาบนัขงจ้ือ 2 คน ไดแ้ก่ 
- ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ๊ือฝ่ายจีน 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ้ือฝ่ายจีน 

1.3) ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัในประเทศจีนท่ีคณะฯ ส่งนกัศึกษาไปเรียนในช่วงภาคเรียนฤดู
ร้อน 8 คน ไดแ้ก่ 
- ผูอ้  านวยการส านกังานนกัศึกษาต่างชาติ สถาบนัการศึกษานานาชาติ  

Yunnan University of Traditional Chinese Medicine: YUTCM (云南中医学院) 
- ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานานาชาติ  

Guangxi University: GXU (广西大学) 
- ผูอ้  านวยการส านกังานนกัศึกษาต่างชาติ สถาบนัการศึกษานานาชาติ  

South China University of Technology: SCUT (华南理工大学) 
- ผูอ้  านวยการส านกังานนกัศึกษาต่างชาติ สถาบนัการศึกษาโพน้ทะเล  

Soochow University: SCU (苏州大学) 
- รองผูอ้  านวยการสถาบนัแลกเปล่ียนนานาชาติ  

(Shanghai University: SHU (上海大学) 
- ผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษาภาษาจีนส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ สถาบนัการศึกษา

นานาชาติ  
Nanjing University of Science and Technology: NUST (南京理工大学) 
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- รองผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานานาชาติ  
Jiangxi University of Science and Technology: JUST (江西理工大学) 

- ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษาโพน้ทะเล  
Xiamen University: XMU (厦门大学) 

   ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 
- จุดแขง็ของการจดัการเรียนการสอน 
- จุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอน  
- ขอ้เสนอแนะต่อการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 

2) ขอ้มูลผูส้อน จากผูส้อนชาวไทยและชาวจีนท่ีคณะวเิทศศึกษา และผูส้อนชาวจีนท่ี
มหาวทิยาลยัจีนในปีการศึกษา 2552 จ านวน 35 คน ประกอบดว้ย 

2.1) กลุ่มผูส้อนชาวไทยของคณะวเิทศศึกษา  5 คน 
2.2) กลุ่มผูส้อนชาวจีนท่ีคณะวเิทศศึกษา  9 คน  

- ผูส้อนชาวจีนสังกดัสถาบนัขงจ้ือ  7 คน 
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนจากฮัน่ป้ัน  1 คน  
- ผูส้อนชาวจีนสังกดัคณะวเิทศศึกษา  1 คน 

2.3) กลุ่มผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 8 แห่ง  21 คน  
- YUTCM 2 คน 
- GXU 2 คน 
- SCUT 2 คน 
- SCU 2 คน 
- SHU 6 คน 
- NUST 2  คน 
-  JUST 3 คน 
- XMU 2 คน 

  ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 
- ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์สอนภาระงานสอนและ

ภาระงานอ่ืนๆ 
- ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอน 
- ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน  

3) ขอ้มูลผูเ้รียน จากนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา รหสั 
50, 51 และ 52 จ านวน 432 คน 

  ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 



14 
 

  

- ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล าเนา ผูเ้รียนท่ีมีเช้ือสายจีน รายไดข้องบิดามารดาหรือ
ผูป้กครอง พื้นฐานความรู้ภาษาจีนก่อนเขา้เรียนท่ีคณะฯ  

- ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการศึกษา 
- ความคิดเห็นต่อผูส้อน ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัผูส้อนท่ีคณะฯ ความ

พึงพอใจโดยรวมต่อผูส้อนภาษาจีน 
- แรงจูงใจในการเลือกสาขา 
- พฤติกรรมการเรียนและการศึกษาคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
- โอกาสในการท ากิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนทั้งท่ีคณะฯ และมหาวทิยาลยัจีน 
- ปัญหาการเรียนภาษาจีน ไดแ้ก่ ปัญหาทกัษะการเรียนภาษาจีน และปัญหาและ

อุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนท่ีคณะฯ และท่ีมหาวทิยาลยัจีน 
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บทที ่4 ผลการศึกษา 
 

4.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
4.1.1 ข้อมูลผู้บริหารคณะวเิทศศึกษา 

1) นโยบายการจัดการศึกษา “การเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศศึกษา 
1.1) ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะฯ ไดป้ฏิบติัตามระบบการประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลเช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นตน้  เพื่อใชก้ารประเมินเชิงระบบ
เป็นมาตรฐานขั้นตน้ ส าหรับการประกนัคุณภาพการเรียนการสอนภายใน คณะฯ ไดจ้ดัแบ่งกลุ่ม
ผูส้อนแต่ละรายวชิาหมุนเวยีนกนัเขา้สังเกตการเรียนการสอนร่วมกนั เพื่อศึกษาเทคนิคการสอน 
ปัญหาการเรียนเรียนการสอนในชั้นเรียน และน าผลท่ีไดม้าอภิปรายหาแนวทางแกไ้ข อีกทั้งยงั
ก าหนดใหผู้เ้รียนประเมินคุณภาพการเรียนการสอนแต่ละรายวชิาในทุกภาคการเรียน ส าหรับ
อาสาสมคัรผูส้อนภาษาจีนของสถาบนัขงจ๊ือ เน่ืองจากส่วนใหญ่ยงัขาดประสบการณ์ดา้นการสอน 
คณะฯ จึงจดัปฐมนิเทศและอบรมการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมใหผู้ส้อนกลุ่มดงักล่าว และมีการ
ติดตามผลภายหลงัโดยการประเมินคุณภาพการสอนเช่นเดียวกบัผูส้อนประจ าในคณะฯ นอกจากน้ี 
คณะฯ ยงัจดัใหมี้การประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนและการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของบณัฑิตท่ีจบจากคณะฯ และน าผลการส ารวจท่ี
ไดม้าเป็นขอ้มูลเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1.2) ดา้นการปรับปรุงหลกัสูตร การเรียนการสอนภาษาจีนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอยา่งยิง่
ในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาจีนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั (Chinese-Oriented Study Program) ซ่ึงคณะฯ 
ด าเนินการอยูใ่นหลกัสูตรวเิทศธุรกิจ (จีน) และ หลกัสูตรจีนศึกษา โดยมีจุดเนน้ท่ีเหมือนกนั จาก
ปรัชญาและจุดประสงคข์องหลกัสูตรท่ีส่วนหน่ึงก าหนดไวค้ลา้ยกนัวา่  “ผลิตบณัฑิตท่ีมี
วจิารณญาณและมีความรอบรู้เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมจีนทั้งในอดีต ปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อนาคต มีความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ไดอ้ยา่งดี” ซ่ึงนัน่หมายความวา่ทั้ง 2 หลกัสูตรตอ้งการใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาจีนไดอ้ยา่งมีทกัษะ
ไม่นอ้ยไปกวา่ระดบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้(โดยใชผ้ลการสอบมาตรฐานวดัระดบัความรู้เป็นเกณฑ์) 
และใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ ในส่วนดา้นการปรับปรุงหลกัสูตร คณะฯ มีนโยบายปรับปรุง
ตามระยะเวลา และขอ้ก าหนดของ สกอ. นอกจากน้ียงัพิจารณาการปรับปรุงหลกัสูตรตามการ
เปล่ียนแปลงของ ปรัชญา จุดประสงค ์ องคค์วามรู้  วธีิการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน  และ
ผลประเมินการเรียนการสอน ฯลฯ 

1.3) ดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน คณะฯ มีความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบั
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีน้ีโดยตรงไดแ้ก่ สถาบนัขงจ๊ือภูเก็ต ซ่ึงเป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการระหวา่ง
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มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  มหาวทิยาลยัเซ่ียงไฮ ้และ Office of Chinese Language Council 
International ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการจดัการศึกษาร่วมกบัคณะฯ 
จดัหาผูส้อนชาวจีนใหค้ณะฯ จดัสอบวดัระดับภาษาจีน จดัอบรมความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมจีน 
รวมไปถึงจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 

1.4) ดา้นความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีน ปัจจุบนัคณะฯ สร้างความร่วมมือกบั
มหาวทิยาลยัท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นท่ีตั้งตามท าเลภูมิศาสตร์ (Different Location) เพื่อกระจาย
โอกาสใหน้กัศึกษาเรียนรู้ภาษา วฒันธรรม สังคม ประวติัศาสตร์ ธุรกิจ การประกอบอาชีพ ฯลฯ ท่ี
แตกต่างกนั ในอนาคต คณะฯ พยายามสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในลกัษณะท่ีเป็น Mutual 
Exchange ใหม้ากข้ึน โดยเกณฑก์ารคดัเลือกมหาวทิยาลยัจีนต่างๆ คณะฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัด้าน
คุณภาพและความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใหแ้ก่ชาวต่างชาติ ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษา ความปลอดภยั ความสะดวกของการเดินทาง  ท่ีพกัอาศยั และโอกาสในการไดรั้บ
ประสบการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาการเรียนของผูเ้รียนเป็นหลกั เพื่อให้
ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์ระหวา่งเรียนท่ี
มหาวทิยาลยัในประเทศจีนไดสู้งสุด  เช่น จดัใหผู้เ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจจีนไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยั
จีนท่ีตั้งอยูใ่นเมืองส าคญัทางเศรษฐกิจและจดัใหผู้เ้รียนสาขาจีนศึกษาไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีนท่ี
ตั้งอยูใ่นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม ทั้งน้ี คณะฯ ไดป้ระสานกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ ในประเทศจีน
อยา่งใกลชิ้ด โดยใหข้อ้มูลในส่วนเง่ือนไขในการจดัการศึกษา วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เน้ือหา
รายวชิา และพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียน เพื่อใหม้หาวทิยาลยัจีนจดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของคณะฯ นอกจากน้ียงัจดัใหมี้การประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอนเม่ือส้ินสุดโครงการ เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัการศึกษาในภาคการเรียนต่อไป และเป็นขอ้มูลใน
การพิจารณาต่อสัญญากบัมหาวทิยาลยัจีนท่ีคณะฯ จดัการศึกษาร่วม 

1.5) ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูส้อน คณะฯ ก าหนดใหผู้ส้อนชาวไทยทุกคนมีวฒิุระดบั
ปริญญาเอกภายในปี พ.ศ. 2020 และก าหนดใหผู้ส้อนชาวไทยทุกคนตอ้งมีงานวจิยัและมีผลงาน
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติและระดบันานาชาติตามเกณฑบ์งัคบัของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นอกจากน้ีคณะฯ ยงัก าหนดใหผู้ส้อนชาวไทยทุกคนมีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานในต่างประเทศทุกปี  โดยปฏิบติังานสอนและ/หรืองานวจิยัร่วมกบัอาจารย ์ณ 
มหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือทางวชิาการ จดัฝึกอบรมระหวา่งปฏิบติังานในหวัขอ้ท่ี
มีความตอ้งการและความจ าเป็น เช่น การสอน การวดัผล การใชเ้คร่ืองมือช่วยสอน การผลิตส่ือ 
ฯลฯ รวมไปถึงส่งผูส้อนไปร่วมอบรม ประชุม สัมมนา นอกคณะฯ ในเร่ืองท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์
ต่อคณะฯ และภาควชิา 

1.6) ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน คณะฯ ไดพ้ยายามจดัผูส้อนท่ีมีความช านาญใน
สาขาท่ีตรงกบัรายวชิาท่ีสอน เนน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษากบัเจา้ของภาษาและอาจารยช์าวไทยซ่ึงตอ้ง



17 
 

  

ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด  ไม่แยกงานหรือด าเนินงานโดยอิสระ ก าหนดใหมี้การจดัการตาม
มาตรฐานขั้นสูงของการเรียนการสอนภาษา ซ่ึงหมายถึง ก าหนดจ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนรายวชิา
ดา้นภาษาไม่ใหเ้กิน 25 คน ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการสอนภาษา โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาเรียนรู้
ดว้ยตนเองผา่นการศึกษาระบบ On-line และ Computer-based Learning รวมไปถึง การจดัใหผู้เ้รียน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและงานวชิาการ อนัไดแ้ก่ การจดัใหผู้เ้รียนบางส่วนได้
เป็นผูช่้วยสอน (Teaching Assistant : TA) ผูช่้วยวจิยั (Research Assistant : RA) และผูช่้วยงานสาย
สนบัสนุน (Administrative Assistant : AA)  

1.7) ดา้นการจดัสรรงบประมาณ คณะฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นการเรียนการสอนภาษาจีน
อยา่งมาก  ในปัจจุบนัถือวา่ภาระงานดา้นน้ี  ไดใ้ชง้บประมาณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของงบท่ีคณะ 
ฯ ใชใ้นแต่ละปี (งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดร้วมกนั) คิดเป็นจ านวนเงินปีละไม่
นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาท  โดยสรุปดงัน้ี 

- งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการจดัส่งนกัศึกษาไปประเทศจีน   
ปีละประมาณ 20 ลา้นบาท 

- งบประมาณท่ีใชส้นบัสนุนการด าเนินงานของสถาบนัขงจ๊ือ  
ปีละประมาณ 1.5 ลา้นบาท 

- งบประมาณเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในดา้นการจดัซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ ์ 
ปีละประมาณ 1 ลา้นบาท 

- งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจา้งบุคลากรประจ าและอาจารยช์าวจีน  
ปีละประมาณ 1 ลา้นบาท 

- งบประมาณสนบัสนุนการศึกษาต่อในประเทศจีน  
รายละไม่ต ่ากวา่ 1.5 ลา้นบาท 

 
2) จุดแข็งของ “การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศศึกษา 
2.1) ความร่วมมือทางดา้นวชิาการของคณะฯ กบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีนในการจดั

การศึกษาร่วมกนั ซ่ึงคณะฯ ก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนไดไ้ปศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตจาก
การศึกษารายวชิาจากมหาวทิยาลยัในประเทศจีน 3 แห่ง แห่งละ 80-140 วนั รวมระยะเวลา
การศึกษาในมหาวทิยาลยัจีน 300 วนั จากโครงการดงักล่าว ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์ดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในดา้นการเรียนรู้
ต่างวฒันธรรม  นกัศึกษาไดมี้โอกาสเดินทางไปศึกษาในมหาวทิยาลยั ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตลอดหลกัสูตรถึง 3 มหาวทิยาลยั ซ่ึงช่วยใหน้กัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
วฒันธรรมจากประสบการณ์จริง 
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- ไดศึ้กษากบัอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัจีน ช่วยใหไ้ดรั้บความรู้และพฒันาทกัษะทาง
ภาษา 

- มีโอกาสใชภ้าษาในส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์จริง ซ่ึงเป็นการเพิ่มความเขม้แขง็
ทางภาษาใหก้บันกัศึกษาไดอ้ยา่งดี 

- ฝึกการเรียนรู้และการปรับตวักบัสังคมต่างวฒันธรรม การยอมรับความแตกต่างและ
ความหลากหลายของวถีิชีวติผา่นทกัษะการเรียนภาษาจีน 

2.2) ความร่วมมือดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนกบัสถาบนัขงจ้ือ คณะฯ ไดรั้บ
การสนบัสนุนดา้นการจดัการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

- จดัการเรียนการสอนทั้งในรายวชิาดา้นภาษาจีนและรายวชิาในสาขาท่ีผูเ้รียนศึกษา 
อีกทั้งยงัช่วยจดัหาส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน และช่วยจดัหาผูส้อนชาวจีนใหก้บัคณะฯ ท าให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนกบัผูส้อนซ่ึงเป็นเจา้ของภาษาโดยตรง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการใชภ้าษาจีน 

- จดัตั้งหอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ือ ใหผู้เ้รียนและผูส้นใจทัว่ไปไดใ้ชค้น้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม และยมืต าราหรือส่ือการเรียนการสอน  

- จดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมจีน ณ อาคารหอ้งสมุดในมหาวทิยาลยั โดยมีผูส้อนชาวจีนของ
สถาบนัขงจ้ืออยูป่ระจ าเพื่อคอยใหค้  าปรึกษาดา้นการเรียนและใหค้  าแนะน าดา้นขอ้มูลเก่ียวกบั
ประเทศจีนแก่ผูเ้รียน 

- จดัตั้งศูนยส์อบ HSK ซ่ึงคณะฯ ก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้สอบวดัระดบัความรู้
ภาษาจีนเป็นประจ าทุกปี เป็นการวดัผลความรู้ทางภาษาของผูเ้รียนโดยใชข้อ้สอบมาตรฐาน  

- จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาจีน เช่น ประกวดสุนทรพจน์ ประกวดร้องเพลง 
ประกวดแต่งเรียงความ สอนเขียนภาพพูก่นัจีน แข่งขนัตอบค าถามเก่ียวกบัประเทศจีน ฯลฯ 
 

3) จุดอ่อนทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ “การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศ
ศึกษา 

3.1) ผูเ้รียน ปัญหาส าคญัคือ ผูเ้รียนท่ีเขา้ศึกษาในหลักสูตรขาดความพยายาม ความมีวนิยั 
ความรับผดิชอบ และทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน่ืองจากหลกัสูตรในปัจจุบนัไดก้ าหนดปรัชญา
ใหผู้เ้รียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีความรักในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หลกัสูตรจึงจดัใหมี้การ
เรียนการสอนในชั้นนอ้ย และจดัเวลาใหผู้เ้รียนได้มีโอกาสศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมนอกหอ้งเรียนเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ แต่ในความเป็นจริง ผูเ้รียนส่วนใหญ่มกัเนน้เป็นผูรั้บความรู้จากผูส้อน
ในชั้นเรียนเป็นหลกั ขาดความพยายามท่ีจะศึกษาคน้ควา้หรือทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนมาดว้ยตนเอง  
นอกจากนั้นยงัขาดความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผล
ต่อความไม่กา้วหนา้ในการเรียนการสอนทั้งส้ิน 
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3.2) การบริหารจดัการหลกัสูตร เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาจีน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษามากข้ึน แต่คณะฯ ยงัก าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เรียนหลกัสูตรวเิทศ
ธุรกิจ (จีน) และจีนศึกษา เหมือนกบัเม่ือเร่ิมเปิดหลกัสูตร คือ การไม่ก าหนดคุณสมบติั
ความสามารถดา้นภาษาจีนของผูส้มคัร ท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นภาษาไม่เท่ากนั อีกทั้งยงัมี
ขอ้จ ากดัของหลกัสูตรท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนศึกษารายวชิาภาษาจีน 3 และ ภาษาจีน 6 ท่ีมหาวทิยาลยัใน
ประเทศจีนในภาคการศึกษาท่ี 3 ของชั้นปีท่ี 1 และ ชั้นปีท่ี 2 ตามล าดบั สุดทา้ยจึงไม่อาจจดั
การศึกษาเพื่อรองรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน และส่งผลต่อการพฒันาภาษาจีนของ
ผูเ้รียน โดยผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนภาษาจีนมาแลว้ถึง 3 ปี ก่อนเขา้เรียนท่ีคณะฯ จะมีความกา้วหนา้ทาง
ภาษานอ้ย ในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาก่อนจะรู้สึกเครียดและมีความกดดนัในการ
เรียน นอกจากนั้นการท่ีมีผูเ้รียนท่ีมีพื้นความรู้ต่างกนัมากเรียนร่วมกนัจะสร้างความเครียดใหแ้ก่
อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ช่นกนั 

3.3) ผูส้อน หรือ จุดอ่อนดา้นคุณภาพของผูส้อน เน่ืองจากปัจจุบนัคณะฯ ยงัขาดแคลน
บุคลากร หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาจีนท่ีเป็นผูส้อนประจ าของคณะฯ ผูส้อนส่วนใหญ่จึง
เป็นอาสาสมคัรของสถาบนัขงจ๊ือ ซ่ึงผูส้อนบางส่วนไม่ไดจ้บการสอนภาษาจีนมาโดยตรง และส่วน
ใหญ่เพิ่งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ยงัขาดทั้งประสบการณ์การสอนและประสบการณ์ชีวติ อีก
ทั้งธรรมชาติและวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งนกัศึกษาชาวจีนและชาวไทยท าใหเ้กิด
ช่องวา่งทางวฒันธรรม และเกิดความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดง่้าย ยิง่ไปกวา่นั้นผูส้อนชาวจีน
เหล่าน้ีมีการหมุนเวยีนทุก ๆ 1 ปี ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการพฒันาทกัษะการสอน ผูส้อนท่ีมา
ใหม่จะตอ้งเร่ิมเรียนรู้การสอนและการปรับตวัใหม่ทุกปี ปัจจยัเหล่าน้ีท าใหย้ากต่อการควบคุม
มาตรฐานการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษา 

3.4) จุดอ่อนดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  
- หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัมีต าราเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและส่ือการเรียนรู้

ภาษาจีนดว้ยตนเองจ ากดัและขาดความทนัสมยั การสืบคน้ขอ้มูลท าไดล้  าบาก อาจท าใหเ้บ่ือหน่าย 
อีกทั้งหอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ืออยูไ่กลจากวทิยาเขตมากจึงไม่สะดวกในการเดินทางไปใชบ้ริการ 

- การจดัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีนในบางส่วนยงัไม่สามารถควบคุมให้
เป็นไปตามมาตรฐานการจดัการศึกษาท่ีคณะฯ ท่ีส าคญัคือ จ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนรายวชิาดา้น
ภาษาจีนในบางมหาวทิยาลยัยงัมากเกินไป นอกจากน้ี บางรายวชิาท่ีจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียนใหศึ้กษาใน 
2-3 มหาวทิยาลยั มีความซบัซอ้นในเชิงการจดัการและควบคุมใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัไดย้าก เช่น รายวชิาภาษาจีนพื้นฐาน 1-8 ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนรายวชิาภาษาจีน 3 
และภาษาจีน 6 นั้น คณะฯ ไดจ้ดัผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ใหศึ้กษารายวชิาเดียวกนัใน 3 
มหาวทิยาลยัจีนทั้ง 2 รายวชิา การควบคุมใหท้ั้ง 3 มหาวทิยาลยัจีนจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน
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เดียวกนัจึงเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะในส่วนระดบัความยากง่ายของขอ้สอบ และเกณฑก์าร
ประเมินผล 

 
4) ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว 
4.1)  ดา้นผูเ้รียน พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาในการกล่อมเกลาและ

ช้ีแจงใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการเรียนระดบัมหาวทิยาลยั คณะฯ จะตอ้งจดัอาจารยท่ี์
ปรึกษา และจดักิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้ดา้นวชิาการและการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ไปพร้อมกนั   

4.2) การบริหารจดัการหลกัสูตร คณะฯ จะตอ้งศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อนัเกิดจาก
การบริหารจดัการหลกัสูตร พร้อมทั้งจดัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ อยา่งจริงจงั โดยเร่ิมจาก
การทบทวนการจดัแผนการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผูเ้รียน 

4.3) ผูส้อน คณะควรตอ้งหารือกบัสถาบนัขงจ๊ือเพื่อก าหนดคุณสมบติัของผูส้อนท่ีเป็น
อาสาสมคัร และตอ้งจดัปฐมนิเทศเพื่อใหค้วามรู้ ใหข้้อเทจ็จริงต่าง ๆ เก่ียวกบัสังคมไทยและ
ธรรมชาติของผูเ้รียนชาวไทย  อบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิสอน การวดัและประเมินผล รวมทั้ง
ภาระหนา้ท่ีดา้นการประกนัคุณภาพ  นอกเหนือจากนั้นคณะฯ จะตอ้งขอความร่วมมือจากสถาบนั
ขงจ๊ือในการดูแลผูส้อนร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด  มีการจดักิจกรรมร่วมกนัทั้งดา้นวชิาการ 
ศิลปวฒันธรรม และดา้นอ่ืน ๆ ใหม้ากข้ึน ขณะเดียวกนั คณะฯ ตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นการสรร
หาและพฒันาผูส้อนประจ าท่ีเช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาจีนของคณะฯ ควบคู่ไปดว้ย โดยเพิ่ม
จ านวนผูส้อนภาษาจีนประจ าในคณะฯ และลดจ านวนอาสาสมคัรจากสถาบนัขงจ้ือลง เพื่อใหเ้กิด
ความต่อเน่ืองในการพฒันาการเรียนการสอน  

4.4) การใหบ้ริการของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั และหอ้งสมุดสถาบนัขงจ้ือ ควรปรับปรุง
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองแก่ผูเ้รียนท่ีครบครันและทนัสมยั  

4.5) คุณภาพการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัจีน ควรควบคุมใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนักบั
การจดัการศึกษาท่ีคณะฯ โดยคณะฯ จะตอ้งเขม้งวดมากข้ึน และจะตอ้งจดัคณะท างานเพื่อดูแลการ
จดัการศึกษาท่ีจีนโดยเฉพาะอยา่งใกลชิ้ด น าขอ้มูลปัญหาการจดัการศึกษาดา้นต่างๆ มาเป็นแนวทาง
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนทั้งท่ีคณะฯ และท่ีมหาวิทยาลยัจีนใหส้อดคลอ้งกนั
อยา่งมีคุณภาพ 

 
4.1.2 ข้อมูลผู้บริหารสถาบันขงจ๊ือ 

1) นโยบายต่อการจัดการศึกษาให้กบัคณะวเิทศศึกษา 
สถาบนัขงจ๊ือเป็นหน่วยงานดา้นการศึกษาของประเทศจีน จดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีน ในปี 2553 ทัว่โลกมีสถาบนัขงจ๊ือรวมทั้งส้ิน 322 แห่ง ในกวา่ 96 
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ประเทศ ส าหรับประเทศไทย มีสถาบนัขงจ๊ือ 12 แห่ง 3สถาบนัขงจ๊ือภูเก็ต (The Confucius Institute 
at Phuket: CIP) ท่ีก่อตั้งข้ึนในปี 2547 ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งคณะวเิทศศึกษา และ
มหาวทิยาลยัเซ่ียงไฮป้ระเทศจีน โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกัส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือฮัน่ป่ัน (The Office of Chinese Language Council International of 
China: HANBAN) โดยมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต และมี
ส านกังานยอ่ยอยูท่ี่วทิยาเขตตรัง และวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในปี 2553 มีผูส้อนชาวจีน 3 คน และ
ผูส้อนอาสาสมคัรชาวจีน 15 คน ปัจจุบนัสถาบนัขงจ๊ือภูเก็ตท าหนา้ท่ีจดัการศึกษารายวชิาภาษาจีน
และจีนศึกษาใหก้บัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตภูเก็ต วทิยาเขตตรัง และวทิยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี รวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีน อีกทั้งยงัเป็นศูนยส์อบวดัระดบั
ภาษาจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องประเทศไทย ในปี 2552 ไดรั้บรางวลัศูนยส์อบภาษาจีนดีเด่นแห่ง
ปี (Overseas Chinese Test Center of the Year) และในปี 2553 ไดรั้บรางวลัสถาบนัขงจ๊ือดีเด่นแห่ง
ปี (Confucius Institute of the Year)  

ในส่วนการจดัการศึกษา สถาบนัขงจ๊ือภูเก็ตไดจ้ดัการเรียนการสอนรายวชิาดา้นภาษาจีนและ
จีนศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรของคณะฯ จดัหาผูส้อนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาสาสมคัรชาวจีนใหมี้
ความเช่ียวชาญสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาท่ีสอน จดัอบรมเทคนิคการสอนโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์สอนผูเ้รียนต่างชาติมาเป็นเวลานานใหก้บัอาสาสมคัรผูส้อนชาวจีนทุกคนก่อนเร่ิม
ปฏิบติังานสอนจริงท่ีคณะฯ โดยมีการประชุมหารือเตรียมแผนการสอนประจ าภาคการเรียน จดั
ผูส้อนตามรายวชิาท่ีตนเองถนดั และมีการประเมินผลติดตามการปฎิบติังานของผูส้อนในช่วง
ระหวา่งภาคการเรียนเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการจดัการศึกษาภายใน นอกจากน้ียงัประสานงานกบั
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบการจดัการศึกษาของคณะฯ เพื่อรับนโยบายและแนวทางใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
ของคณะฯ ทั้งในส่วนการเขียนแผนการสอน การจดัสอบประเมินผล และการประเมินคุณภาพการ
สอนทั้งระหวา่งและหลงัส้ินสุดภาคการเรียน และน าผลการประเมินท่ีไดม้าประชุมเพื่อสรุปปัญหา 
และหารือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนการสอน 

ดา้นการจดัสอบวดัระดบัภาษาจีน  (Chinese Proficiency Test: HSK) สถาบนัขงจ๊ือได้
ประสานงานกบัฮัน่ป้ันในการเลือกวนัสอบใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาของคณะฯ ประสานงาน
กบัคณะฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ รับสมคัร และจดัสอบในทุกปี โดยใน
ส่วนผูเ้รียนของคณะฯ สถาบนัขงจ๊ือภูเก็ตไดจ้ดัอบรมใหก้บัผูเ้ขา้สอบซ่ึงเป็นผูเ้รียนในสาขาวเิทศ
ธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษาทุกคน การอบรมประกอบไปดว้ยการจดัสอบเสมือนจริง และการ
แนะแนวเทคนิคการท าขอ้สอบโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ส าหรับการเลือกระดบัการสอบวดัระดบั
ความรู้ท่ีเหมาะสมใหก้บัผูเ้รียน สถาบนัขงจ๊ือภูเก็ตจะพิจารณาโดยยดึแผนการศึกษารายวชิาพื้นฐาน

                                                           
3
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ภาษาจีน 1-8 ใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนค าศพัทท่ี์ผูส้อบควรรู้ในการสอบแต่ละระดบัเป็นหลกั คือ 
ก าหนดใหผู้เ้รียนชั้นปีท่ี 1 สอบระดบั 2 (ค าศพัท ์300 ค า) และ ระดบั 3 (ค าศพัท ์600 ค า) ผูเ้รียนชั้น
ปีท่ี 2 สอบระดบั 4 (ค าศพัท ์1,500 ค า) และผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 สอบระดบั 5 (ค าศพัท ์2,500 ค า) 

2) ข้อดีของการจัดการศึกษา 
การจดัการศึกษาท่ีคณะฯ ซ่ึงจดัการเรียนการสอนแบบหลกัสูตรนานาชาติ ช่วยใหผู้เ้รียนได้

ศึกษาภาษาจีนโดยใชภ้าษาจีนเป็นส่ือหลกัในการเรียนการสอน อีกทั้งการก าหนดใหผู้เ้รียนจะตอ้ง
ไปศึกษารายวชิาส่วนหน่ึงในหลกัสูตรยงัมหาวทิยาลยัในประเทศจีนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา
ภาษาและวฒันธรรมจีนในส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การพฒันาทกัษะภาษาจีนดา้นต่างๆ  

การจดัสอบวดัระดบัภาษาจีนทุกปี ช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงความสามารถทางดา้นภาษาจีน
ของตน และยงัเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ท่ีจะน าผลท่ีไดม้าพฒันา
หรือแกไ้ขการเรียนการสอนภาษาจีนของผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรให้
ผูเ้รียนจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารสอบวดัความรู้ภาษาจีนระดบั 5 ก่อนส าเร็จการศึกษา 

3) ข้อเสียทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรค 
ผูเ้รียนมีทกัษะทางภาษาท่ีแตกต่างกนัมากเกินไป ท าใหป้ระสิทธิภาพของการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวชิาลดนอ้ยลง เน่ืองจากผูส้อนไม่อาจดูแลผูเ้รียนทั้งท่ีมีและไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
ไดท้ัว่ถึง 

พื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่มากพอท่ีจะเรียนในรายวชิาทางดา้นจีนศึกษา เช่น วชิา
วรรณคดี ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม ฯลฯ เน่ืองจากตลอดหลกัสูตรก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งรู้
ภาษาจีนแค่ 3,000 ค า ซ่ึงถือวา่นอ้ยมากและไม่เพียงพอต่อการเรียนในรายวชิาเหล่าน้ีท่ีมีค  าศพัท์
ระดบัความยากของค าศพัทสู์ง  

4) ข้อเสนอแนะต่อปัญหา 
ควรจดัสอบแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานภาษาจีนออกจากกนั เพื่อใหส้ามารถ

จดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน และผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้
ภาษาจีนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากความรู้เดิมไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเรียนซ ้ าความรู้ท่ีเคยเรียนมาก่อน  

ควรสนบัสนุนใหจ้ดัท าต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิาข้ึนมา
โดยเฉพาะเพื่อใชส้อนผูเ้รียนในทั้ง 2 สาขา โดยอาจตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้งผูส้อนชาวไทยและ
ผูส้อนชาวจีนในการท างานดา้นการแต่งต าราร่วมกนั  

 
4.1.3 ข้อมูลผู้บริหารมหาวทิยาลยัในประเทศจีน 

จากการส ารวจขอ้มูลในส่วนผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัในประเทศจีนต่อการจดัการเรียนการสอน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนของคณะฯ ในภาคการเรียนท่ี 3 ของทุกปี พบวา่มหาวทิยาลยัจีนทั้ง 8 แห่งใหข้อ้มูลและ
ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ รวมทั้ง
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ขอ้เสนอแนะ โดยไดส้รุปในภาพรวม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และไดเ้พิ่มขอ้มูลและ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบางมหาวทิยาลยั ดงัจะไดอ้ธิบายต่อไปน้ี 

1) นโยบายต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาและการพฒันาผู้สอน 
- การคดัเลือกผูส้อน มีการก าหนดคุณสมบติัของอาจารยใ์หต้รงตามเน้ือหาวชิาท่ีสอน 

คดัเลือกผูส้อนซ่ึงมีวฒิุการศึกษาสูง มีประสบการณ์สอนผูเ้รียนชาวต่างชาติ และสามารถประยกุตใ์ช้
วธีิท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน 

- การพฒันาผูส้อน จดัอบรมความรู้ดา้นการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ใหแ้ก่ผูส้อน สนบัสนุนใหผู้ส้อนศึกษาต่อเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและปรับวฒิุการศึกษาให้
สูงข้ึน สนบัสนุนใหผู้ส้อนเขา้รับการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการ
เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนอาจารยก์บัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 

- YUTCM และGXU: เลือกผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สอนภาษาจีนในประเทศไทย ท าให้
ไดผู้ส้อนท่ีเขา้ใจสภาพพื้นฐานการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนชาวไทย ช่วยใหก้ารสอนภาษาจีนใหแ้ก่
ผูเ้รียนของคณะฯ มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- GXU SCUT SHU NUST ด าเนินการประเมินคุณภาพภายหลงัส้ินสุดการเรียนการ
สอนในทุกภาคการเรียน โดยก าหนดใหผู้เ้รียนท าแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของผูส้อนชาว
จีน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้รียน รับทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะดา้นการเรียนการสอน และ
น าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนคร้ังต่อไป   

- NUST: จดัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบและอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์เขา้ส ารวจการสอนในชั้น
เรียนโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ และแจง้ปัญหาท่ีตรวจพบใหผู้ส้อนทราบ ท าใหผู้ส้อนมีความต่ืนตวัใน
การเตรียมพร้อมดา้นการสอน และช่วยใหแ้กไ้ขปรับปรุงปัญหาการสอนไดท้นัที  

2) กจิกรรมส่งเสริมการพฒันาความสามารถทางด้านภาษาจีนของผู้เรียน   
  จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของคณะฯ โดยมีพิธีเปิดการศึกษาภาคเรียนฤดู
ร้อน และพิธีมอบประกาศนียบตัรการเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีนใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งเป็นทางการ 
นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีนแต่ละแห่งยงัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันา
ความสามารถทางดา้นภาษาจีนใหแ้ก่ผูเ้รียนในรูปแบบท่ีหลากหลายดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1 กจิกรรมส่งเสริมการพฒันาความสามารถด้านภาษาจนีทีม่หาวทิยาลยัจนีจดัให้แก่ผู้เรียน 

รูปแบบกจิกรรม 

YU
TC

M
 

GX
U 

SC
UT

 

SC
U 

SH
U 

NU
ST

 

JU
ST

 

XM
U 

- จดัสอบแบ่งกลุ่มตามระดบัความความรู้
ความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียน 
เพ่ือลดจ านวนผูเ้รียนต่อชั้นเรียนใหน้อ้ยลง 
และจดัใหผู้เ้รียนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีน
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัไดเ้รียนดว้ยกนั ท าให้
ง่ายต่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

        

- จดัผูเ้รียนใหพ้บปะกบัเพ่ือนนกัศึกษาชาว
จีน เพื่อเปิดโอกาสใหท้ าความรู้จกัและสร้าง
ความสมัพนัธ์ ทั้งน้ีการมีเพ่ือนชาวจีนจะเป็น
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนพยายามพฒันาทกัษะ
การฟังและการพดูในการส่ือสารกบัเจา้ของ
ภาษาโดยตรง 

        

- ทศันศึกษาตามสถานท่ีส าคญั และ
พิพิธภณัฑต์่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

        

- เรียนร้องเพลงจีนพ้ืนเมือง และเรียนภาษา
กวางตุง้ 

        

- ชมภาพยนตจี์น         
- สอนศิลปะการต่อสูแ้บบจีนหรือวซูู         
- สอนห่อเก๊ียวจีน         
- จดัผูเ้รียนเขา้ร่วมฟังการบรรยายเก่ียวกบั
วฒันธรรมจีน 

        

- ส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมงานสงกรานตท่ี์
ผูเ้รียนชาวไทยจดัข้ึน 

        

- ประกวดเขียนเรียงความ         
- ประกวดร้องเพลง         
- แข่งขนักล่าวสุนทรพจน ์         
- จดังานกีฬาเช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา
ไทยและจีน 

        

- ประสานงานใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมเป็น
อาสาสมคัรช่วยประสานงาน แนะน าสถานท่ี
และกิจกรรมในงาน World Expo ท่ีเซ่ียงไฮ ้

        

- ท าบตัรหอ้งสมุดใหผู้เ้รียน เพื่ออ านวยความ         
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สะดวกในการเขา้ใชบ้ริการและยมืหนงัสือ
จากหอ้งสมุด นอกจากน้ียงัอนุญาติใหผู้เ้รียน
ใชค้อมพิวเตอร์ในหอ้งมลัติมิเดียของ
มหาวทิยาลยั 
- ใหทุ้นการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการ
เรียนดีเด่นทั้งหลกัสูตรระยะสั้น (คร่ึงปีถึง 1 
ปี) และในระดบัปริญญาโท 

        

 

3) ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัในประเทศจีน  
3.1) ข้อดีของโครงการ 

- ผลกัดนัใหเ้กิดการแลกเปล่ียนดา้นการจดัการศึกษาร่วมระหวา่งองคก์รดา้นการศึกษา
ของประเทศไทยและประเทศจีน เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดมิตรภาพและกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนั 

- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัเพื่อนชาวจีน และเพื่อนชาวต่างชาติจากทัว่โลก เป็นการ
ขยายความคิดและมุมมองระหวา่งประเทศใหก้บัผูเ้รียน 

- กระตุน้ใหผู้เ้รียนพยายามฝึกฝนภาษาจีนของตนจากการอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนและการใชภ้าษาจีน ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะภาษาจีนไดเ้ร็วข้ึน 

- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์และสัมผสัประเทศจีนดา้นต่างๆ ดว้ยตนเอง
อยา่งใกลชิ้ด ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ประเพณีและวฒันธรรมจีน รวมไปถึงไดเ้ขา้ใจลกัษณะอุปนิสัย
และวถีิชีวติของชาวจีนโดยตรง 

- SHU: สถานภาพความร่วมมือดา้นการจดัการศึกษาร่วมมีความมัน่คงสูง เน่ืองจากมี
ประสบการณ์การด าเนินงานโครงการมาเป็นเวลานาน การพฒันางานมีความต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิด
มิตรภาพและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสถาบนั มีความเขา้ใจและความคล่องตวัในการประสานงาน 
การปรับเปล่ียนการท างาน และการจดัการปัญหาร่วมกนั  

3.2) ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ 
- อุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอน อนัเกิดจากระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนค่อนขา้งต ่า 

ท าใหไ้ม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัมีความแตกต่างดา้นความรู้ทางภาษาจีนอยา่งมาก 
- ความคิดของผูเ้รียนยงัเด็ก บางคร้ังจึงขาดวฒิุภาวะความเป็นผูใ้หญ่ ขาดความพร้อม

และความตั้งใจเรียน ไม่เคารพต่อกฏระเบียบของทางมหาวทิยาลยัจีน เช่น นอนดึกต่ืนสาย  และมกั
เขา้ชั้นเรียนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและท าใหก้ารพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 
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- YUTCM GXU JUST SCU: ระยะเวลาในการศึกษาท่ีประเทศจีน 80 วนั หรือ 2 เดือน
คร่ึง สั้นเกินไป (เฉพาะชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2) ท าใหก้ารพฒันาภาษาจีนของผูเ้รียนไม่ต่อเน่ือง และ
ตอ้งจดัการเรียนการสอนอยา่งเร่งรัดกระทบต่อการพฒันาทกัษะทางภาษาของผูเ้รียน 

- XMU SHU: ช่วงปิดภาคการเรียนท่ี 2 ของมหาวทิยาลยัจีนทัว่ประเทศเร็วกวา่วนั
สุดทา้ยของการเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีนของผูเ้รียน 2 สัปดาห์ (เฉพาะผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3) ท าใหก้าร
จดัการเรียนการสอนและการประสานงานระหวา่งคณะฯ และมหาวทิยาลยัจีนติดขดัหรือหยดุชะงกั 
เพราะช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงปิดภาคการเรียนท าใหพ้นกังานของมหาวทิยาลยัจีนส่วนใหญ่ไม่มา
ท างาน  

- YUTCM: ก่อนเดินทางมาประเทศจีน ผูเ้รียนยงัไม่รู้จกัประเทศจีนดีพอ จึงอาจส่งผล
ใหเ้กิดปัญหาดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม การส่ือสาร และการวางตวัในสังคมจีน 

- GXU: การประสานงานของอาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษาทั้งของคณะฯ และมหาวยิาลยัจีน
ยงันอ้ยเกินไป ท าใหก้ารดูแลผูเ้รียนขณะศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนท าไดไ้ม่ทัว่ถึง 

- SCUT: โครงการมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ท าใหก้ารจดัการโครงการและการจดั
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทางวฒันธรรมดา้นต่างๆ ท าไดไ้ม่เตม็ท่ี มหาวทิยาลยัจีนจึงตอ้งปรับ
ลดกิจกรรมบางส่วนออก หรือใหผู้เ้รียนช าระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม ในกรณีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม 
นอกจากน้ีค่าครองชีพของเมืองกวา่งโจวโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกปี จึงตอ้งการใหท้างคณะฯ เพิ่ม
ค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ของโครงการ เพื่อความสะดวกแก่การพฒันาโครงการ และปรับปรุงบริการการ
จดัการศึกษาใหดี้ข้ึน 

3.3) ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
- คณะฯ ควรแยกกลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถดา้นภาษา หรือจดัสอบแบ่งกลุ่ม เพื่อ

แกไ้ขปัญหาระดบัทกัษะภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก 
- คณะฯ ควรใหข้อ้มูลในภาพรวมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร รวมไป

ถึงพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียน เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัการการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียน  

- กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบและเห็นความส าคญัของการเรียนท่ีมหาวทิยาลยั
จีนใหม้ากข้ึน ปลุกจิตส านึกใหผู้เ้รียนเคร่งครัดต่อระเบียบวนิยัในตนเอง การจดัการเวลาเรียนและ
เวลาพกัผอ่นใหเ้หมาะสม 

- YUTCM GXU JUST SCU: ขยายเวลาในการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีน 
(เฉพาะชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2) ใหน้านข้ึนเป็น 120 วนั หรือ 4 เดือน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา
ภาษาจีนอยา่งต่อเน่ือง 
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- XMU SHU: คณะฯ ควรปรับเปล่ียนระยะเวลาการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจีน (เฉพาะ
ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3) ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ ใหช่้วงส้ินสุดโครงการกบัช่วงปิดภาคการเรียนของจีนตรงกนั 
เพื่อใหก้ารท างานประสานงานมีความคล่องตวัข้ึน 

- YUTCM: ก่อนมาศึกษาท่ีประเทศจีน คณะฯ ควรจดัอบรมความรู้เก่ียกบัประเทศจีน
และวฒันธรรมจีนใหผู้เ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัทั้งดา้นการเรียนและการใชชี้วติประจ าวนั
ในประเทศจีนไดง่้ายข้ึน  

- GXU: ช่วงท่ีผูเ้รียนอยูใ่นประเทศจีน ควรด าเนินการประสานงานใหอ้าจารย์
ผูรั้บผดิชอบทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนจดัการดูแลผูเ้รียนร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งท่ีผูเ้รียนอยูศึ่กษาท่ีมหาวทิยาลยัจีน  

- SCUT: เพิ่มงบประมาณค่าใชจ่้ายในโครงการดา้นต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อ
สามารถพฒันาศกัยภาพของโครงการ การจดัการศึกษา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมจีนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
4.2 ข้อมูลผู้สอน 
4.2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) เพศ 
จากขอ้มูล ผูส้อนภาษาจีนชาวไทยมี 5 คน เป็นเพศชาย 3 คน (60.00%) และเพศหญิง 2 คน 

(40.00%) ส าหรับในปีการศึกษา 2552 ท่ีส ารวจขอ้มูล คณะฯ มีผูส้อนประจ าชาวไทย 2 คน เป็นเพศ
ชาย 1 คน (50.00%) และเพศหญิง 1 คน (50.00%) ส่วนอีก 3 คน อยูใ่นระหวา่งลาศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโท เป็นเพศชาย 2 คน (66.67%) และเพศหญิง 1 คน (33.33%) ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ มี 9 
คน เป็นเพศชาย 3 คน (33.33%) และเพศหญิง 6 คน (66.67%) ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมี 21 คน 
เป็นเพศชาย 6 คน (28.57%) และเพศหญิง 15 คน (71.43%) ขอ้มูลดา้นเพศของผูส้อนแสดงดงั
ตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.2 เพศของผู้สอน 

กลุ่มผูส้อน เพศชาย เพศหญิง 
ผูส้อนชาวไทย (N=5) 3 (60.00%) 2 (40.00%) 
ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะวเิทศศึกษา (N=9) 3 (33.33%) 6 (66.67%) 
ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน (N=21) 6  (28.57%) 15 (71.43%) 
ภาพรวม (N=35) 12 (34.29%) 23 (65.71%) 
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จากตารางจะเห็นไดว้า่ ผูส้อนทั้งท่ีคณะวเิทศศึกษาและท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีเพศหญิง (23 คน 
หรือ 65.71%) มากกวา่เพศชาย (12 คน หรือ 34.29%) ในอตัราส่วน 2 ต่อ 1 โดยพบผูส้อนชาวจีน
เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายประมาณ 2 ต่อ 3 และผูส้อนชาวไทยกลบัมีเพศชายมากกวา่เพศหญิง
เล็กนอ้ยในอตัราส่วน 3 ต่อ 5 

 
2) อายุ 

 ผูส้อนทั้งท่ีคณะฯ และท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีระดบัช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัไป ดงัแสดงในตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.3 อายุของผู้สอน 

กลุ่มผูส้อน ต ่ากวา่ 25 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46 ปีข้ึนไป 
ผูส้อนชาวไทย (N=5) 2 (40.00%) 3 (60.00%) - - 
ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะวเิทศศึกษา (N=9) 2 (22.22%) 6 (66.67%) - 1 (11.11%) 
ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน (N=21) - 14 (66.67%) 3 (14.29%) 4 (19.05%) 
ภาพรวม (N=35) 4 (11.43%) 23 (65.71%) 3 (8.57%) 5 (14.29%) 

 
จากขอ้มูล ในภาพรวมทั้งสามกลุ่ม พบวา่ผูส้อนส่วนใหญ่หรือ 2 ใน 3 (23 คน หรือ 65.71%) 

มีอายอุยูใ่นช่วง 25-35 ปี รองลงมาเป็นผูส้อนท่ีมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป (5 คน หรือ 14.29%) ผูส้อนท่ีมี
อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี (4 คน หรือ 11.43%) และผูส้อนท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 36-45 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนนอ้ย
ท่ีสุด (3 คน หรือ 8.57%)  

หากวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแยกตามกลุ่ม พบวา่ระดบัอายขุองผูส้อนส่วนใหญ่ หรือ 2 ใน 3 ของ
ทั้งสามกลุ่ม มีระดบัอายอุยูใ่นช่วง 25-35 ปี ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนักนัมากทั้งผูส้อนชาว
ไทย (3 คน หรือ 60.00%) ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (6 คน หรือ 66.67%) และผูส้อนชาวจีนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน (14 คน หรือ 66.67%) ประเด็นท่ีน่าสังเกต คือ ท่ีมหาวทิยาลยัจีนพบผูส้อนท่ีมีอายุ
มากกวา่ 36 ปี ข้ึนไป (7 คน หรือ 33.33%) มากกวา่ท่ีคณะฯ ซ่ึงไม่พบผูส้อนชาวไทยท่ีอายสูุงกวา่ 36 
ปีเลย พบผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ ท่ีมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป เพียงคนเดียว (11.11%) นอกจากน้ีท่ี
มหาวทิยาลยัจีนไม่พบผูส้อนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปีเลย แต่ท่ีคณะฯ พบผูส้อนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปีทั้งใน
ผูส้อนชาวไทย (2 คน หรือ 40.00%) และผูส้อนชาวจีน (2 คน หรือ 22.22%) ขอ้มูลน้ีอาจสะทอ้นให้
เห็นวา่วยัวฒิุของผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนโดยเฉล่ียสูงกวา่ผูส้อนทั้งชาวไทยและผูส้อนชาว
จีนท่ีคณะฯ 
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3) วุฒิการศึกษา 
ผูส้อนทั้งสามกลุ่มมีวฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2.4 วุฒิการศึกษาของผู้สอน 
กลุ่มผูส้อน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูส้อนชาวไทย (N=5) 3 (60.00%) 1 (20.00%) 1 (20.00%) 
ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะวเิทศศึกษา (N=9) 6 (66.67%) 3 (33.33%) - 
ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน (N=21) 7 (33.33%) 10 (47.62%) 4 (19.05%) 
ภาพรวม (N=35) 16 (45.71%) 14 (40.00%) 5 (14.29%) 

 
ในภาพรวม ผูส้อนทั้งสามกลุ่ม จ านวน 35 คน มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญาตรีมากท่ีสุด (16 

คน หรือ 45.71%) รองลงมาคือผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท (14 คน หรือ 40.00%) และ
ผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด  (5 คน หรือ 14.29%)  

เม่ือแยกวเิคราะห์วฒิุการศึกษาของผูส้อนในแต่ละกลุ่ม พบวา่ผูส้อนชาวไทย (3 คน หรือ 
60.00%) และผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (6 คน หรือ 66.67%) ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยผูส้อนชาวไทยมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท 1 คน (20.00%)  และปริญญาเอก 1 คน 
(20.00%) ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 1 ใน 3 (3 คน หรือ 33.33%) มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท และ
ไม่มีผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกเลย ส าหรับผูส้อนชาวจีนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน พบส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท (10 คน หรือ 47.62%) รองลงมาคือ
ระดบัปริญญาตรี (7 คน หรือ 33.33%) และระดบัปริญญาเอกมีนอ้ยท่ีสุด (4 คน หรือ 19.05%) 

หากวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสาขาท่ีผูส้อนจบการศึกษา พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงัแสดงใน
ตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางที ่2.5 สาขาทีผู้่สอนจบการศึกษา 

กลุ่มผูส้อน 
สาขาท่ีจบการศึกษา 

เก่ียวกบัภาษาจีน ไม่เก่ียวกบัภาษาจีน 
ผูส้อนชาวไทย (N=5) 2 (40.00%) 3 (60.00%) 
ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะวเิทศศึกษา (N=9) 5 (55.56%) 4 (44.44%) 
ผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน (N=21) 16 (76.19%) 5 (23.81%) 
ภาพรวม (N=35) 23 (65.71%) 12 (34.29%) 

 
จากตาราง ในภาพรวมผูส้อนส่วนใหญ่ หรือ 2 ใน 3 (23 คน หรือ 65.71%) จบการศึกษาใน

สาขาท่ีเก่ียวกบัภาษาจีน ไดแ้ก่ การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ อกัษรศาสตร์ภาษาจีน 
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ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต ์โดยแบ่งเป็น ผูส้อนชาวไทย 2 คน (40.00%) ผูส้อนชาวจีนท่ี
คณะฯ 5 คน (55.56%) และผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 16 คน (76.19%) แต่ในขณะเดียวกนั 
พบผูส้อนจ านวน 1 ใน 3 (12 คน หรือ 34.29%) ไม่ไดจ้บการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวกบัภาษาจีน 
แบ่งเป็น ผูส้อนชาวไทย 3 คน (60.00%) จบสาขาวเิทศธุรกิจจีนท่ีคณะฯ (ทั้งสามคนก าลงัลาศึกษา
ต่อระดบัปริญญาโทในสาขาการส่ือสาร 2 คน และสาขาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 1 คน) ผูส้อนชาวจีน
ท่ีคณะฯ 4 คน (44.44%) จบสาขาภาษาองักฤษ วทิยาการจดัการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
สังคมศาสตร์ สาขาละ 1 คน และผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 5 คน (23.81%) จบสาขากฏหมาย
การคา้ระหวา่งประเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจโลก บริหารธุรกิจ  สาขาละ 
1 คน  

 
4) ประสบการณ์สอน 
ผูส้อนทั้งท่ีคณะฯ และมหาวทิยาลยัจีนมีประสบการณ์สอนในระดบัท่ีหลากหลายดงัแสดงใน

ตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่2.6 ประสบการณ์สอนของผู้สอน 
กลุ่มผูส้อน ไม่เคย

สอน 
สอน  

1-2  ปี 
สอน  
3-4 ปี 

สอนเกิน 
 5 ปี 

ค่าเฉล่ีย 
ต่อคน (ปี) 

ผูส้อนชาวไทย (N=5) 
1 

(20.00%) 

1 
(20.00%) 

2 
(40.00%) 

1  
(20.00%) 2.60 

4 (80.00%) 

ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) 
3 

(33.33%) 

3 
(33.33%) 

1 
(11.11%) 

2  
(22.22%) 2.89 

 6 (66.67%) 

ผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน (N=21) 1 (4.76%) 
4 

(19.05%) 
3 

(14.29%) 
13 

(61.90%) 5.57 
20 (95.24%) 

ภาพรวม (N=35) 
5 

(14.29%) 

8 
(22.86%) 

6 
(17.14%) 

16 
(45.71%) 4.46 

30 (85.71%) 

 
เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางเก่ียวกบัประสบการณ์สอนของผูส้อนจ านวน 35 คน จากทั้ง

สามกลุ่ม ไดพ้บขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจหลายประเด็น ดงัน้ี 
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(1) ในภาพรวมของผูส้อนทั้งสามกลุ่ม หากแยกวเิคราะห์อตัราส่วนของผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์และผูส้อนท่ีไม่มีประสบการณ์ จะพบวา่ผูส้อนส่วนใหญ่ (30 คน หรือ 85.71%) มี
ประสบการณ์สอนในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป โดยกลุ่มผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์สอนมากท่ีสุด (20 คน หรือ 95.24%) รองลงมาคือ กลุ่มผูส้อนชาวไทย (4 คน หรือ 
80.00%) และกลุ่มผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (6 คน หรือ 66.67%) ในส่วนผูส้อนท่ีไม่มีประสบการณ์
สอน พบผูส้อนกลุ่มดงักล่าวนอ้ยมาก (5 คน หรือ 14.29%) อยา่งไรก็ดี ในอตัราส่วนของผูส้อนท่ีไม่
มีประสบการณ์สอนเลย พบมากท่ีสุดในกลุ่มผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (3 คน หรือ 33.33%) รองลงมา
คือผูส้อนชาวไทย (1 คน หรือ 20.00%) และผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนพบนอ้ยท่ีสุด (1 คน 
หรือ 4.76%)   

(2) เม่ือเปรียบเทียบประสบการณ์สอนของผูส้อนส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่ม พบวา่ผูส้อนชาวจีน
ท่ีมหาวทิยาลยัจีนส่วนใหญ่ หรือประมาณ 3 ใน 5 (13 คน หรือ 61.90%) มีประสบการณ์สอนเกิน 5 
ปี ผูส้อนชาวไทยส่วนใหญ่ หรือ 2 ใน 5 (2 คน หรือ40.00%) มีประสบการณ์สอน 3-5 ปี และผูส้อน
ชาวจีนท่ีคณะฯ ส่วนใหญ่ซ่ึงมีอตัราส่วน 1 ใน 3 เท่ากนั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูส้อนท่ีไม่มี
ประสบการณ์สอน (3 คน หรือ 33.33%) และผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สอน 1-2 ปี (3 คน หรือ 
33.33%)  

(3) ในส่วนระยะเวลาของประสบการณ์สอน พบค่าเฉล่ียรวมของผูส้อนทั้งสามกลุ่มอยูท่ี่ 4.46 
ปี/คน เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผูส้อนในแต่ละกลุ่ม พบวา่ค่าเฉล่ียของผูส้อนชาวจีนท่ี
มหาวทิยาลยัจีนสูงท่ีสุด คือ 5.57 ปี/คน รองลงมาคือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 2.89 ปี/คน และผูส้อน
ชาวไทยมีค่าเฉล่ียระยะเวลาของประสบการณ์สอนต ่าสุด 2.60 ปี/คน  

(4) แมว้า่ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ จะมีค่าเฉล่ียระยะเวลาประสบการณ์สอนต่อคนสูงกวา่กลุ่ม
ผูส้อนชาวไทย แต่ช่วงห่างของค่าเฉล่ียดงักล่าวมีไม่มากนกั อีกทั้งเม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิง
รายละเอียด จากภาพรวมในขอ้ 1 แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราส่วนของผูส้อนชาวไทยท่ีมีประสบการณ์
สอนยงัคงมีมากกวา่ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ  นอกจากน้ีหากพิจารณาเฉพาะผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
สอนเกิน 3 ปี ข้ึนไป ซ่ึงจดัวา่เป็นผูส้อนท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดบัหน่ึง เพราะระยะเวลาของ
ประสบการณ์สอนไม่ต ่ามากจนเกินไป พบวา่ผูส้อนชาวไทย 3 ใน 5 (60.00%) มีประสบการณ์สอน
เกิน 3 ปี ส่วนผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ พบเพียง 1 ใน 3 (3 คน หรือ 33.33%) เท่านั้น ส่วนผูส้อนชาว
จีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน พบมีผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สอนเกิน 3 ปี สูงท่ีสุด (16 คน หรือ 76.19%) 
ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ เป็นกลุ่มท่ีมีความน่าเช่ือถือดา้นประสบการณ์สอน
นอ้ยท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน จดัเป็นกลุ่มผูส้อนท่ีมีความน่าเช่ือถือดา้น
ประสบการณ์สอนมากท่ีสุด  
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5) ภาระงานของผู้สอน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นภาระงานของผูส้อน งานวจิยัน้ีไดแ้บ่งภาระงานของผูส้อนออกเป็น 2 

ส่วน คือภาระงานสอน และภาระงานอ่ืนๆ ในส่วนภาระงานสอน พิจารณาจากรายวชิาท่ีสอนต่อ
ภาคการเรียน และชัว่โมงสอนต่อสัปดาห์ โดยไดแ้สดงรายละเอียดของขอ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่2.7 ภาระงานสอนโดยเฉลีย่ต่อคนแยกตามจ านวนรายวชิาต่อภาคเรียน และช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ 

กลุ่มผูส้อน รายวชิา/คน/ภาคการเรียน ชัว่โมงสอน/คน/สปัดาห์ 
ผูส้อนชาวไทย (N=2) 2.00 11.00 
ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะวเิทศศึกษา (N=9) 2.11 12.00 
ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน (N=21) 2.43 13.14 
YUTCM (N=2) 1.00 10.00 
GXU (N=2) 3.50 24.00 
SCUT (N=2) 3.00 13.00 
SCU (N=2) 2.50 15.00 
SHU (N=6) 2.17 7.67 
NUST (N=2) 2.50 21.00 
JUST(N=3) 3.00 14.67 
XMU (N=2) 2.00 10.00 
ภาพรวม (N=35) 2.31 12.69 
หมายเหตุ ขอ้มูลภาระงานของผูส้อนชาวไทยมี 2 คน เน่ืองจากผูส้อนอีก 3 คน ก าลงัอยูใ่นระหวา่งลาศึกษาต่อ 

 
จากตาราง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนจ านวนรายวชิาท่ีสอน จะเห็นวา่ ผูส้อนทั้ง 3 กลุ่ม 

จ านวน 32 คน มีค่าเฉล่ียจ านวนรายวชิาท่ีสอน 2.31 วชิา/คน/ภาคการเรียน โดยผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยั
จีนมีจ านวนรายวชิาท่ีสอนโดยเฉล่ียสูงสุด คือ 2.43 วชิา รองลงมาคือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 2.1 วชิา 
และผูส้อนชาวไทยมีภาระงานสอนโดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 2 วชิา หากแยกวเิคราะห์เฉพาะมหาวทิยาลยั
ในประเทศจีน พบวา่ ผูส้อนจาก GXU มีภาระงานสอนโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 3.5 วชิา และผูส้อนจาก 
YUTCM มีภาระงานสอนโดยเฉล่ียต ่าท่ีสุดเพียง 1 วชิา 

เม่ือวเิคาระห์ขอ้มูลในส่วนจ านวนชัว่โมงสอน จะพบวา่ค่าเฉล่ียภาระงานสอนของผูส้อนทั้ง 
3 กลุ่มคือ 12.69 ชัว่โมง/คน/สัปดาห์ หากแยกวเิคราะห์ตามกลุ่มผูส้อน พบวา่ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยั
จีนมีภาระงานเฉล่ีย/คน/สัปดาห์สูงสุด 13.14 ชัว่โมง รองลงมาคือ ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 12 ชัว่โมง 
และผูส้อนชาวไทยมีภาระงานเฉล่ียต่อสัปดาห์นอ้ยท่ีสุด 11 ชัว่โมง หากพิจารณาเฉพาะ
มหาวทิยาลยัในประเทศจีน จะพบวา่ผูส้อนของ GXU มีภาระงานสอนเฉล่ียต่อคนมากท่ีสุดคือ 24 
ชัว่โมง และผูส้อนของ SHU มีภาระงานสอนเฉล่ียต่อคนนอ้ยท่ีสุดเพียง 7.67 ชัว่โมง 
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เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูส้อนท่ีมีภาระงานสอนเพียงอยา่งเดียวกบัผูส้อนท่ีมีภาระงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานสอน ไดแ้ก่ งานแต่งต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน งานวจิยั และ
งานบริหาร พบขอ้มูลดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.8 เปรียบเทยีบภาระงานสอนและภาระงานอืน่ๆ ของผู้สอน 

ภาระงาน 
ผูส้อน 
ชาวไทย 
(N=2) 

ผูส้อน 
ชาวจีนท่ีคณะฯ 

(N=9) 

ผูส้อน 
ชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 

(N=21) 

ภาพรวม 
(N=32) 

สอนอยา่งเดียว 
1 

(3.13%) 
6 

(18.75%) 
8 

(25.00%) 
15 

(46.88%) 
ภาระงานอ่ืนๆ  
นอกเหนือจากงานสอน 

1 
(3.13%) 

3 
(9.38%) 

13 
(40.63%) 

17 
(53.13%) 

- แต่งต าราฯ - - 
1 

(3.13%) 
1 

(3.13%) 

- ท าวจิยั 
1 

(3.13%) 
- 

5 
(15.63%) 

6 
(18.75%) 

- บริหาร - 
1 

(3.13%) 
2 

(6.25%) 
3 

(9.38%) 

- แต่งต าราฯ + ท าวจิยั - 
2 

(6.25%) 
2 

(6.25%) 
4 

(12.50%) 
- แต่งต าราฯ + บริหาร - - - - 

- ท าวจิยั + บริหาร - - 
2 

(6.25%) 
2 

(6.25%) 

- แต่งต าราฯ + วจิยั + บริหาร - - 
1 

(3.13%) 
1 

(3.13%) 
หมายเหตุ ขอ้มูลภาระงานของผูส้อนชาวไทยมี 2 คน เน่ืองจากผูส้อนอีก 3 คน ก าลงัอยูใ่นระหวา่งลาศึกษาต่อ 

 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูส้อนทั้ง 3 กลุ่ม จ านวน 32 คน สามารถวเิคราะห์และสรุป

ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
(1) ในภาพรวม ผูส้อนเกือบคร่ึงหน่ึง (15 คน หรือ 46.88%) ไม่มีภาระงานอ่ืนๆ เลย ยกเวน้

งานสอน ประกอบไปดว้ยผูส้อนชาวไทย 1 คน (3.13%) ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 6 คน (18.75%) และ
ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 8 คน (25.00%) ส่วนผูส้อนท่ีเหลืออีกกวา่คร่ึงหน่ึง (17 คน หรือ53.13%) มี
ภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน  
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(2) ในจ านวนผูส้อนท่ีมีภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน พบวา่ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน
มีภาระงานอ่ืนๆ มากท่ีสุด (13 คน หรือ 40.63%) รองลงมาคือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (3 คน หรือ 
9.38%) และผูส้อนชาวไทยมีภาระงานอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด (1 คน หรือ 3.13%)  

(3) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ผูส้อนทั้ง 3 กลุ่ม นอกเหนือจากงานสอนแลว้ ยงัท า
ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ผูส้อนชาวไทย: ท างานวจิยัอยา่งเดียว (1 คน หรือ 3.13%) ผูส้อน
ชาวจีนท่ีคณะฯ: ท างานบริหารอยา่งเดียว (1 คน หรือ 3.13%) แต่งต าราและท างานวจิยั (2 คน หรือ 
6.25%) ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน: แต่งต าราฯ อยา่งเดียว (1 คน หรือ 4.76%) ท างานวจิยัอยา่งเดียว (5 
คน หรือ 15.63%) บริหารอยา่งเดียว (2 คน หรือ 15.63%) แต่งต าราฯ และท าวจิยั (2 คน หรือ 
15.63%) ท างานวจิยัและงานบริหาร (2 คน หรือ 15.63%) แต่งต ารา ท างานวจิยั และงานบริหาร (1 
คน หรือ 3.13%) 

 
4.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการสอน 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการสอนรายวชิาต่างๆ ทั้งท่ีเป็น
รายวชิาภาษาจีนและรายวชิาในสาขาท่ีสอนเป็นภาษาจีน พบขอ้มูลดงัแสดงในตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางที ่2.9 ความคดิเห็นของผู้สอนเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการสอนด้านต่าง  ๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการสอน กลุ่มผูส้อน ไม่เลย 
นอ้ยถึงนอ้ย

ท่ีสุด 
มากถึงมาก

ท่ีสุด 

ชัว่โมงเรียนแต่ละสปัดาห์นอ้ย
เกินไป 

ชาวไทย (N=5) - 2 (40.00%) 3 (60.00%) 
ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) 1 (11.11%) 3 (33.33%) 5(55.56%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) 6 (28.57%) 15 (71.43%) - 

ภาพรวม 7 (20.00%) 20 (57.14%) 8 (22.86%) 

ภาระงานมากเกินไป 

ชาวไทย (N=5) - 3 (60.00%) 2 (40.00%) 
ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) -  8 (88.89%)  1 (11.11%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) 6 (28.57%) 12 (57.14%) 3 (14.29%) 

ภาพรวม 6 (17.14%) 23 (65.71%) 6 (17.14%) 

ประสบการณ์สอนของตนไม่
เพียงพอ 

ชาวไทย (N=5) - 2 (40.00%) 3 (60.00%) 
ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) 1 (11.11%) 3 (33.33%) 5 (55.56%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) 13 

(61.90%) 
8 (38.10%) - 

ภาพรวม 14 
(40.00%) 

13 (37.14%) 8 (22.86%) 

จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 
 

ชาวไทย (N=5) 1 (20.00%) 4 (80.00%) - 
ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) 1 (11.11%) 7 (77.78%) 1 (11.11%) 
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ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) 1 (4.76%) 4 (19.05%) 16 (76.19%) 
ภาพรวม 3 (8.57%) 15 (42.86%) 17 (48.57%) 

ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้น
เรียนแตกต่างกนัมาก 
 

ชาวไทย (N=5) - 1 (20.00%) 4 (80.00%) 
ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) - 2 (22.22%) 7 (77.78%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) - 2 (9.52%) 19 (90.48%) 

ภาพรวม - 5 (14.29%) 30 (85.71%) 

ความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่
เพียงพอ 

ชาวไทย (N=5) - 1 (20.00%) 4 (80.00%) 
ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9)  - 2 (22.22%) 7 (77.78%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) - 10 (47.62%) 11 (52.38%) 

ภาพรวม  - 13 (37.14%) 22 (62.86%) 

 
จากตาราง เม่ือวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอนดา้นต่างๆ พบวา่ปัญหาของผูส้อนทั้ง 

3 กลุ่ม ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยโดยแยกตามกลุ่ม
ผูส้อนไดด้งัน้ี 

ปัญหาและอุปสรรคผูส้อนชาวไทย 
(1) ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก  4 คน (80.00%) 
(2) ความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ  4 คน (80.00%) 
(3) ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป  3 คน (60.00%) 
(4) ประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ  3 คน (60.00%) 
(5) ภาระงานมากเกินไป  2 คน (40.00%) 
(6) จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป  0 คน (00.00%) 
ปัญหาและอุปสรรคของผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 
(1) ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก  7 คน (77.78%) 
(2) ความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ  7 คน (77.78%) 
(3) ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป  5 คน (55.56%) 
(4) ประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ  5 คน (55.56%) 
(5) ภาระงานมากเกินไป  1 คน (11.11%) 
(6) จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป  1 คน (11.11%) 
ปัญหาและอุปสรรคของผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 
(1) ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก  19 คน (90.48%) 
(2) จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 16 คน (76.19%) 
(3) ความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ  11 คน (52.38%) 
(4) ภาระงานมากเกินไป  3 คน  (14.29%) 
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(5) ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป  0 คน (0.00%) 
(6) ประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ  0 คน (0.00%) 
จากขอ้มูลท่ีได ้หากพิจารณาเฉพาะท่ีคณะฯ จะเห็นวา่ ผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวจีนมี

ความคิดเห็นต่อล าดบัความส าคญัของป ญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสอนทั้ง 6 รายการไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยพบวา่ปัญหาอนัดบัท่ี 1 ถึงอนัดบัท่ี 4 ทั้งผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 
จ านวนเกินคร่ึงหน่ึงเห็นวา่เป็นปัญหาในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนใน
ชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก ความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ย
เกินไป และประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ ในส่วนอนัดบัท่ี 5 ภาระงานมากเกินไป พบวา่
ผูส้อนชาวไทย 2 ใน 5 เห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการสอนของตนเอง ขณะท่ีมีผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ  
แค่ 1 ใน 10 ท่ีคิดวา่เป็นปัญหา ส าหรับปัญหาอนัดบัท่ี 6 จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป พบมีผูส้อนชาว
จีนท่ีคณะฯ เพียง 1 ใน 10 ท่ีเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการสอน โดยไม่มีผูส้อนชาวไทยท่ีคิดวา่เป็น
อุปสรรคต่อการสอนเลย 

ในส่วนกลุ่มผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน พบวา่ปัญหาการสอนของผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยั
จีน 3 อนัดบัแรก ท่ีมีจ  านวนผูส้อนเกินคร่ึงหน่ึงเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการสอนในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก (19 คน หรือ 90.48%) จ านวน
ผูเ้รียนมากเกินไป (16 คน หรือ 76.19%) และความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ (11 คน หรือ 
52.38%) ส่วนปัญหาท่ีเหลื อีก 3 รายการ พบ 1 รายการ ท่ีผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนเห็นวา่เป็น
อุปสรรคต่อการสอนนอ้ยมาก คือ ภาระงานมากเกินไป (3 คน หรือ 14.29%) และพบ 2 รายการ ท่ี
ไม่มีผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการสอนในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเลย 
คือ ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป และประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ  

หากแยกพิจารณาเฉพาะมหาวทิยาลยัในประเทศจีนทั้ง 8 แห่ง โดยใชค้่าเฉล่ียเพื่อแสดงระดบั
ปัญหาและอุปสรรคต่อการสอน จาก 1 (ไม่มีเลย) ไปจนถึง 5 (มากท่ีสุด) สามารถแสดงผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดต้ามตารางดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.10 ค่าเฉลีย่ความคดิเห็นของผู้สอนทีม่หาวทิยาลยัในประเทศจนีต่อปัญหาและอุปสรรคในการสอน 
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
 

ปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการสอน 

YUTCM 
 (N=2) 

GXU 
(N=2) 

SCUT   
(N=2)  

SCU 
(N=2) 

SHU 
(N=6)  

NUST 
(N=2) 

JUST 
(N=3) 

XMU 
(N=2) 

ภาพรวม 

ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียน 
ในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก 

5.00 4.50 4.00 4.00 3.83 5.00 4.33 4.00 4.24 

จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 4.00 3.50 5.00 4.50 3.83 4.00 3.33 4.00 3.95 
ระดบัความรู้ภาษาจีนของ 3.00 3.00 3.50 3.50 4.17 3.00 3.67 4.50 3.67 
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ผูเ้รียนไม่เพียงพอ 
ชัว่โมงเรียนแต่ละสปัดาห์
นอ้ยเกินไป 

3.00 3.00 1.50 1.50 2.00 3.00 2.67 1.50 2.24 

ภาระงานมากเกินไป 3.00 4.00 1.00 2.00 2.33 2.00 1.33 2.50 2.24 
ประสบการณ์สอนของตน
ไม่เพียงพอ 

2.00 3.00 1.00 2.00 1.33 1.00 1.33 2.00 1.62 

 
จากขอ้มูลในตาราง พบขอ้สังเกตในเชิงรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 
(1) ปัญหาดา้นระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 หรือ 

ระดบัมากค่อนไปทางมากท่ีสุด พบค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.83 คือ SHU ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 5.00 คือ 
YUTCM  และ NUST ค่าเฉล่ียทุกมหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบัค่อนไปทางมากถึงมากท่ีสุด โดยมีความ
ห่างของค่าเฉล่ียนอ้ย แสดงใหเ้ห็นวา่ มหาวทิยาลยัจีนทั้ง 8 แห่ง เห็นตรงกนัวา่ระดบัภาษาจีนของ
ผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 ไดแ้ก่ YUTCM (5.00) GXU (4.50) 
และ NUST (5.00) ซ่ึงผูส้อนเห็นวา่ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด 

(2) ปัญหาดา้นจ านวนผูเ้รียนมากเกินไป มีค่าเฉล่ีย 3.95 หรือ ระดบัมาก พบค่าเฉล่ียต ่าสุด 
3.33 คือ JUST ค่าเฉล่ียสูงสุด 5.00 คือ SCUT ค่าเฉล่ียแต่ละมหาวทิยาลยัค่อนขา้งแตกต่างกนัจาก
ระดบันอ้ยถึงมากท่ีสุด ความห่างของค่าเฉล่ียมีมาก แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดในส่วนจ านวน
ผูเ้รียนในชั้นเรียนแต่ละมหาวทิยาลยัจีน จะพบขอ้สังเกตท่ีสามารถอธิบายความห่างของค่าเฉล่ีย
ดงักล่าวได ้กล่าวคือ มีมหาวทิยาลยัจีน 3 แห่ง ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

- GXU  ผูเ้รียน 46 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 23 คน) ค่าเฉล่ียปัญหา 3.50 
- NUST  ผูเ้รียน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 30 คน) ค่าเฉล่ียปัญหา 4.00 
- JUST  ผูเ้รียน 52 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 26 คน) ค่าเฉล่ียปัญหา 3.33 

ผูเ้รียนท่ี GXU และ JUST มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งต ่า (3.50 และ 3.33)  เน่ืองจากจ านวนผูเ้รียนมี
นอ้ยกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน (23 คน และ 26 คน) ส่วน NUST แมจ้ะมีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 
กลุ่ม แต่จ านวนผูเ้รียนต่อกลุ่มยงัเป็น 30 คน ท าใหไ้ดค้่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมาก (4.00) นอกจากน้ี 
ค่าเฉล่ียของ SHU อยูท่ี่ 3.83 อาจเน่ืองจาก รายวชิาท่ี SHU บางรายวชิาเป็นวชิาเลือก ท าใหจ้  านวน
ผูเ้รียนมีไม่มาก ไดแ้ก่ General Aspect about Business in China (20 คน) และส านวนสุภาษิตจีน (5 
คน) ท าใหผู้ส้อนทั้ง 2 วชิา ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัปัญหาจ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนมีมากเกินไปอยูใ่น
ระดบั 3 และ 1 ตามล าดบั เป็นผลใหค้่าเฉล่ียเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวของ SHU ไม่สูงเท่ามหาวทิยาลยั
อ่ืนๆ ดงันั้น หากไม่คิดรวมค่าเฉล่ียในมหาวทิยาลยัจีนซ่ึงมีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม ท่ี 
GXU NUST และ JUST รวมถึงค่าเฉล่ียปัญหาของ 2 วชิาเลือกท่ี SHU จะไดค้่าเฉล่ียปัญหาจ านวน
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ผูเ้รียนมากไปสูงถึง 4.50 ซ่ึงเป็นระดบัมากค่อนไปทางมากท่ีสุด ถือเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัอนัดบั 
1 มากกวา่ปัญหาระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.24 

(3) ปัญหาดา้นความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.67 หรือระดบัค่อนไปทาง
มาก พบค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.00 คือ YUTCM GXU และ NUST ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.50 คือ XMU ค่าเฉล่ีย
แต่ละมหาวทิยาลยัค่อนขา้งแตกต่างกนัจากระดบันอ้ยถึงมาก และความห่างของค่าเฉล่ียก็มีมาก
เช่นกนั จากค่าเฉล่ียความเห็นของผูส้อนเก่ียวกบัปัญหาความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนไม่
เพียงพอน้ี หากพิจารณารายละเอียดในส่วนเน้ือหาท่ีเรียนโดยแยกตามชั้นปี สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ 
ผูเ้รียนในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนมีค่าเฉล่ียปัญหาดงักล่าวสูงข้ึนตาม เน่ืองจากเน้ือหาท่ีเรียนมีความยากข้ึน
ทั้งในส่วนรายวชิาท่ีเก่ียวกบัภาษาจีน และรายวชิาเก่ียวกบัสาขาท่ีเรียน หรือรายวชิาในสาขาวเิทศ
ธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา ท่ีสอนเป็นภาษาจีน โดยสามารถเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัญหาท่ี
เพิ่มข้ึนตามชั้นปีท่ีสูงข้ึนดงัน้ี ชั้นปีท่ี 1 YUTCM (3.00) GXU(3.00)  NUST (3.00) ค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบันอ้ย ชั้นปีท่ี 2  SCUT (3.50) JUST (3.67) ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนไปทางมาก และชั้นปีท่ี 3 
SHU (4.17) XMU (4.50) ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากค่อนไปทางมากท่ีสุด 

(4)  ปัญหาท่ีเหลืออีก 3 รายการ พบค่าเฉล่ียของปัญหาอยูใ่นเกณฑต์ ่าทั้งหมด โดยปัญหา
ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป และภาระงานมากเกินไป พบค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 2.24 หรืออยู่
ในระดบัค่อนไปทางนอ้ยท่ีสุด และปัญหาประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ พบมีค่าเฉล่ียเพียง 
1.62  หรือระดบัค่อนไปทางนอ้ยท่ีสุด จึงพอท่ีจะสรุปไดว้า่ ปัญหาทั้ง 3 รายการ ท่ีกล่าวมายงัไม่ถือ
เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนท่ีมหาวิทยาลยัในประเทศจีน 

 
4.2.3 ความคิดเห็นของผู้สอนต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  

ขอ้มูลความคิดเห็นของผูส้อนต่อพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนดา้นต่างๆ แสดงในตาราง
ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.11 ความคดิเห็นของผู้สอนต่อพฤตกิรรมของผู้เรียนด้านต่าง  ๆ

พฤติกรรมของผูเ้รียน กลุ่มผูส้อน ไม่เลย 
นอ้ยถึงนอ้ย

ท่ีสุด 
มากถึงมาก

ท่ีสุด 
เขา้เรียนสม ่าเสมอ ชาวไทย (N=5) - 1 (20.00%) 4 (80.00%) 

ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) - 1 (11.11%) 8 (88.89%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) 

- 2 (9.52%) 
19 

(90.48%) 
ภาพรวม 

- 4 (11.43%) 
 31 

(88.57%) 
ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ชาวไทย (N=5) - 3 (60.00%) 2 (40.00%) 



39 
 

  

ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) - 7 (77.78%) 2 (22.22%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) - 13 (61.90%) 8 (38.10%) 
ภาพรวม 

- 23 (65.71%) 
12 

(34.29%) 
กระตือรือร้นในการตอบค าถาม ชาวไทย (N=5) 1 (20.00%) 3 (60.00%) 1 (20.00%) 

ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) 1 (11.11%) 7 (77.78%) 1 (11.11%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) - 13 (61.90%) 8 (38.10%) 
ภาพรวม 

2 (5.71%) 23 (65.71%) 
10 

(28.57%) 
กระตือรือร้นในการถามค าถาม ชาวไทย (N=5) 2 (40.00%) 3 (60.00%) - 

ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) 2 (22.22%) 7 (77.78%) - 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) - 19 (90.48%) 2 (9.52%) 
ภาพรวม 4 (11.43%) 29 (82.86%) 2 (5.71%) 

ส่งงาน / การบา้นตามเวลาท่ีก าหนด ชาวไทย (N=5) - 2 (40.00%) 3 (60.00%) 
ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) - 3 (33.33%) 6 (66.67%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) 

- 5 (23.81%) 
16 

(76.19%) 
ภาพรวม 

- 10 (28.57%) 
25 

(71.43%) 
ลอกการบา้น ชาวไทย (N=5) - 3 (60.00%) 2 (40.00%) 

ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) - 5 (55.56%) 4 (44.44%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) - 13 (61.90%) 8 (38.10%) 
ภาพรวม 

- 21 (60.00%) 
14 

(40.00%) 
ทุจริตในการสอบ ชาวไทย (N=5) - 3 (60.00%) 2 (40.00%) 

ชาวจีนท่ีคณะฯ (N=9) - 6 (66.67%) 3 (33.33%) 
ชาวจีนท่ีม.จีน (N=21) - 14 (66.67%) 7 (33.33%) 
ภาพรวม 

- 23 (65.71%) 
12 

(34.29%) 

 
จากขอ้มูลจะเห็นวา่ ในภาพรวมความคิดเห็นของผูส้อนทั้งสามกลุ่มต่อพฤติกรรมการเรียน

ของผูเ้รียนดา้นต่างๆ เป็นไปในทิศทางใกลเ้คียงกนัทั้ง 7 รายการ หากแยกวเิคราะห์พฤติกรรมท่ีมี
เน้ือหาสัมพนัธ์กนั สามารถแยกอธิบายได ้3 ประเด็น ดงัน้ี 

(1) ดา้นการเขา้เรียนและความตั้งใจเรียน แมผู้ส้อนส่วนใหญ่ (31 คน หรือ 88.57%) เห็นวา่
ผูเ้รียนเขา้เรียนสม ่าเสมอในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูส้อน 2 ใน 3 (23 คน หรือ 



40 
 

  

65.71%) กลบัเห็นวา่ผูเ้รียนตั้งใจเรียนในชั้นเรียนในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด โดยมีผูส้อน 1 ใน 3 (12 
คน หรือ 34.29%) เห็นวา่ผูเ้รียนตั้งใจเรียนในชั้นเรียนในระดบัมากถึงมากท่ีสุด  

(2) ดา้นความพยายามต่อการถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน ผูส้อนเห็นวา่ผูเ้รียนมี
พฤติกรรมดา้นน้ีนอ้ยมาก ในส่วนความกระตือรือร้นต่อการตอบค าถามในชั้นเรียน มีผูส้อนเพียง
ประมาณ 1 ใน 4 (10 คน หรือ 28.57%) ท่ีเห็นวา่ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะตอบค าถามใน
ระดบัมากถึงมากท่ีสุด ผูส้อนส่วนใหญ่ หรือ 2 ใน 3 (23 คน หรือ 65.71%) เห็นวา่ผูเ้รียน
กระตือรือร้นท่ีจะตอบค าถามในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูส้อนส่วนท่ีเหลือ (2 คน หรือ 5.71%) 
เห็นวา่ผูเ้รียนไม่พยายามตอบค าถามในชั้นเรียนเลย ดา้นความกระตือรือร้นต่อการถามค าถามในชั้น
เรียน มีผูส้อนนอ้ยมาก (2 คน หรือ 5.71%) ท่ีเห็นวา่ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะถามค าถามใน
ระดบัมากถึงมากท่ีสุด ผูส้อนส่วนใหญ่ (29 คน หรือ 82.86%) เห็นวา่ผูเ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะถาม
ค าถามในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูส้อน 1 ใน 10 (4 คน หรือ 11.43%) เห็นวา่ผูเ้รียนไม่
กระตือรือร้นในการตอบค าถามเลย โดยหากเปรียบเทียบอตัราส่วนระหวา่งการถามและการตอบ
ค าถามของผูเ้รียนจะพบวา่ ผูส้อนเห็นวา่ขณะสอนในชั้นเรียน ผูเ้รียนถามค าถามนอ้ยกวา่ตอบ
ค าถาม 

(3) ดา้นความรับผดิชอบต่องานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย และความซ่ือสัตยต่์อตนเอง
ในการเรียน ผูส้อนส่วนใหญ่เห็นวา่ผูเ้รียนส่งงานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตาม
ก าหนดเวลาในระดบัมากถึงมากท่ีสุด (25 คน หรือ 71.43%) ลอกการบา้นในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(21 คน หรือ 60.00%) และทุจริตในการสอบในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด (23 คน หรือ 65.71%) แต่
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่ แมผู้ส้อนส่วนใหญ่จะใหค้วามเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน
ของผูเ้รียนในประเด็นดงักล่าวอยูใ่นเกณฑดี์ แต่พบผูส้อนส่วนหน่ึงเห็นวา่ผูเ้รียนขาดความซ่ือสัตย์
ทั้งในส่วนการท างานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายและการสอบ โดยมีผูส้อน 2 ใน 5 (14 คน หรือ 
40.00%) เห็นวา่ผูเ้รียนลอกการบา้นอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด และผูส้อน 1 ใน 3 (12 คน หรือ 
34.29%) เห็นวา่ผูเ้รียนทุจริตในการสอบในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเช่นกนั 
 
4.3 ข้อมูลผู้เรียน  
 งานวจิยัคร้ังน้ีไดแ้จกแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีน
ใหก้บัผูเ้รียนซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) (International Business (China): IBC) และ
สาขาจีนศึกษา (Chinese Studies: CNS) รหสั 50 51 และ 52 คณะวเิทศศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในภาคการศึกษาท่ี 3/2552 โดยมีจ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน 432 คน เป็น
นกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) 264 คน (61.11%) และนกัศึกษาสาขาจีนศึกษา 168 คน (38.89%) 
จากผลการรวบรวมขอ้มูลไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 374 คน หรือ 
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86.57% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ดงัจะไดแ้สดงรายละเอียดของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมดและผูเ้รียนท่ี
ตอบแบบสอบถามแยกตามสาขาและชั้นปีท่ีเรียนในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.12 จ านวนผู้เรียนทั้งหมดและผู้เรียนทีต่อบแบบสอบถามแยกตามสาขาและช้ันปีทีเ่รียน 

ชั้นปี ผูเ้รียนทั้งหมด 
ผูเ้รียนท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

สาขา IBC สาขา CNS 

ผูเ้รียนทั้งหมด 
ผูเ้รียนท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

ผูเ้รียน
ทั้งหมด 

ผูเ้รียนท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

ชั้นปีท่ี 1 
รหสั 52 

152 120 (78.94%) 92 73 (79.35%) 60 47 (78.33%) 

ชั้นปีท่ี 2 
รหสั 51 

130 114 (87.69%) 78 72 (92.31%) 52 42 (80.77%) 

ชั้นปีท่ี 3 
รหสั 50 

150 140 (93.33%) 94 91 (96.81%) 56 49 (87.50%) 

รวม 432 374 (86.57%) 264 236 (96.81%) 168 138 (82.14%) 

 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้รียนท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 374 คน หากแยกตามสาขา แบ่งเป็น 
ผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) 236 คน (63.10%) และผูเ้รียนสาขาจีนศึกษา 138 คน (36.90%) เม่ือ
แยกตามชั้นปีประกอบไปดว้ย ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 รหสั 52 120 คน (32.09%) ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 2 รหสั 51 
114 คน (30.48%) และผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 รหสั 50 140 คน (37.43%) โดยสามารถแยกแสดงจ านวน
ตามสาขาและชั้นปีของผูเ้รียนไดด้งัตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางที ่2.13 จ านวนผู้เรียนทีต่อบแบบสอบถามแยกตามสาขาและช้ันปี 

ชั้นปี สาขา IBC สาขา CNS รวมชั้นปี 
ชั้นปีท่ี 1 รหสั 52 73 (19.52%) 47 (12.57%) 120 (32.09%) 
ชั้นปีท่ี 2 รหสั 51 72 (19.25%) 42 (11.23%) 114 (30.48%) 
ชั้นปีท่ี 3 รหสั 50 91 (24.33%) 49 (13.10%) 140 (37.43%) 

รวม 236 (63.10%) 138 (36.90%) 374 (100.00%) 

 
4.3.1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) เพศ 
จากขอ้มูลท่ีได ้ผูเ้รียนทั้งหมด 374 คน สามารถสรุปเพศของผูเ้รียนไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.14 เพศของผู้เรียนแยกตามสาขาและช้ันปี 

ชั้นปี 
สาขา IBC สาขา CNS 

รวมชั้นปี 
หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม 

ชั้นปีท่ี 1 รหสั 52 
63 

(86.30%) 
10 

(13.70%) 
73  

(19.52%) 
39 

(82.98%) 
8 

(17.02%) 
47  

(12.57%) 
120  

(32.09%) 

ชั้นปีท่ี 2 รหสั 51 
63 

(87.50%) 
9 

(12.50%) 
72  

(19.25%) 
35 

(83.33%) 
7 

(16.67%) 
42  

(11.23%) 
114  

(30.48%) 

ชั้นปีท่ี 3 รหสั 50 
80 

(87.91%) 
11 

(12.09%) 
91  

(24.33%) 
42 

(85.71%) 
7 

(14.29%) 
49  

(13.10%) 
140  

(37.43%) 

รวมสาขา 
206 

(87.29%) 
30 

(12.71%) 
236  

(63.10%) 
116 

(84.06%) 
22 

(15.94%) 
138  

(36.90%) 
374  

(100.00%) 

  
จากขอ้มูลในตารางเก่ียวกบัเพศของผูเ้รียนพบวา่ ผูเ้รียนในทุกชั้นปีของทั้ง 2 สาขา มี

อตัราส่วนของเพศหญิงและเพศชายท่ีใกลเ้คียงกนัมากดงัน้ี  
(1) ผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) จ านวน 236 คน ส่วนใหญ่ หรือ เกือบ 9 ใน 10 เป็นเพศหญิง 

(206 คน หรือ 87.29%) และมีผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 10 (30 คน หรือ 12.71%) เป็นเพศชาย 
(2) ผูเ้รียนสาขาจีนศึกษา จ านวน 138 คน ส่วนใหญ่ หรือ เกือบ 9 ใน 10 เป็นเพศหญิง (116 

คน หรือ 84.06%) และมีผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 10 (22 คน หรือ 15.94%) เป็นเพศชาย 
2) ภูมิล าเนา 
ผูเ้รียนทั้งในสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษามีภูมิล าเนาในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ทุกภาค

ของประเทศไทย โดยสามารถจดัอนัดบัจ านวนผูเ้รียนตามภูมิล าเนาจากมากไปหานอ้ยได ้13 อนัดบั 
จาก 20 จงัหวดั ดงัน้ี 

(1) สงขลา  94 คน  (25.13%)   
(2) ภูเก็ต  88 คน  (23.53%)  
(3) ตรัง  53 คน  (14.17%)  
(4) นครศรีธรรมราช  45 คน  (12.03%)  
(5) พทัลุง  20 คน  (5.35%)  
(6) สุราษฏธ์านี  13 คน  (3.48%)  
(7) ยะลา  12 คน  (3.21%)  
(8) พงังา  10 คน  (2.67%)  
(9) กระบ่ี  7 คน  (1.87%)  

 กรุงเทพฯ  7 คน  (1.87%)  
(10) สตูล  6 คน  (1.60%)  
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(11) นราธิวาส  5 คน  (1.34%)  
(12) ชุมพร  3 คน  (0.80%)  

 เชียงใหม่ 3 คน  (0.80%)  
 ระนอง  3 คน  (0.80%)  

(13) ชลบุรี  1 คน  (0.27%) 
 บุรีรัมย ์ 1 คน  (0.27%)  
 ปัตตานี 1 คน (0.27%) 
 ระยอง  1 คน  (0.27%)  
 ราชบุรี  1 คน  (0.27%)  

เม่ือพิจารณาตามภูมิภาค สามารถแยกผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดด้งัน้ี 
(1) กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคใต ้พบมีถึง 360 คน หรือ 96.26% ซ่ึงเป็นผูเ้รียนท่ีมา

จากทั้ง 14 จงัหวดัในภาคใต ้โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลาและภูเก็ต พบจ านวนผูเ้รียนจากทั้ง 
2 จงัหวดัน้ีรวมกนัมากถึง 182 คน (48.66%) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนเกือบคร่ึงหน่ึงของผูเ้รียน
ทั้งหมด  

(2) กลุ่มผูเ้รียนท่ีไม่ไดมี้ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคใตมี้เพียง 14 คน หรือ 13.74% ประกอบไปดว้ย
ผูเ้รียนท่ีมาจากทุกภาคของประเทศไทย แบ่งเป็น 
- ภาคกลาง  1 จงัหวดั (กรุงเทพฯ)  7 คน  (1.87%) 
- ภาคเหนือ  1 จงัหวดั (เชียงใหม่)  3 คน  (0.80%)  
- ภาคตะวนัออก  2 จงัหวดั (ชลบุรี และระยอง)  2 คน  (0.53%)  
- ภาคตะวนัตก  1 จงัหวดั (ราชบุรี)  1 คน  (0.27%) 

3) ผู้เรียนทีม่ีเช้ือสายจีน  
ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนท่ีมีเช้ือสายจีนเลือกเรียนในสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีน

ศึกษา ของคณะฯ มากกาวา่ผูเ้รียนซ่ึงมาจากครอบครัวท่ีไม่มีเช้ือสายจีน โดยพบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ 
หรือ เกือบ 2 ใน 3 (239 คน หรือ 63.9%) มาจากครอบครัวท่ีมีเช้ือสายจีน และผูเ้รียน 1 ใน 3 (135 
คน หรือ 36.1%) ไม่ไดม้าจากครอบครัวท่ีมีเช้ือสายจีน  

4) รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
จากขอ้มูล บิดามารดาหรือผูป้กครองของผูเ้รียนมีรายไดต่้อเดือน ดงัต่อไปน้ี 
(1) ต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือนจ านวน  16 คน (4.28%) 
(2) 10,000-20,000 บาทต่อเดือน  69 คน (18.45%) 
(3) 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน  80 คน (21.39%) 
(4) 40,000 – 50,000 บาทต่อเดือน  60 คน (16.04%) 
(5) 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน  64 คน (17.11%) 
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(6) สูงกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน  85 คน (22.73%) 
ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ บิดามารดาหรือผูป้กครองของผูเ้รียนส่วนใหญ่ (85 คน หรือ 22.73%) 

มีรายไดสู้งกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีรายได ้20,000-30,000 บาท (80 คน หรือ 
21.39%) 10,000-20,000 บาทต่อเดือน (69 คน หรือ 18.45%) 30,000-40,000 บาทต่อเดือน (64 คน 
หรือ 17.11%) และ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน (60 คน หรือ 16.04%) 

5) พืน้ฐานความรู้ภาษาจีนก่อนเข้าเรียนทีค่ณะวเิทศศึกษา 
จากการส ารวจในส่วนกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อนเขา้เรียนท่ีคณะวเิทศ

ศึกษา สาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา พบขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนผูเ้รียนท่ีเรียนสาขา
ภาษาจีนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์ภาษาจีน สายศิลป์ภาษาองักฤษ-จีน และสาขา
ศิลป์ภาษาจีน-คณิตศาสตร์) หรือระดบัอาชีวะศึกษา ดงัแสดงในตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.15 จ านวนผู้เรียนทีเ่รียนในสาขาทีเ่กีย่วกบัภาษาจนีในระดบัมธัยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา 

สาขา ผูเ้รียนทั้งหมด ผูเ้รียนท่ีเรียนสาขาดา้นภาษาจีนในระดบัมธัยม หรืออาชีวะศึกษา 
IBC 50 91 9 (9.89%) 
CNS 50 49 12 (24.49%) 
รวมปี 50 140 21 (15.00%) 

IBC 51 72 15 (20.83%) 
CNS 51 42 16 (38.10%) 
รวมปี 51 114 31 (27.19%) 

IBC 52 73 25 (34.25%) 
CNS 52 47 23 (48.94%) 
รวมปี 52 120 48 (40.00%) 

 
ขอ้มูลในตารางแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนผูเ้รียนท่ีเรียนสาขาภาษาจีนในระดบัมธัยมศึกษา หรือ

อาชีวะศึกษา ซ่ึงจดัเป็นกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อนเขา้เรียนท่ีคณะฯ เม่ือพิจารณา
ในภาพรวม พบวา่อตัราส่วนของผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทุกปี คือ ปี 
50 21 คน (15.00%) ปี 51 31 คน (27.19%) และโดยเฉพาะในปี 52 มีผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก
ถึง 48 คน (40.00%) หรือคิดเป็น 2 ใน 5 ของผูเ้รียนทั้งชั้นปีใน 2 สาขา หากวเิคราะห์แยกตามสาขา
พบวา่ อตัราส่วนของผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อนของสาขาจีนศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
สูงกวา่ผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) คือ ผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) ปี 50 9 คน (9.89%) ปี 51 15 
คน (20.83%) และปี 52 25 คน (34.25%) และผูเ้รียนสาขาจีนศึกษา ปี 50 12 คน (24.49%) ปี51 16 
คน (38.10%) และปี 52 23 คน (48.94%)  
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4.3.2 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการศึกษา 
ในส่วนขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อรูปแบบการจดัการศึกษาของคณะวเิทศศึกษาใน

สาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา งานวจิยัไดร้วมรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
(1) ความเหมาะสมในการจดัใหเ้รียนรายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 ใน 8 ภาคการเรียน จาก 9 

ภาคการเรียนตลอดหลกัสูตร มีผูเ้รียนส่วนใหญ่ (319 คน หรือ 85.29%) เห็นวา่การจดัการศึกษา
ดงักล่าวในรายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 มีความเหมาะสม และผูเ้รียนส่วนนอ้ยท่ีเหลือ (55 คน หรือ 
14.71%) เห็นวา่ไม่เหมาะสม  

(2) ความเพียงพอของเน้ือหารายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 ต่อการพฒันาความสามารถดา้น
ภาษาจีน มีผูเ้รียน 1 ใน 3 (133 คน หรือ 35.56%) เท่านั้นท่ีเห็นวา่เน้ือหารายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 
ในหลกัสูตรเพียงพอต่อการพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาจีนของตน โดยผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 
2 ใน 3 (241 คน หรือ 64.44%) เห็นวา่เน้ือหาท่ีเรียนทั้ง 8 วชิา ไม่เพียงพอต่อการพฒันา
ความสามารถดา้นภาษาจีน 

(3) ความเหมาะสมในการจดัชัว่โมงเรียนรายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 ผูเ้รียนใหค้วามคิดเห็น
ต่อจ านวนคร้ังท่ีตอ้งการให้จดัชัว่โมงเรียนค่อนขา้งหลากหลาย โดยสามารถจดัอนัดบัจากมากไปหา
นอ้ยไดด้งัน้ี 

- สัปดาห์ละ 3 คร้ัง  183 คน  (48.93%) 
- สัปดาห์ละ 2 คร้ัง (รูปแบบเดิม)  84 คน  (22.46%) 
- สัปดาห์ละ 5 คร้ัง (เรียนทุกวนั)  67 คน  (17.91%) 
- สัปดาห์ละ 4 คร้ัง   40 คน  (10.70%)  

ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือเกือบคร่ึงหน่ึง  (183 คน หรือ 48.93%) ตอ้งการ
ใหจ้ดัชัว่โมงเรียนรายวชิาพื้นฐานภาษาจีนสัปดาห์ละ 3 คร้ัง รองลงมาคือ แบบสัปดาห์ละ 2 คร้ัง (84 
คน หรือ 22.46%) ซ่ึงเป็นรูปแบบเดิมท่ีคณะฯ จดัใหเ้รียนในปัจจุบนั แบบสัปดาห์ละ 5 คร้ัง หรือ
เรียนทุกวนั (67 คน หรือ 17.91%) และแบบสัปดาห์ละ 4 คร้ัง (40 คน หรือ 10.70%) เม่ือ
เปรียบเทียบขอ้มูลดงักล่าวกบัความคิดเห็นในส่วนความเพียงพอของเน้ือหารายวชิาภาษาจีนพื้นฐาน 
จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนมีความตอ้งการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอยา่งชดัเจน กล่าวคือ เห็นวา่เน้ือหาท่ีเรียน
ไม่เพียงพอต่อการพฒันาความสามารถทางภาษาจีนของตน และตอ้งการใหค้ณะฯ เพิ่มชัว่โมงเรียน
รายวชิาภาษาจีนพื้นฐานจากเดิมสัปดาห์ละ 2 คร้ังคร้ังละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 4 ชัว่โมง/สัปดาห์ เป็น
สัปดาห์ละ 3 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 6 ชัว่โมง/สัปดาห์ หรือมากกวา่ 

(4) ช่วงเวลา ระยะเวลา และจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมของการจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัใน
ประเทศจีน ปัจจุบนัคณะฯ ไดจ้ดัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีน โดยก าหนดใหผู้เ้รียน
เดินทางไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีน 3 แห่ง ในภาคการเรียนฤดูร้อนของทุกปี ซ่ึงแบ่งเป็น 3 คร้ัง คือ 
ปี 1 ไป 80 วนั ปี 2 ไป 80 วนั และ ปี 3 ไป 140 วนั รวม 300 วนั ระยะเวลาตลอดหลกัสูตรรวม 9 
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ภาคการเรียน หรือ 3 ปี คร่ึง จากการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นช่วงเวลา ระยะเวลา และ
จ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน พบวา่ผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ี
หลากหลายดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.16 ความคดิเห็นของผู้เรียนต่อช่วงเวลา ระยะเวลา และจ านวนคร้ังทีเ่หมาะสมของการจดัการศึกษา  
ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจนี 

ช่วงเวลา ระยะเวลา และจ านวนคร้ัง ผูเ้รียน 
ภาคเรียนฤดูร้อน    3 ภาคการเรียน ไป 3 คร้ัง 192 (51.34%) 

ภาคการเรียนปกติ 

3 ภาคการเรียน ไป 3 คร้ัง 65 (17.38%) 

182 (48.66%) 
2 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง 40 (10.70%) 
2 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 1 ปี 19 (5.08%) 
4 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี 37 (9.89%) 
4 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 2 ปี   21 (5.61%) 

  
จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ ความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อช่วงเวลาการจดัการศึกษา ณ 

มหาวทิยาลยัในประเทศจีนแยกออกเป็น 2 กลุ่มอยา่งชดัเจน แมว้า่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ คร่ึงหน่ึง  
(192 คน หรือ 51.3%) เห็นวา่ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนควร
เป็นภาคเรียนฤดูร้อน หรือ ภาคการเรียนท่ี 3 ของทุกปี ซ่ึงเป็นรูปแบบเดิมท่ีคณะฯ จดัการศึกษา ณ 
มหาวทิยาลยัจีน อยา่งไรก็ดี ผูเ้รียนอีกเกือบคร่ึงหน่ึง (182 คน หรือ 48.66%) เห็นวา่การจดัการศึกษา 
ณ มหาวทิยาลยัจีนไม่ควรจดัในภาคเรียนฤดูร้อน แต่ควรจดัในภาคเรียนปกติ คือ ภาคการเรียนท่ี 1 
และ/หรือ ภาคการเรียนท่ี 2  เหมือนมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการเรียน
ตลอดหลกัสูตร 8 ภาคการเรียน หรือ 4 ปี และอาจปรับช่วงเวลาปิด-เปิดภาคการเรียนใหส้อดคลอ้ง
กบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีน  

หากแยกวเิคราะห์เฉพาะจ านวนผูเ้รียนท่ีตอ้งใหจ้ดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีนในภาคเรียน
ปกติโดยไม่นบัรวมผูเ้รียนท่ีตอ้งการใหจ้ดัการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน พบวา่ผูเ้รียนมีความคิดเห็น
ท่ีหลากหลายต่อระยะเวลาและจ านวนคร้ังท่ีไป โดยสามารถจดัอนัดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

- 3 ภาคการเรียน ไป 3 คร้ัง 65 คน  (17.38%)  
- 2 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง 40 คน  (10.70%)  
- 4 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี 37 คน  (9.89%)  
- 2 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 1 ปี 19 คน  (5.08%)  
- 4 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 2 ปี  21 คน  (5.61%) 

 จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนท่ีตอ้งการเรียน ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนในภาคการเรียนปกติมี
ทั้งหมด 182 คน (48.66%) พบผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด หรือเกือบ 1 ใน 5 (65 คน หรือ 17.38%) 
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ตอ้งการใหจ้ดัการศึกษาในประเทศจีนแบบ 3 ภาคการเรียน ไป 3 คร้ัง รองลงมาคือ แบบ 2 ภาคการ
เรียน ไป 2 คร้ัง (40 คน หรือ 10.70%) แบบ 4 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี (37 คน หรือ 
9.89%) แบบ 2 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 1 ปี (19 คน หรือ 5.08%) และแบบ 8 ภาคการเรียน ไป
คร้ังเดียว 2 ปี (21 คน หรือ 5.61%) เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว อาจพอท่ีจะสรุปไดว้า่ แมผู้เ้รียน
คร่ึงหน่ึงพอใจต่อรูปแบบเดิมของการจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนในภาคการเรียน
ฤดูร้อน แต่ผูเ้รียนอีกเกือบคร่ึงหน่ึงตอ้งการใหจ้ดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีนในภาคการเรียนปกติ 
โดยเพิ่มระยะเวลาการเรียนให้ยาวนานข้ึน  
 
4.3.3 ความคิดเห็นต่อผู้สอน 

1) ความพงึพอใจต่อรูปแบบการจัดผู้สอนทีค่ณะวเิทศศึกษา 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัผูส้อนในรายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 

ท่ีคณะวเิทศศึกษาโดยแยกตามชั้นปี ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.17 ความพงึพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจดัผู้สอนรายวชิาภาษาจนี 1-8 ทีค่ณะวเิทศศึกษา 

ชั้นปี 
ผูส้อนชาวไทย 
สอนทั้งวชิา 

ผูส้อนชาวจีน 
สอนทั้งวชิา 

ผูส้อนชาวไทย 
สอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีน 

ในแต่ละรายวชิา 
ชั้นปีท่ี 1 (N=120) 41 (34.17%) 21 (17.50%) 58 (48.33%) 
ชั้นปีท่ี 2 (N=114) 29 (25.44%) 36 (31.58%) 49 (42.98%) 
ชั้นปีท่ี 3 (N=140) 30 (21.43%) 59 (42.14%) 51 (36.43%) 
ภาพรวม (N=374) 100 (26.74%) 116 (31.02%) 158 (42.25%) 

 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัผูส้อนในรายวชิา

ภาษาจีนพื้นฐาน 1-8 ไดพ้บขอ้สังเกตุดงัน้ี 
(1) ในภาพรวม ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (158 คน หรือ 42.25%) ตอ้งการใหจ้ดัการเรียนการสอน

แบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีนในแต่ละรายวชิามากท่ีสุด รองลงมาผูเ้รียนประมาณ 1 
ใน 3 (116 คน หรือ 31.02%) ตอ้งการใหผู้ส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิา และผูเ้รียนแค่ 1 ใน 4 (100 คน 
หรือ 26.74%) ตอ้งการเรียนกบัผูส้อนชาวไทยทั้งวชิา 

(2) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดโดยแยกตามชั้นปี พบวา่ แมผู้เ้รียนชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่ หรือ
เกือบคร่ึงหน่ึง (58 คน หรือ 48.33%) พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนชาวไทยสอน
ร่วมกบัผูส้อนชาวจีนมากท่ีสุด แต่ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ คือ ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 เป็นผูเ้รียนกลุ่มเดียวใน
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ผูเ้รียนทั้งสามชั้นปีท่ีตอ้งการใหผู้ส้อนชาวไทย สอนทั้งวชิา (41 คน หรือ 34.17%) มากกวา่ผูส้อน
ชาวจีนสอนทั้งวชิา (21 คน หรือ 17.50%) 

(3) ในกลุ่มผูเ้รียนชั้นปีท่ี 2 พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัผูส้อนไปในทิศทาง
เดียวกนักบัภาพรวม กล่าวคือ ตอ้งการใหจ้ดัการเรียนการสอนแบบใหผู้ส้อนชาวไทยสอนร่วมกบั
ผูส้อนชาวจีนมากท่ีสุด (49 คน หรือ 42.98%) รองลงมาคือแบบผูส้อนชาวจีนสอนทั้ววิชา (36 คน 
หรือ 31.58%) และตอ้งการใหผู้ส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิานอ้ยท่ีสุด (29 คน หรือ 25.44%) 

(4) ในกลุ่มผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัผูส้อนแตกต่างจากกลุ่ม
ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 2 และภาพรวมเล็กนอ้ย โดยผูเ้รียนตอ้งการเรียนแบบผูส้อนชาวจีนสอนทั้ งวชิามาก
ท่ีสุด  (59 คน หรือ 42.14%) รองลงมาคือแบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีน (51 คน 
หรือ 36.43%) และตอ้งการใหผู้ส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิานอ้ยท่ีสุด (30 คน หรือ 21.43%) 

(5) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของผูเ้รียนทั้งสามชั้นปีโดยแยกตามรูปแบบการจดัผูส้อน พบ
ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ 

(5.1) ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงปัจจุบนัคณะฯ ไม่ไดก้  าหนดรูปแบบการ
จดัผูส้อนชาวไทยหรือชาวต่างชาติใหก้บัผูเ้รียนชั้นปีต่าง ๆ อยา่งชดัเจน จากขอ้มูลในส่วนรูปแบบ
การจดัการสอนโดยใหผู้ส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิา พบวา่ผูเ้รียนในระดบัท่ีสูงข้ึนตอ้งการเรียนกบั
ผูส้อนชาวไทยนอ้ยลง โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 พอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใหผู้ส้อนชาว
ไทยสอนทั้งวชิามากท่ีสุด (41 คน หรือ 34.17%) รองลงมาคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 (29 คน หรือ 
25.44%) และพบนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 แค่ 1 ใน 5 (30 คน หรือ 21.43%) ท่ีตอ้งการเรียนแบบใหผู้ส้อน
ชาวไทยสอนทั้งวชิา 

(5.2) ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบใหผู้ส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อน
ชาวจีน ขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีความเห็นไปในทางเดียวกนักบัรูปแบบผูส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิา 
กล่าวคือ ผูเ้รียนในระดบัท่ีสูงข้ึนพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใหผู้ส้อนชาวไทยร่วมกบั
ผูส้อนชาวจีนนอ้ยลง โดยผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 ตอ้งการเรียนในรูปแบบดงักล่าวมากท่ีสุด (58 คน หรือ 
48.33%) รองลงมาคือผูเ้รียนชั้นปีท่ี 2 (49 คน หรือ 42.98%) และผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 (51 คน หรือ 
36.43%) แต่เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูเ้รียนทุกชั้นปีซ่ึงพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผูส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิา พบวา่มีจ านวนผูเ้รียนท่ีตอ้งการเรียนแบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบั
ผูส้อนชาวจีนมีมากกวา่ผูเ้รียนท่ีตอ้งการเรียนแบบผูส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิาอยา่งเห็นไดช้ดั  

(5.3) ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบใหผู้ส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิา พบวา่ 
ผูเ้รียนในระดบัท่ีสูงข้ึนตอ้งการเรียนกบัผูส้อนชาวจีนมากข้ึน คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความตอ้งการ
เรียนกบัผูส้อนชาวจีนนอ้ยท่ีสุด (21 คน หรือ 17.50%) รองลงมาคือ ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 2 (36 คน หรือ 
31.58%) และผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 ตอ้งการเรียนแบบผูส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิามากท่ีสุด (59 คน หรือ 
42.14%) 
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2)  ความพงึพอใจโดยรวมต่อตัวผู้สอนภาษาจีน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยรวมต่อตวัผูส้อนภาษาจีน สรุปไดใ้นตารางดงัน้ี  

 
ตารางที ่2.18 ความพงึพอใจโดยรวมต่อตวัผู้สอนภาษาจนี 

กลุ่มผูส้อน 
ระดบัความพึงพอใจ (N=374) 

ไม่พอใจ นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด มากถึงมากท่ีสุด 
ผูส้อนชาวไทย 11 (2.94%) 159 (42.51%) 204 (54.55%) 
ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 21 (5.61%) 184 (49.20%) 169 (45.19%) 
ผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 6 (1.60%) 132 (35.29%) 236 (63.10%) 

 
ขอ้มูลในตารางแสดงใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อตวัผูส้อนในระดบัมากถึงมาก

ท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดยพบวา่ ผูเ้รียนจ านวนเกินคร่ึง หรือ 2 ใน 3 (236 คน หรือ 
63.10%) พึงพอใจต่อการสอนของผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมากท่ีสุด รองลงมาคือผูส้อนชาว
ไทย (204 คน หรือ 54.55%) และพึงพอใจต่อการสอนของผูส้อนชาวจีนของคณะฯ นอ้ยท่ีสุด (169 
คน หรือ 45.19%)  

 
4.3.4 แรงจูงใจในการเลอืกสาขาทีศึ่กษา 

การส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกเรียนในสาขาท่ีตนเองศึกษามีเน้ือหาครอบคลุม 
8 รายการ ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่2.19 แรงจูงใจในการเลอืกสาขาทีศึ่กษา 

แรงจูงใจ ไม่เลย นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด มากถึงมากท่ีสุด 
ผูเ้รียนสาขา IBC สนใจความรู้ดา้นวเิทศธุรกิจจีน 1 (0.42%) 89 (37.71%) 146 (61.86%) 
ผูเ้รียนสาขา CNS สนใจความรู้ดา้นจีนศึกษา 3 (2.17%) 56 (40.58%) 79 (57.25%) 
ชอบภาษาจีน 14 (3.74%) 120 (32.09%) 240 (64.17%) 
ชอบภาษาองักฤษ 27 (7.22%) 116 (31.02%) 231 (61.76%) 
มีประโยชน์ต่อการหางานในอนาคต - 13 (3.48%) 361 (96.52%) 
ทางบา้นประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชภ้าษาจีน 133 (35.56%) 195 (52.14%) 46 (12.30%) 
ทางบา้นตอ้งการใหเ้รียนภาษาจีน 53 (14.17%) 165 (44.12%) 156 (41.71%) 
เลือกตามเพื่อน 215 (57.49%) 138 (36.90%) 21 (5.61%) 

 
จากตารางดา้นบนสามารถเรียงล าดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในสาขาท่ีศึกษาจาก

มากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
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(1) มีประโยชน์ต่อการหางานในอนาคต  361 คน  (96.52%) 
(2) ชอบภาษาจีน  240 คน (64.17%) 
(3) สนใจความรู้ดา้นวเิทศธุรกิจจีน 146 คน (61.86%)  

 เฉพาะผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) 
(4) ชอบภาษาองักฤษ  231 คน (61.76%) 
(5) สนใจความรู้ดา้นจีนศึกษา 79 คน (57.25%)   

 เฉพาะผูเ้รียนสาขาจีนศึกษา 
(6) ทางบา้นตอ้งการใหเ้รียนภาษาจีน  156 คน (41.71%) 
(7) ทางบา้นประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชภ้าษาจีน  46 คน (12.30%)  
(8) เลือกตามเพื่อน  21 คน (5.61%) 
จากขอ้มูลสามารถสรุปผลไดว้า่ ความสนใจในสาขาท่ีตนเองเรียนไม่ใช่แรงจูงใจสูงสุดใน

การเลือกเรียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือประมาณ 3 ใน 5 ทั้งในสาขาวเิทศธุรกิจจีน (146 คน หรือ 
61.86%) และสาขาจีนศึกษา (79 คน หรือ 57.25%) สนใจความรู้ในสาขาท่ีตนเองศึกษาในระดบัมาก
ถึงมากท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนั ผูเ้รียนท่ีเหลือประมาณ 2 ใน 5 ทั้งในสาขาวเิทศธุรกิจจีน (89 คน 
หรือ 37.71%) และสาขาจีนศึกษา (56 คน หรือ 40.58%) สนใจความรู้สาขาท่ีตนเองศึกษาอยูใ่น
ระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่มีผูเ้รียนกลุ่มหน่ึงในทั้งสองสาขาไม่ไดเ้ลือกเรียนในสาขาท่ี
ตรงตามความสนใจของตนเอง แต่อาจมีแรงจูงใจในเลือกเรียนดา้นอ่ืนแทน  

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในสาขามากท่ีสุดคือประโยชน์ต่อการหางานในอนาคต ซ่ึง
ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (361 คน หรือ 96.52%) เห็นวา่เป็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือความชอบในการเรียนภาษาจีนและภาษาองักฤษ พบวา่ผูเ้รียน 2 ใน 3 ชอบเรียน
ภาษาจีน (240 คน หรือ 64.17%) และภาษาองักฤษ (231 คน หรือ 61.76%) ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
แต่ในขณะเดียวกนัอีกดา้นหน่ึงกลบัพบวา่ ผูเ้รียนท่ีเหลือชอบเรียนภาษาจีน (120 คน หรือ 32.09%) 
และภาษาองักฤษ (116 คน หรือ 31.02%) ในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และมีผูเ้รียนบางส่วนท่ีไม่ชอบ
เรียนภาษาจีน (14 คน หรือ 3.74%) และภาษาองักฤษ (27 คน หรือ 7.22%) เลย 

นอกจากน้ียงัพบวา่ แรงจูงใจจากทางบา้นของผูเ้รียนท่ีตอ้งการเรียนภาษาจีนก็มีผลต่อการ
เลือกเรียนในสาขาไม่นอ้ย มีผูเ้รียน 2 ใน 5 (156 คน หรือ 41.71%) ท่ีไดรั้บแรงจูงใจดา้นน้ีในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด ส่วนผูเ้รียนท่ีเหลือเห็นวา่แรงจูงในดา้นน้ีไม่มีผลต่อการเลือกเรียนในสาขาของตน
มากนกั โดยผูเ้รียนส่วนใหญ่ (165 คน หรือ 44.12%) ไดรั้บแรงจูงใจในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และ
ผูเ้รียนบางส่วน (53 คน หรือ 14.17%) ไม่ไดรั้บแรงจูงใจดา้นน้ีเลย 

ส าหรับแรงจูงใจท่ีหลืออีก 2 รายการ พบวา่มีผลต่อการเลือกเรียนในสาขานอ้ยมาก ไดแ้ก่ 
ทางบา้นประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชภ้าษาจีน และ เลือกตามเพื่อน ในส่วนแรงจูงใจท่ีทางบา้นของ
ผูเ้รียนประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชภ้าษาจีน พบผูเ้รียนแค่ประมาณ 1 ใน 10 (46 คน หรือ 12.30%) ไดรั้บ
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แรงจูงใจดา้นน้ี ผูเ้รียนอีกคร่ึงหน่ึง (195 คน หรือ 52.14%) ไดรั้บแรงจูงใจดา้นน้ีในระดบันอ้ยถึง
นอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียน 1 ใน 3 (133 คน หรือ 35.56%) ไม่ไดรั้บแรงจูงใจดา้นน้ีเลย ในส่วนแรงจูงใจ
จากการเลือกเรียนในสาขาตามเพื่อน พบวา่ปัจจยัดงักล่าวแทบไม่มีผลต่อการเลือกเรียนภาษาจีนของ
ผูเ้รียนเลย มีผูเ้รียนจ านวนนอ้ยมาก (21 คน หรือ 5.61%) ท่ีเลือกเรียนตามเพื่อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ 
(215 คน หรือ 57.49%) เห็นวา่ตนเองไม่ไดเ้ลือกเรียนตามเพื่อนเลย ผูเ้รียน 1 ใน 3  (138 คน หรือ 
36.90%) เลือกเรียนตามเพื่อนในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 

 
4.3.5 พฤติกรรมการเรียนและการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิม่เติมด้วยตนเอง 

1) พฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของผู้เรียน 
ผลการส ารวจขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนดา้นต่างๆ พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงั

แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2.20 พฤตกิรรมการเรียนภาษาจนีของผู้เรียนด้านต่างๆ 
พฤติกรรมการเรียนดา้นต่างๆของผูเ้รียน ไม่เลย นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด มากถึงมากท่ีสุด 

เตรียมบทเรียนก่อนเขา้ชั้นเรียน 36 (9.63%) 295 (78.88%) 43 (11.50%) 
ทบทวนบทเรียนหลงัจากเรียนเสร็จ 27 (7.22%) 299 (79.95%) 48 (12.83%) 
เขา้เรียนสม ่าเสมอ - 50 (13.37%) 324 (86.63%) 
ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน - 121 (32.35%) 253 (67.65%) 
กระตือรือร้นในการตอบค าถาม 7 (1.87%) 264 (70.59%) 103 (27.54%) 
ปรึกษา หรือซกัถามผูส้อนเก่ียวกบับทเรียน 7 (1.87%) 243 (64.97%) 124 (33.16%) 
ปรึกษา หรือซกัถามเพ่ือนเก่ียวกบับทเรียน 4 (1.07%) 130 (34.76%) 240 (64.17%) 
ส่งงาน/การบา้นตามเวลาท่ีก าหนด - 82 (21.93%) 292 (78.07%) 
ลอกงาน/การบา้น 158 (42.25%) 121 (32.35%) 95 (25.40%) 
ทุจริตในการสอบ 242 (64.71%) 86 (22.99%) 46 (12.30%) 

 
จากตารางสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดว้า่  
(1) ดา้นการเตรียมและทบทวนบทเรียนก่อนและหลงัเขา้ชั้นเรียน พบผูเ้รียนท่ีเตรียม

บทเรียนก่อนเขา้ชั้นเรียนในระดบัมากถึงมากท่ีสุดแค่ประมาณ 1 ใน 10 (43 คน หรือ 11.50%) 
ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ เกือบ 8 ใน 10 (295 คน หรือ 78.88%) เตรียมบทเรียนก่อนเขา้ชั้นเรียนใน
ระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียนเกือบ 1 ใน 10 (36 คน หรือ 9.63%) ไม่ไดเ้ตรียมบทเรียนก่อนเขา้
ชั้นเรียนเลย ในลกัษณะเดียวกนั หลงัเรียนเสร็จในแต่ละคร้ังมีเพียงผูเ้รียนเพียงประมาณ 1 ใน 10 (48 
คน หรือ 12.83%) ท่ีทบทวนบทเรียนในระดบัท่ีมากถึงมากท่ีสุด ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 8 ใน 10 
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(299 คน หรือ 79.95%) ทบทวนบทเรียนในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียนเกือบ 1 ใน 10 (27 
คน หรือ 7.22%) ไม่ไดท้บทวนบทเรียนเลย  

(2) ดา้นการเขา้เรียนและความตั้งใจเรียน การเขา้เรียนในแต่ละคร้ัง ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (324 
คน หรือ 86.63%) เห็นวา่ตนเองเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และผูเ้รียนส่วนท่ี
เหลือ (50 คน หรือ 13.37%) เขา้เรียนในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ขณะท่ีดา้นความตั้งใจเรียนในชั้น
เรียนพบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 2 ใน 3 (253 คน หรือ 67.65%) เห็นวา่ตนเองตั้งใจเรียนในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด และผูเ้รียน 1 ใน 3 (121 คน หรือ 32.35%) ตั้งใจเรียนในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
อยา่งไรก็ดี จากความเห็นของผูเ้รียนไม่ปรากฏผูเ้รียนท่ีใหข้อ้มูลวา่ตนเองไม่เขา้เรียนและไม่ตั้งใจ
เรียนในชั้นเรียนเลย  

(3) ดา้นความพยายามมีส่วนร่วมในการถามตอบค าถามในชั้นเรียน ในทางตรงกนัขา้ม 
แมว้า่ผูเ้รียนจะเห็นวา่ตนเองเขา้เรียนสม ่าเสมอและตั้งใจเรียนในชั้นเรียน แต่ดา้นพฤติกรรมการถาม
ตอบเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (264 คน หรือ 70.59%) กลบัใหข้อ้มูลวา่
ตนเองมีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด โดยมีผูเ้รียนไม่ถึง 1 ใน 3 
(103 คน หรือ 27.54%) ท่ีเห็นวา่ตนเองกระตือรือร้นในการตอบค าถามของผูส้อนมากถึงมากท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัพบวา่ เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจเน้ือหาในบทเรียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะปรึกษาหรือ
ซกัถามเพื่อนมากกวา่ผูส้อน โดยพบผูเ้รียนส่วนใหญ่ (240 คน หรือ 64.17%) เลือกท่ีจะปรึกษาหรือ
ซกัถามเพื่อนในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่พบผูเ้รียน 1 ใน 3 (124 คน หรือ 33.16%) ท่ีปรึกษาหรือ
ซกัถามผูส้อนในระดบัมากถึงมากท่ีสุด  

(4) ดา้นความรับผดิชอบต่องาน/การบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย และความซ่ือสัตยต่์อตนเองใน
การเรียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (292 คน หรือ 78.07%) ส่งงานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายตามเวลาท่ี
ก าหนดในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่อีกดา้นหน่ึงกลบัพบวา่ แมผู้เ้รียนจะพยายามส่งงานหรือ
การบา้นทุกคร้ัง แต่ผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 3 (121 คน หรือ 32.35%) ยอมรับวา่ตนเองลอกงานหรือ
การบา้นในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 4 (95 คน หรือ 25.40%) ตอบวา่ตนเอง
ลอกงาน/การบา้นในระดบัมากถึงมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (158 คน หรือ 42.25%) 
ใหข้อ้มูลวา่ตนเองไม่ไดล้อกงาน/การบา้นเลย ส าหรับดา้นการสอบ พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั 
กล่าวคือ แมผู้เ้รียนส่วนใหญ่ (242 คน หรือ 64.71%) ไม่ไดทุ้จริตในการสอบเลย แต่มีผูเ้รียนท่ีเหลือ
ยอมรับวา่ทุจริตในการสอบในระดบัมากนอ้ยต่างกนั คือ ผูเ้รียน 1 ใน 5 (86 คน หรือ 22.99%)  
ทุจริตในการสอบในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียน 1 ใน 10 (46 คน หรือ 12.30%) ยอมรับวา่
ทุจริตในการสอบในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
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2) พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิม่เติมด้วยตนเอง 
จากการส ารวจขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการศึกษา คน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมดว้ยตวัเองของผูเ้รียน 

พบขอ้มูลดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.21 พฤตกิรรมการศึกษา ค้นคว้าภาษาจนีเพิม่เตมิด้วยตวัเองของผู้เรียน 

พฤติกรรมการศึกษา คน้ควา้ภาษาจีนเพ่ิมเติม 
ไม่เลย 

นอ้ยถึงนอ้ย
ท่ีสุด 

มากถึงมาก
ท่ีสุด 

ศึกษาคน้ควา้ภาษาจีนเพ่ิมเติมดว้ยตวัเอง 53 (14.17%) 237 (63.73%) 84 (22.46%) 
ใชบ้ริการหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยั 49 (13.10%) 285 (76.20%) 40 (10.70%) 
ใชบ้ริการหอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ือ 173 (46.26%) 190 (50.80%) 11 (2.94%) 

 
ขอ้มูลในตารางท่ี แสดงใหเ้ห็นวา่ มีผูเ้รียนไม่ถึง 1 ใน 4 (84 คน หรือ 22.46%) ศึกษาคน้ควา้

ความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมดว้ยตวัเองในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (237 คน หรือ 63.73%) 
ศึกษาคน้ควา้ภาษาจีนเพิ่มเติมในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และมีผูเ้รียนจ านวนหน่ึง (53 คน หรือ 
14.17%) ไม่ไดศึ้กษาคน้ควา้ภาษาจีนเพิ่มเติมเลย นอกจากน้ี ดา้นการใชบ้ริการหอ้งสมุดพบวา่
ผูเ้รียนใชเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดทั้งของมหาวทิยาลยัและของสถาบนัขงจ้ือนอ้ยมาก ในส่วนหอ้งสมุดของ
มหาวทิยาลยั มีผูเ้รียนแค่ 1 ใน 10 (40 คน หรือ 10.70%) เท่านั้นท่ีใชบ้ริการในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (285 คน หรือ 76.20%) ใชบ้ริการในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียนส่วน
ท่ีเหลือ (49 คน หรือ 13.10%) ไม่ใชบ้ริการเลย ยิง่ไปกวา่นั้น ส าหรับหอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ือ 
พบวา่ผูเ้รียนเกือบคร่ึงหน่ึง (173 คน หรือ 46.26%) ตอบวา่ตนเองไม่ไดเ้ขา้ใชบ้ริการเลย และผูเ้รียน
อีกคร่ึงหน่ึง (190 คน หรือ 50.80%)ใชบ้ริการในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการ
หอ้งสมุดสถาบนัขงจ้ือในระดบัท่ีมากถึงมากท่ีสุดจึงแทบไม่มีเลย (11 คน หรือ 2.94%) 

 
4.3.6 โอกาสในการท ากจิกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาจีน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสในการท ากิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนขณะ
เรียนท่ีคณะฯ และมหาวทิยาลยัจีน น าเสนอผลการวเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.22 โอกาสในการท ากจิกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาจนีของผู้เรียนขณะเรียนทีค่ณะวเิทศศึกษา 
และทีม่หาวทิยาลยัจนี 

กิจกรรมการใชภ้าษาจีน 
ไม่เลย นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด มากถึงมากท่ีสุด 

ไทย จีน ไทย จีน ไทย จีน 
สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั
นอกชั้นเรียน 

94 
(25.13%) 

- 
256 

(68.45%) 
90 

(24.06%) 
24 

(6.42%) 
284 

(75.94%) 
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ดูรายการโทรทศัน์ภาษาจีน 
58 

(15.51%) 
- 

283 
(75.67%) 

170 
(45.45%) 

33 
(8.82%) 

204 
(54.55%) 

ดูดีวดีีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร 
การ์ตูน ฯลฯ ภาษาจีน 

94 
(25.13%) 

- 
266 

(71.12%) 
108 

(28.88%) 
14 

(3.74%) 
266 

(71.12%) 
อ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

69 
(18.45%) 

31 
(8.29%) 

278 
(74.33%) 

260 
(69.52%) 

27 
(7.22%) 

83 
(22.19%) 

เขียนส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาใน
อินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมลภาษาจีน 

98 
(26.20%) 

70 
(18.72%) 

151 
(40.37%) 

154 
(41.18%) 

126 
(33.69%) 

150 
(40.11%) 

 
ในภาพรวม ขณะเรียนท่ีคณะฯ และท่ีมหาวทิยาลยัจีน กิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนท่ี

ผูเ้รียนท ามากถึงมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
กิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนท่ีผูเ้รียนท าในระดบัมากถึงมากท่ีสุดขณะเรียนท่ีคณะฯ 
(1) เขียนส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาในอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล  126 คน (33.69%) 
(2) ดูรายการโทรทศัน์ภาษาจีน  33 คน  (8.82%) 
(3) อ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ ์  27คน (7.22%) 
(4) สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนันอกชั้นเรียน  24 คน  (6.42%) 
(5) ดูดีวดีีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน ฯลฯ  14 คน  (3.74%) 
กิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนท่ีผูเ้รียนท าในระดบัมากถึงมากท่ีสุดขณะเรียนท่ีมหาวทิยาลยั

จีน 
(1) สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนันอกชั้นเรียน  284 คน  (75.94%) 
(2) ดูดีวดีีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน ฯลฯ  266 คน  (71.12%) 
(3) ดูรายการโทรทศัน์ภาษาจีน  204 คน  (54.55%) 
(4) เขียนส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาในอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล  150 คน  (40.11%) 
(5) อ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ ์  83 คน  (22.19%) 
เม่ือเปรียบเทียบการท ากิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนของผูเ้รียนระหวา่งเรียนท่ีคณะฯ ใน

ประเทศไทย และท่ีมหาวทิยาลยัจีน พบขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
(1) ขณะเรียนท่ีคณะฯ กิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนท่ีผูเ้รียนท ามากท่ีสุด คือ เขียน

ส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาในอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล (126 คน หรือ 33.69%) และพบผูเ้รียนไม่ถึง 1 
ใน 10 ท ากิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนท่ีเหลืออีก 4 รายการ นอกจากน้ี ในกิจกรรมทั้ง 5 รายการ 
พบผูเ้รียนจ านวนหน่ึงใหข้อ้มูลวา่ตนเองไม่ท ากิจกรรมเหล่าน้ีเลย โดยสามารถเรียงล าดบัจ านวน
ผูเ้รียนจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี เขียนส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาในอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล (98 คน 
หรือ 26.20%) สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนันอกชั้นเรียน (94 คน หรือ 25.13%) ดูดีวดีีหรือวี
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ซีดีภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน (94 คน หรือ 25.13%) อ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ต หรือ ส่ือส่ิงพิมพ ์
(69 คน หรือ 18.45%) และดูรายการโทรทศัน์ภาษาจีน (58 คน หรือ 15.51%) 

(2) ขณะเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีน จ านวนผูเ้รียนท่ีท ากิจกรรมทั้ง 5 รายการ ในระดบัมากถึง
มากท่ีสุดเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเกินคร่ึงหน่ึงท าขณะเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมี 
3 รายการ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนท ามากท่ีสุด คือ สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนันอกชั้นเรียน (284 
คน หรือ 75.94%) รองลงมา คือ ดูดีวดีีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน (266 คน หรือ 71.12%) 
และดูรายการโทรทศัน์ภาษาจีน (204 คน หรือ 54.55%) ส่วนกิจกรรมท่ีเหลืออีก 2 รายการ พบ
ผูเ้รียนจ านวนไม่ถึงคร่ึงหน่ึงท าขณะเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีน คือ เขียนส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาใน
อินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล (150 คน หรือ 40.11%) และอ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ ์
(83 คน หรือ 22.19%)  

(3) เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลการท ากิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนทั้งท่ีคณะฯ และ
มหาวทิยาลยัจีน พบวา่กิจกรรมท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ท านอ้ยจนถึงไม่ไดท้  าเลยขณะเรียนท่ีคณะฯ แต่
เม่ือเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีน จ านวนผูเ้รียนท่ีท ากิจกรรมเพิ่มข้ึนทุกรายการอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนเกินคร่ึงหน่ึงท าและไม่ปรากฏผูเ้รียนท่ีไม่ท าเลยมี 3 รายการ ไดแ้ก่ 
สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั ดูรายการโทรทศัน์ภาษาจีน และดูดีวดีีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร 
การ์ตูน ฯลฯ อยา่งไรก็ดี กิจกรรมท่ีเหลืออีก 2 รายการ พบวา่ผูเ้รียนยงัท าน้อยอยู ่แมจ้ะเรียนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน โดยพบผูเ้รียน 2 ใน 5 เขียนส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาในอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล  
และผูเ้รียนไม่ถึง 1 ใน 4 อ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ์ 
 
4.3.7 ปัญหาการเรียนภาษาจีน 

เน่ืองจากหลกัสูตรวเิทศธุรกิจจีน และหลกัสูตรจีนศึกษาของคณะวเิทศศึกษา ก าหนดให้
ผูเ้รียนศึกษา 9 ภาคการเรียนตลอดหลกัสูตร โดยจดัใหผู้เ้รียนศึกษาท่ีคณะวเิทศศึกษาในภาคเรียน
ปกติ คือ ภาคการเรียนท่ี1-2 ภาคการเรียนท่ี 4-6 และภาคการเรียนท่ี 7-8 และศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจีน
ในภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปี คือ ภาคเรียนท่ี 3 / 80 วนั ภาคการเรียนท่ี 6 / 80 วนั และภาคการเรียน
ท่ี 9 / 140 วนั ดงันั้นเน้ือหาของงานวจิยัเก่ียวกบัปัญหาการเรียนภาษาจีน นอกจากจะศึกษาปัญหา
ทกัษะการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนแลว้ ในส่วนปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียน
ไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ท่ีคณะวเิทศศึกษา และท่ีมหาวทิยาลยัจีน 

 
1) ปัญหาทกัษะการเรียนภาษาจีน 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทกัษะการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียน ไดข้อ้

คน้พบท่ีน่าสนใจดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี  
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ตารางที ่2.23 ปัญหาทกัษะการเรียนภาษาจนีด้านต่างๆ ของผู้เรียน ในระดบัมากถึงมากทีสุ่ด  
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 

ทกัษะการเรียนภาษาจีน จ านวนผูเ้รียนท่ีมีปัญหา 
การเขียน 252 (67.38%) 
อกัษรจีน 249 (66.58%) 
การอ่าน 200 (53.48%) 
การพดู 180 (48.13%) 
ไวยากรณ์ 155 (41.44%) 
การฟัง 150 (40.11%) 

 
ในภาพรวม จะพบวา่ผูเ้รียนมีปัญหาการเรียนภาษาจีนในทุกทกัษะมากนอ้ยต่างกนั โดยเห็น

วา่ตนเองมีปัญหาทกัษะดา้นการอ่าน การเขียน และอกัษรจีน มากกวา่ทกัษะดา้นการพดู การฟัง และ
ไวยากรณ์ จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบผูเ้รียนเกินคร่ึงหน่ึงเห็นวา่ตนเองมีปัญหาการเรียนภาษาจีน
ทกัษะการเขียนมากท่ีสุด (252 คน หรือ 67.38%) รองลงมาคือ อกัษรจีน (249 คน หรือ 66.58%) 
และการอ่าน (200 คน หรือ 53.48%) ผูเ้รียนเกือบคร่ึงหน่ึง (180 คน หรือ 48.13%) เห็นวา่ตนเองมี
ปัญหาดา้นการพดู และผูเ้รียน 2 ใน 5 เห็นวา่ตนเองมีปัญหาดา้นไวยากรณ์ (155 คน หรือ 41.44%) 
และการฟัง (150 คน หรือ 40.11%) 

 
2) ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนทีค่ณะวเิทศศึกษา 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนภาษาจีนท่ี

คณะวเิทศศึกษาไดแ้สดงดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่2.24 ความคดิเห็นของผู้เรียนต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนภาษาจนีทีค่ณะวเิทศศึกษา 
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีน 

ไม่เลย 
นอ้ยถึงนอ้ย

ท่ีสุด 
มากถึงมากท่ีสุด 

ผูส้อนชาวไทยสอนไม่เขา้ใจ 16 (4.28 %) 236 (63.10%) 122 (32.62%) 
ผูส้อนชาวจีนสอนไม่เขา้ใจ 44 (11.76%) 181 (48.40%) 149 (39.84%) 
ชัว่โมงเรียนแต่ละสปัดาห์นอ้ยเกินไป 47 (12.57%) 240 (64.17%) 87 (23.26%) 
จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 69 (18.45%) 265 (70.86%) 40 (10.70%) 
ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นแตกต่างกนัมาก 4 (1.07%) 178 (47.59%) 192 (51.34%) 
ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ 16 (4.28%) 189 (50.53%) 169 (45.19%) 
ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวชิา
ภาษาจีนไม่เหมาะสม 

123 
(32.89%) 

223 (59.63%) 28 (7.49%) 
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จากขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบัปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนท่ีคณะ
วเิทศศึกษา สามารถเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีผูเ้รียนเห็นวา่เป็นอุปสรรคในระดบัมากถึง
มากท่ีสุดจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

(1) ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นแตกต่างกนัมาก  192 คน  (51.34%) 
(2) ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของท่านไม่เพียงพอ  169 คน  (45.19%) 
(3) ผูส้อนชาวจีนสอนไม่เขา้ใจ  149 คน  (39.84%) 
(4) ผูส้อนชาวไทยสอนไม่เขา้ใจ 122 คน  (32.62%) 
(5) ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป  87 คน  (23.26%) 
(6) จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 40 คน  (10.70%) 
(7) ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน  28 คน  (7.49%) 

รายวชิาภาษาจีนไม่เหมาะสม 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดข้า้งตน้ พบวา่ผูเ้รียนเห็นวา่ปัญหาทั้ง 7 รายการ เป็นอุปสรรคต่อ

การเรียนภาษาจีนท่ีคณะฯ ในระดบัท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ปัญหาท่ีผูเ้รียนเห็นวา่เป็นอุปสรรคใน
ระดบัสูง มี 2 รายการ คือ ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นแตกต่างกนัมาก พบผูเ้รียนเกินคร่ึงหน่ึง 
(192 คน หรือ 51.34 %) เห็นวา่เป็นอุปสรรค รองลงมา พบผูเ้รียนเกือบคร่ึงหน่ึง (169 คน หรือ 
45.19%) เห็นวา่ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของตนเองไม่เพียงพอ ในส่วนปัญหาระดบักลาง มี 
2 รายการ คือ ผูเ้รียน 2 ใน 5 เห็นวา่ผูส้อนชาวจีนสอนไม่เขา้ใจ (149 คน หรือ 39.84%) และผูเ้รียน 1 
ใน 3 เห็นวา่ผูส้อนชาวไทยสอนไม่เขา้ใจ (122 คน หรือ 32.62%) ส่วนปัญหาท่ีเหลืออีก 3 รายการ 
ผูเ้รียนเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนท่ีคณะฯ ในระดบัต ่า คือ ผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 4 (87 
คน หรือ 23.26%) เห็นวา่ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป ผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 10 เห็นวา่
จ านวนผูเ้รียนในชั้นมีมากเกินไป (40 คน หรือ 10.70%) และต าราหรือเอกสารประกอบการเรียน
การสอนท่ีใชใ้นรายวชิาภาษาจีนไม่เหมาะสม (28 คน หรือ 7.49%) 

3) ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนทีม่หาวทิยาลยัจีน  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบัปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียน

ภาษาจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนปรากฏในตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่2.25 ความคดิเห็นของผู้เรียนต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนภาษาจนีทีม่หาวทิยาลยัจนี 
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีน ไม่เลย นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด มากถึงมากท่ีสุด 

ผูส้อนชาวจีนสอนไม่เขา้ใจ 43 (11.50%) 285 (68.98%) 73 (19.52%) 
ชัว่โมงเรียนแต่ละสปัดาห์นอ้ยเกินไป 30 (8.02%) 226 (60.43%) 118 (31.55%) 
จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 19 (5.08%) 141 (37.70%) 214 (57.22%) 
ระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาในชั้นแตกต่างกนัมาก 9 (2.41%) 128 (34.22%) 237 (63.37%) 
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ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของท่านไม่เพียงพอ 16 (4.28%) 154 (41.18%) 204 (54.55%) 
ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวชิา
ภาษาจีนไม่เหมาะสม 

113 (30.21%) 209 (55.88%) 52 (13.90%) 

 
จากขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบัปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนท่ี

มหาวทิยาลยัจีนสามารถเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีผูเ้รียนเห็นวา่เป็นอุปสรรคในระดบัมาก
ถึงมากท่ีสุดจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

(1) ระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาในชั้นแตกต่างกนัมาก  237 คน  (63.37%) 
(2) จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป  214 คน  (57.22%) 
(3) ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของท่านไม่เพียงพอ  204 คน  (54.55%) 
(4) ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป  118 คน  (31.55%) 
(5) ผูส้อนชาวจีนสอนไม่เขา้ใจ  73 คน (19.52%) 
(6) ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน   52 คน  (13.90%) 

รายวชิาภาษาจีนไม่เหมาะสม 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดข้า้งตน้ พบวา่ผูเ้รียนเห็นวา่ปัญหาทั้ง 6 รายการ เป็นอุปสรรคต่อ

การเรียนภาษาจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนในระดบัท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ปัญหาท่ีผูเ้รียนเห็นวา่เป็น
อุปสรรคในระดบัสูงมี 3 รายการ คือ ผูเ้รียน 2 ใน 3 (237 คน หรือ 63.37%) เห็นวา่ระดบัภาษาจีน
ของนกัศึกษาในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก รองลงมาคือ ผูเ้รียนกวา่คร่ึงหน่ึงเห็นวา่จ านวนผูเ้รียนมาก
เกินไป (214 คน หรือ 57.22%) และระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของตนเองไม่เพียงพอ (204 
คน หรือ 54.55%) ในส่วนปัญหาระดบักลาง มี 1 รายการ คือ ผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 3 (118 คน หรือ 
31.55%) เห็นวา่ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป ส่วนปัญหาท่ีเหลืออีก 2 รายการ ผูเ้รียนเห็นวา่
เป็นปัญหาในระดบัต ่า คือ ผูเ้รียน 1 ใน 4 (73 คน หรือ 19.52%) เห็นวา่ผูส้อนชาวจีนสอนไม่เขา้ใจ 
และมีผูเ้รียนนอ้ยมาก (52 คน หรือ 13.90%) ท่ีเห็นวา่ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวชิาภาษาจีนไม่เหมาะสม 

อยา่งไรก็ดี ในประเด็นปัญหาจ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนมากเกินไป เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในส่วนจ านวนผูเ้รียนแต่ละชั้นปี และรายวชิาท่ีผูเ้รียนศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีน พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ
ดงัน้ี 

ดา้นจ านวนผูเ้รียนแต่ละชั้นปี ในภาคการเรียนท่ี 3/2552 ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนทั้ง 8 
แห่ง พบมีการแบ่งจ านวนผูเ้รียนต่อชั้นเรียนไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
- วเิทศธุรกิจ (จีน) กลุ่มท่ี 1 : YUTCM 46 คน 
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- วเิทศธุรกิจ (จีน) กลุ่มท่ี 2 : GXU 46 คน (แบ่งผูเ้รียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 23 คน) 
- จีนศึกษา : NUST   60 คน (แบ่งผูเ้รียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน) 

(2) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
- วเิทศธุรกิจ (จีน) กลุ่มท่ี 1: SCUT  39 คน  
- วเิทศธุรกิจ (จีน) กลุ่มท่ี 2 : SCU   39 คน  
- จีนศึกษา : JUST     52 คน  (แบ่งผูเ้รียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 26 คน) 

(3) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
- วเิทศธุรกิจ (จีน) : SHU    94 คน  
- จีนศึกษา : XMU     56 คน 

ดา้นรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาคการเรียนท่ี 3/2552 ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน ประกอบดว้ย
รายวชิาดงัต่อไปน้ี 

สาขาวเิทศธุรกิจจีนชั้นปีท่ี 1 (รหสั 52) จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 
- Chinese III 
- General Aspects of P. R. China         
สาขาวเิทศธุรกิจจีนชั้นปีท่ี 2 (รหสั 51) จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

- Chinese VI  
- Chinese Business Culture  
สาขาวเิทศธุรกิจจีนชั้นปีท่ี 3 (รหสั 50) จ านวน 6 รายวชิา ไดแ้ก่ 

- Chinese Idioms and Fables        
- Chinese Business Law  
- Current Events in China  
- Seminar In Chinese Business  
- Business Geography in China  
- General Aspect about Business in China  
สาขาจีนศึกษาชั้นปีท่ี 1 (รหสั 52) จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

- Chinese III 
- Chinese Conversation  
สาขาจีนศึกษาชั้นปีท่ี 2 (รหสั 51) จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

- Chinese VI 
- National Minorities in P.R. China 
สาขาจีนศึกษาชั้นปีท่ี 3 (รหสั 50) จ านวน 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 

- Independent Study in Major Topics in Relations with China 



60 
 

  

- Seminar in Major Topics in Relations with China 
- Practical Training in Relations with China 

จากขอ้มูล จะเห็นไดว้า่หากไม่นบัรวม GXU NUST และ JUST ซ่ึงมีจ  านวนผูเ้รียนอยูใ่น
เกณฑไ์ม่สูงมากนกั คือ 23 คน 30 คน และ 26 คน ตามล าดบั จ านวนผูเ้รียนต่อชั้นเรียนใน 5 
มหาวทิยาลยัท่ีเหลือคือ 39 คน 46 คน 56 คน และ 94 คน ซ่ึงถือวา่มากหากเป็นชั้นเรียนรายวชิาดา้น
ภาษา อยา่งไรก็ดี หากแยกพิจารณารายวชิาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัจีน จะพบวา่การเรียนท่ี
มหาวทิยาลยัจีนนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนทั้งรายวชิาดา้นภาษาจีนและรายวชิาในสาขา โดยในส่วน
รายวชิาของชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ก าหนดใหผู้เ้รียนศึกษาทั้งรายวชิาทางดา้นภาษาจีนและรายวชิา
ในสาขา ส่วนรายวชิาของชั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นรายวชิาในสาขา ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ ปัญหา
จ านวนผูเ้รียนมากเกินไปอาจพบแค่ในรายวชิาทางดา้นภาษาจีนเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมทุกรายวชิา
ของการจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีนทั้งหมด 

 
4.3.8 ความคิดเห็นเพิม่เติมต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะวเิทศศึกษา  

ผูเ้รียนไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะ
วเิทศศึกษา โดยแบ่งเป็น ขอ้ดีของการจดัการศึกษา และขอ้เสนอแนะต่อการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

1) ข้อดีของการจัดการศึกษา 
(1) เน้ือหาหลกัสูตรใชไ้ดจ้ริง เพราะจดัใหเ้รียนทั้งความรู้ในสาขา สอนเป็นภาษาจีนและ

องักฤษ เม่ือเรียนจบแลว้หางานท าไดง่้าย 
(2) การจดัการศึกษาโดยน าผูเ้รียนไปเรียนท่ีประเทศจีน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้

ประสบการณ์ตรงในประเทศเจา้ของภาษา โดยเฉพาะดา้นการพฒันาภาษาเพื่อใชใ้นการส่ือสาร ได้
รู้จกัเพื่อนชาวจีน ซ่ึงแมผู้เ้รียนจะกลบัมาประเทศไทยแลว้ก็ยงัมีการติดต่อกบัเพื่อนชาวจีน ท าใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต และช่วยในการหางานท าท่ีประเทศจีนหลงัส าเร็จการศึกษา 
นอกจากน้ีการไปศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนถึง 3 เมือง ยงัช่วยใหผู้เ้รียน
ไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมจีนโดยตรงดว้ยตวัเอง ท าใหไ้ดพ้บเจอประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไดเ้รียนรู้
และปรับตวัในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั ทั้งภูมิประเทศ สภาพชีวติความเป็นอยู ่วถีิชีวติ ประเพณี
วฒันธรรม และอุปนิสัยของของจีนในเมืองต่างๆ 

(3) คณะฯ มีศูนยส์อบวดัระดบัภาษาจีน และจดัใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมการสอบ HSK ทุกปีท าให้
ผูเ้รียนทราบระดบัความสามารถภาษาจีนของตน และกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอ้งปรับตวัเพื่อพฒันา
ภาษาจีนของตนเองใหไ้ดม้ารตรฐาน  
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(4) ท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คณะวเิทศศึกษาอยูท่ี่จงัหวดัภูเก็ตซ่ึงเป็นเมือง
นานาชาติ มีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีใชภ้าษาจีน เป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนภาษาจีน และมีโอกาสใชภ้าษาท่ีเรียนในการส่ือสารนอกชั้นเรียนได้ 

(5) ผูส้อนชาวจีนมีมากท าใหมี้โอกาสไดฝึ้กส่ือสารกบัเจา้ของภาษาโดยตรง ช่วยพฒันา
ทกัษะการฟัง และการพดูไดดี้ 

 

2) ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ผูเ้รียนไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะวเิทศศึกษาไว้

หลากหลาย โดยสามารถสรุปความคิดเห็นไดเ้ป็น 4 ประเด็นใหญ่ๆ ดงัน้ี 
ด้านผู้สอน  
(1) คุณภาพดา้นทกัษะการสอนของผูส้อนชาวจีนแตกต่างกนัมาก ท าใหก้ารเรียนการสอน

ภาษาจีนในชั้นเรียนแต่ละภาคการเรียนไม่ไดม้าตรฐาน ผูเ้รียนเห็นวา่ผูส้อนบางคนขาดความ
เช่ียวชาญทั้งในส่วนเน้ือหาท่ีสอนและวธีิการสอน ผูส้อนเนน้สอนตามเน้ือหาในต ารา ทฤษฎีและ
การท่องจ ามากเกินไป การสอนขาดความหลากหลาย การฝึกปฏิบติั กิจกรรม และการประยกุตใ์ช ้
ท าใหรู้้สึกวา่บรรยากาศในชั้นเรียนน่าเบ่ือหน่าย  

(2) ในการเรียนช่วงเร่ิมแรกของการเรียนภาษาจีน ผูส้อนชาวจีนไม่สามาถส่ือสารกบัผูเ้รียน
ท่ีไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เน่ืองจากผูส้อนใชภ้าษาจีนในการสอนทั้งหมด อีกทั้งผูส้อนชาวจีนท่ี
มีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษมีนอ้ย ท าใหผู้เ้รียนไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีผูส้อนชาวจีนอธิบาย และไม่
สามารถถามค าถามท่ีไม่เขา้ใจดว้ยตนเอง 

(3) ตอ้งการใหผู้ส้อนเขม้งวดเร่ืองระเบียบวนิยัในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน เน่ืองจาก
ผูส้อนโดยเฉพาะชาวจีนท่ีคณะฯใจดีเกินไป ไม่เขม้งวดต่อกฏระเบียบในชั้นเรียน ท าใหค้วบคุม
ผูเ้รียนไม่ได ้เป็นผลใหผู้เ้รียนขาดความกระตือรือร้น เขา้ชั้นเรียนสายหรือเขา้เรียนไม่สม ่าเสมอ  ไม่
ตั้งใจฟังผูส้อน ลอกการบา้น ทุจริตในการสอบ เป็นตน้ 

ด้านหลกัสูตร 
(1) ควรควบรวมรายวชิาท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนัเป็นวชิาเดียว เช่น วชิาความซาบซ้ึงในกวี

นิพนธ์จีน และวชิาวรรณกรรมจีนและงานเขียนร่วมสมยั วชิาศาสนาและลทัธิของจีนและวชิาค า
สอนของขงจ๊ือและปรัชญาจีน เป็นเหตุใหไ้ม่ไดเ้รียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ๆ เน่ืองจากเน้ือหาบางส่วนใน
แต่ละวชิาซ ้ าซอ้นกนั เช่น วชิาศาสนาและลทัธิของจีนและวชิาค าสอนของขงจ้ือและปรัชญาจีนต่าง
มีเน้ือหาในส่วนเทพนิยายกบัความเช่ือสมยับรรพกาล ศาสนาขงจ้ือ ลทัธิเต๋า และลทัธิต่างๆ ของจีน
เหมือนกนั ขณะท่ีวชิาการพฒันาการศึกษาในประเทศจีนก็มีเน้ือหาซ ้ าซอ้นเก่ียวกบัความคิดดา้น
การศึกษาของขงจ้ือเช่นกนั  
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(2) ควรเพิ่มรายวชิาท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปใชไ้ดจ้ริงใหม้ากข้ึน ไดแ้ก่ รายวชิาพื้น
ฐานความรู้จีนศึกษาดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นมากกวา่ เช่น ประวติัศาสตร์จีน และวชิาศิลปะจีน หรือ
รายวชิาดา้นภาษาจีนท่ีน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงหลงัส าเร็จการศึกษา เช่น ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
และการท่องเท่ียว ภาษาจีนเพื่องานประชาสัมพนัธ์ การอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ เน่ืองจากทุกปีมี
บณัฑิตเขา้ท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โรงแรมและสายการบินเป็นจ านวนมาก  

(3) ผูเ้รียนในชั้นเรียนโดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีระดบัความรู้ภาษาจีนท่ีแตกต่างกนัมาก
เกินไป ผูเ้รียนท่ีไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเรียนตามเพื่อนไม่ทนั เม่ือผูส้อนอธิบายหรือถามค าถาม
ในชั้นเรียนผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนจะเขา้ใจไดง่้ายและตอบค าถามไดเ้น่ืองจากเคยเรียนมาแลว้ 
ผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนจึงเรียนไม่รู้เร่ือง เพราะเป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน 
ผูเ้รียนรู้สึกวา่ผูส้อนไม่ใส่ใจตนเองแต่ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานมากกวา่ ท าใหรู้้สึกไม่
มัน่ใจในตวัเอง เครียด กดดนั และไม่กลา้ถามค าถาม ขณะท่ีผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาจาก
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาเห็นวา่ผูส้อนสอนชา้ เน้ือหาง่ายเกินไป เรียนซ ้ าความรู้เดิมท่ีรู้อยูแ่ลว้ ไม่ได้
เพิ่มพนูหรือต่อยอดความรู้เดิม  

(4) พื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอท่ีจะเรียนรายวชิาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
รายวชิาดา้นภาษาในหลกัสูตร เช่น วชิาวรรณกรรมจีนและงานเขียนร่วมสมยั วชิาศาสนาและลทัธิ
ของจีน วชิาวฒันธรรมจีน เป็นตน้ วชิาเหล่าน้ีมีเน้ือหาและค าศพัทท่ี์มีความยากเกินระดบั
ความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียน ระดบัภาษาของการเรียนจึงขาดความต่อเน่ืองกนัและ
สอดคลอ้งกบัพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียน ความยากของภาษาท่ีใชใ้นการเรียนจึงเป็นลกัษณะ
กา้วกระโดด เพราะใชต้  าราท่ีมีค าศพัทร์ะดบัสูงและค าโบราณ ท าใหผู้เ้รียนปรับตวัและเรียนตามไม่
ทนั น าไปสู่ความเบ่ือหน่าย หรือแมก้ระทัง่น าไปสู่การทุจริตในการสอบเพื่อใหส้อบผา่นวชิาต่างๆ  

(5) ความยากของการเรียนในหลกัสูตรทั้งสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา 
เน่ืองจากทั้งสองสาขาคาดหวงัใหผู้เ้รียนไดท้ั้งความรู้ในสาขา ความรู้ภาษาจีนและภาษาองักฤษ 
ดงันั้นตวัผูเ้รียนจึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งสูง นอกจากน้ีผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) ยงัเห็นวา่
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรมากถึง 141 หน่วยกิต และตอ้งเรียนภาคการเรียนละประมาณ 21 
หน่วยกิต หรือ 6-7 วชิา เพื่อเร่งใหจ้บการศึกษาภายใน 3 ปีคร่ึง ท าใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ไม่ทนั 
และรู้สึกเหน่ือยกบัการเรียนมากเกินไป 

(6) หลกัสูตร 3 ปีคร่ึงเร่งรัดเกินไป ก าหนดใหเ้รียนปีละ 3 ภาคการศึกษา ช่วงเวลาเปิดปิด
ภาคการเรียนกระชั้นชิดมาก ท าใหผู้เ้รียนไม่มีเวลาหยดุพกั ควรใหเ้รียนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตาม
ระยะเวลาในภาคการเรียนปกติ 4 ปี ปีละ 2 ภาคการเรียน หรือเรียนภาคเรียนฤดูร้อนตามความสมคัร
ใจของผูเ้รียน 

(7) การก าหนดภาษาท่ีใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนยงัไม่มีความแน่นอน กล่าวคือ ผูเ้รียน
สาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) เห็นวา่ตนเองเรียนเป็นภาษาองักฤษมากกวา่ภาษาจีน ขณะท่ีผูเ้รียนสาขาจีน



63 
 

  

ศึกษาเห็นวา่ตนเองเรียนเป็นภาษาจีนมากกวา่ภาษาองักฤษ นอกจากน้ีบางรายวชิาของสาขาจีนศึกษา
แต่ละปีจดัการสอนเป็นภาษาองักฤษบา้งภาษาจีนบา้ง เช่น รายวชิาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศจีน  
การพฒันาการศึกษาในประเทศจีน ศาสนาและลทัธิของจีน ความสัมพนัธ์ไทย-จีน เป็นตน้ ท าให้
มาตรฐานความสามารถดา้นภาษาจีนและภาษาองักฤษของผูเ้รียนแต่ละปีไม่แน่นอน  

(8) หลกัสูตรควรจดัใหมี้การฝึกงาน เพื่อให ้สามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปฝึกใชจ้ริง มี
ประสบการณ์การท างาน และเป็นการเตรียมความพร้อมและความมัน่ใจก่อนเร่ิมประกอบอาชีพ
หลงัส าเร็จการศึกษา 

ด้านการจัดการศึกษาทีป่ระเทศจีน 
(1) การสอน การออกขอ้สอบ เกณฑก์ารประเมินผลของมหาวทิยาลยัจีนแตกต่างกนัมาก 

ควรหาวธีิปรับใหก้ารเรียนการสอนรายวชิาเดียวกนัในแต่ละเมืองไดม้าตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนั 
(2) ระยะเวลาในการศึกษา ณ ประเทศจีน ช่วงปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ปีละ 80 วนั นอ้ยเกินไป พอ

เร่ิมปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเพื่อนชาวจีนไดก้็ตอ้งเดินทางกลบั ท าใหก้ารพฒันา
ภาษาจีนหยดุชะงกั ควรขยายชัว่โมงเรียนท่ีจีนใหน้านข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาทกัษะ
ภาษาจีนไดต่้อเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

(3) จ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีมากเกินไป ท าใหผู้ส้อนดูแลผูเ้รียนท าได้
ไม่ทัว่ถึง 

(4) ควรส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัจีนจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้บปะเพื่อท า
ความรู้จกักบัเพื่อนชาวจีน เพราะผูเ้รียนสามารถน าความรู้ภาษาจีนมาใชจ้ริงในการส่ือสาร เป็นวธีิท่ี
ช่วยพฒันาภาษาจีนไดเ้ร็ว  

(5) ควรเลือกมหาวทิยาลยัจีนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนผูเ้รียนต่างชาติ  และมีความ
เช่ียวชาญในวชิาท่ีไปศึกษา 

ด้านการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนในมหาวทิยาลยั 
(1) ควรจดัแนะแนว สอนเสริมหรือทบทวนความรู้ใหก้บักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการเรียน

ภาษาจีนโดยเฉพาะ เพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน หรือเรียนตามเพื่อนไม่ทนั เช่น จดัแนะแนว
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการเรียนภาษาจีน อบรมความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อ
สอบวดัระดบัภาษาจีน เป็นตน้  

(2) ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาจีนใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วม เพื่อสร้างบรรยากาศและ
ส่งเสริมการใชภ้าษาจีนในมหาวทิยาลยัผา่นการท ากิจกรรม เช่น จดัแข่งขนัการใชภ้าษาจีนดา้นต่างๆ 
จดัดูงานตามสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีใชภ้าษาจีนในการท างาน เป็นตน้ 

(3) หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัยงัขาดแคลนต าราภาษาจีนและความรู้เก่ียวกบัประเทศจีนดา้น
ต่างๆ โดยปัจจุบนัต าราเหล่าน้ีในหอ้งสมุดค่อนขา้งเก่า ขาดความทนัสมยั อีกทั้งส่วนใหญ่ยงัเป็น
ภาษาไทย การศึกษาหรือคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมตอ้งอาศยัขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  นอกจากน้ี แมว้า่
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สถาบนัขงจ้ือมีส่ือวสัดุการเรียนภาษาจีนดว้ยตนเองค่อนขา้งพร้อม แต่สถานท่ีตั้งของสถาบนัขงจ้ือ
อยูใ่นเมือง ไม่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อไปใชบ้ริการ จึงควรยา้ยหอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ือเขา้มา
อยูใ่นมหาวทิยาลยั  
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บทที ่5 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจจีนและ
สาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 14 
คน ผูส้อน 35 คน และผูเ้รียน 374 คน จากผลการส ารวจสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
5.1.1 ผู้บริหาร 

งานวจิยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลในส่วนความคิดเห็นของผูบ้ริหารเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปและปัญหา
การบริหารและการจดัการศึกษาในสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา โดย
แจกแบบสอบถามความคิดเห็นใหแ้ก่ผูบ้ริหารผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งท่ีคณะฯ และมหาวทิยาลยัจีนจ านวน 14 
คน จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม แบ่งเป็น (1) ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 4 
คน ไดแ้ก่ ผูช่้วยรองอธิการบดีวทิยาเขตภูเก็ตฝ่ายวชิาการ คณบดีคณะวเิทศศึกษาควบต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ๊ือฝ่ายไทย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวเิทศศึกษา และประธานสาขา
ตะวนัออกศึกษา คณะวเิทศศึกษา (2) ผูบ้ริหารสถาบนัขงจ้ือ 2 คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ๊ือ
ฝ่ายจีน และผูช่้วยผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ้ือฝ่ายจีน (3) ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัในประเทศจีนท่ีคณะ
วเิทศศึกษาส่งนกัศึกษาไปเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน 8 คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกังานนกัศึกษา
ต่างชาติ สถาบนัการศึกษานานาชาติ Yunnan University of Traditional Chinese Medicine: 
YUTCM ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานานาชาติ Guangxi University: GXU ผูอ้  านวยการ
ส านกังานนกัศึกษาต่างชาติ สถาบนัการศึกษานานาชาติ South China University of Technology: 
SCUT ผูอ้  านวยการส านกังานนกัศึกษาต่างชาติ สถาบนัการศึกษาโพน้ทะเล Soochow University: 
SCU รองผูอ้  านวยการสถาบนัแลกเปล่ียนนานาชาติ Shanghai University: SHU ผูอ้  านวยการ
ส านกังานการศึกษาภาษาจีนส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ สถาบนัการศึกษานานาชาติ Nanjing 
University of Science and Technology: NUST รองผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานานาชาติ Jiangxi 
University of Science and Technology: JUST ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษาโพน้ทะเล Xiamen 
University: XMU  

1) ผู้บริหารคณะวิเทศศึกษา 
นโยบายการจัดการศึกษา “การเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศศึกษา 
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะฯ ไดป้ฏิบติัตามระบบการประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลเช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นตน้  นอกจากน้ีในส่วนการ
ประกนัคุณภาพการเรียนการสอนภายใน คณะฯ ไดจ้ดัแบ่งกลุ่มผูส้อนหมุนเวยีนกนัเขา้สังเกตการ
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เรียนการสอนในทุกรายวชิา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาการเรียนการสอนร่วมกนั  ส าหรับ
อาสาสมคัรผูส้อนภาษาจีนของสถาบนัขงจ๊ือ เน่ืองจากส่วนใหญ่ยงัขาดประสบการณ์ดา้นการสอน 
คณะฯ จึงจดัปฐมนิเทศและอบรมการสอน รวมถึงติดตามผลภายหลงัโดยการประเมินคุณภาพการ
สอนเช่นเดียวกบัผูส้อนประจ าในคณะฯ 

ดา้นการปรับปรุงหลกัสูตร คณะฯ มีนโยบายปรับปรุงหลกัสูตรในระยะเวลาขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนดของ สกอ. นอกจากน้ียงัพิจารณาการปรับปรุงหลกัสูตรตามการเปล่ียนแปลงของ ปรัชญา 
จุดประสงค ์ องคค์วามรู้  วธีิการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน  และผลประเมินการเรียนการ
สอน ฯลฯ 

ดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน คณะฯ มีความร่วมมือกบัสถาบนัขงจ๊ือภูเก็ต 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการระหวา่งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  มหาวทิยาลยัเซ่ียงไฮ ้และ 
ส านกัส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน หรือฮัน่ป้ัน (Office of Chinese Language Council 
International: HANBAN) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ร่วมกบัคณะฯ จดัหาผูส้อนชาวจีนใหค้ณะฯ จดัสอบวดัระดบัภาษาจีน จดัอบรมความรู้ดา้นภาษา
และวฒันธรรมจีน รวมไปถึงจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 

ดา้นความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีน คณะฯ สร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัท่ี
มีความแตกต่างกนัในดา้นท่ีตั้งตามท าเลภูมิศาสตร์ โดยจดัให้ผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจจีนไปศึกษา ณ 
มหาวทิยาลยัจีนท่ีตั้งอยูใ่นเมืองส าคญัทางเศรษฐกิจและจดัใหผู้เ้รียนสาขาจีนศึกษาไปศึกษา ณ 
มหาวทิยาลยัจีนท่ีตั้งอยูใ่นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม ทั้งน้ี คณะฯ ไดใ้หข้อ้มูลในส่วนเง่ือนไขใน
การจดัการศึกษา วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เน้ือหารายวชิา และพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียน 
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัจีนจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของคณะฯ  

ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูส้อน คณะฯ ก าหนดใหผู้ส้อนชาวไทยทุกคนมีวฒิุระดบัปริญญาเอก
ภายในปี พ.ศ. 2020 และก าหนดใหผู้ส้อนชาวไทยทุกคนตอ้งมีงานวจิยัและผลงานตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ จดัฝึกอบรมในระหวา่งปฏิบติังานในคณะฯ และส่ง
ผูส้อนไปร่วมอบรม ประชุม สัมมนา นอกคณะฯ ในเร่ืองท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และ
ภาควชิา 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน คณะฯ ไดพ้ยายามจดัผูส้อนท่ีมีความช านาญในสาขาท่ี
ตรงกบัรายวชิาท่ีสอน เนน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษากบัเจา้ของภาษาและอาจารยช์าวไทยซ่ึงตอ้งปฏิบัติงาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด  ก าหนดจ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนรายวชิาดา้นภาษาไม่ใหเ้กิน 25 คน ใชส่ื้อและ
เทคโนโลยใีนการสอนภาษา โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นการศึกษาระบบ On-
line และ Computer-based Learning  

ดา้นการจดัสรรงบประมาณ คณะฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนอยา่ง
มาก  ในปัจจุบนัถือวา่ภาระงานดา้นน้ี  ไดใ้ชง้บประมาณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของงบท่ีคณะ ฯ ใช้
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ในแต่ละปี (งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดร้วมกนั) คิดเป็นจ านวนเงินปีละไม่นอ้ย
กวา่ 25 ลา้นบาท   

จุดแข็งของ “การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศศึกษา 
ความร่วมมือทางดา้นวชิาการของคณะฯ กบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีนในการจดัการศึกษา

ร่วมกนั ซ่ึงคณะฯ ก าหนดใหผู้เ้รียนไปศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิาท่ีเรียนในมหาวทิยาลยั
จีน 3 แห่ง แห่งละ 80-140 วนั รวมระยะเวลาการศึกษาในมหาวทิยาลยัจีน 300 วนั เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในดา้นการเรียนรู้ต่างวฒันธรรม ไดใ้ชภ้าษาใน
ส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์จริง ช่วยเพิ่มความเขม้แขง็ทางภาษา 

ความร่วมมือดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนกบัสถาบนัขงจ้ือ โดยช่วยคณะฯ 
จดัการเรียนการสอนและจดัหาผูส้อนทั้งในรายวชิาดา้นภาษาจีนและรายวชิาในสาขา จดัตั้งศูนย์
สอบ HSK หอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ือ และศูนยว์ฒันธรรมจีน รวมไปถึงจดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนภาษาจีนดา้นต่างๆ 

จุดอ่อนของ “การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศศึกษา 
ผูเ้รียนในทั้ง 2 สาขา ยงัขาดความพยายาม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ และทกัษะการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนส่วนใหญ่มกัเนน้เป็นผูรั้บความรู้จากผูส้อนในชั้นเรียนเป็นหลกั ไม่ศึกษา
คน้ควา้หรือทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง  นอกจากนั้นยงัขาดความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

การบริหารจดัการหลกัสูตร เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาจีนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษามากข้ึน แต่การรับนกัศึกษาเขา้เรียนของคณะฯ ไม่ไดก้  าหนดคุณสมบติั
ความสามารถดา้นภาษาจีนของผูส้มคัร ท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นภาษาไม่เท่ากนั อีกทั้งยงัมี
ขอ้จ ากดัของหลกัสูตรท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน จึงไม่อาจจดั
การศึกษาเพื่อรองรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน  

คุณภาพของผูส้อน คณะฯ ยงัขาดแคลนบุคลากร หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาจีนท่ีเป็น
ผูส้อนประจ าของคณะฯ  ผูส้อนส่วนใหญ่เป็นอาสาสมคัรของสถาบนัขงจ๊ือ ซ่ึงบางส่วนไม่ไดจ้บ
การสอนภาษาจีนมาโดยตรง และส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ยงัขาดทั้ง
ประสบการณ์การสอน ยิง่ไปกวา่นั้นผูส้อนชาวจีนเหล่าน้ีมีการหมุนเวยีนทุก ๆ 1 ปี ท าใหข้าดความ
ต่อเน่ืองในการพฒันาทกัษะการสอน  

ดา้นความพร้อมของหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยั พบต าราและส่ือการเรียนรู้ภาษาจีนมีจ ากดั
และขาดความไม่ทนัสมยั ส าหรับหอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ือเองก็อยูไ่กลจากวทิยาเขตมากจึงไม่
สะดวกในการเดินทางไปใชบ้ริการ  

ดา้นการจดัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจีน บางส่วนยงัไม่สามารถควบคุมใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการจดัการศึกษาท่ีคณะฯ ได ้เช่น จ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนรายวชิาดา้นภาษาจีนยงัมาก
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เกินไป บางรายวชิาจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียนใหศึ้กษาใน 2-3 มหาวทิยาลยั จึงควบคุมการจดัการศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดย้าก โดยเฉพาะในส่วนระดบัความยากง่ายของขอ้สอบ และเกณฑก์าร
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา 
ดา้นผูเ้รียน คณะฯ จะตอ้งจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อดูแลการเรียนของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด และ

จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นวชิาการ หรือกิจกรรมพฒันาทกัษะการเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียน
ทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อพฤติกรรมการเรียนในระดบัมหาวทิยาลยัใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ดา้นหลกัสูตร คณะฯ จะตอ้งศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อนัเกิดจากการบริหารจดัการ
หลกัสูตร พร้อมทั้งจดัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ อยา่งจริงจงั โดยเร่ิมจากการทบทวนการจดั
แผนการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผูเ้รียน คณะฯ ควรดูแลการเรียนการสอนใน
มหาวทิยาลยัจีนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนักบัการจดัการศึกษาท่ีคณะฯ โดยจดัคณะท างานเพื่อดูแล
โดยเฉพาะอยา่งใกลชิ้ด 

ดา้นผูส้อน คณะฯ ควรตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นการสรรหาผูเ้ช่ียวชาญการสอนภาษาจีน
ร่วมกบัสถาบนัขงจ๊ือ และพฒันาผูส้อนประจ าของคณะฯ ควบคู่กนัไป ในระยะยาวคณะฯ ควร
จะตอ้งเพิ่มจ านวนผูส้อนภาษาจีนประจ าในคณะฯ และลดจ านวนอาสาสมคัรจากสถาบนัขงจ้ือลง 
เพื่อควบคุมการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะฯ ใหไ้ดม้าตรฐาน 

นอกจากน้ี คณะฯ ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั และ
หอ้งสมุดสถาบนัขงจ้ือ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองแก่ผู ้เรียนอยา่ง
แทจ้ริง 

2) ผู้บริหารสถาบันขงจ๊ือ 
นโยบายต่อการจัดการศึกษาให้กบัคณะวเิทศศึกษา  
ในส่วนการจดัการศึกษา สถาบนัขงจ๊ือภูเก็ตไดพ้ยายามจดัการเรียนการสอนรายวชิาดา้น

ภาษาจีนและจีนศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรของคณะฯ จดัหาผูส้อนใหมี้ความเช่ียวชาญสอดคลอ้ง
กบัสาขาวชิาท่ีสอน จดัอบรมเทคนิคการสอนใหก้บัอาสาสมคัรผูส้อนชาวจีน วางแผนการสอน
ประจ าภาคการเรียน จดัผูส้อนตามรายวชิาท่ีถนดั ประเมินผลติดตามการปฎิบติังาน และน าผลการ
ประเมินท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนการสอน  

ดา้นการจดัสอบวดัระดบัภาษาจีน  สถาบนัขงจ๊ือไดป้ระสานงานกบัฮัน่ป้ันในการเลือกวนั
สอบใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี และเลือกระดบัการสอบวดัระดบั
ภาษาจีนใหเ้หมาะสมใหก้บัระดบัความรู้ผูเ้รียน โดยจดัอบรมการสอบใหก้บัผูเ้รียนก่อนวนัสอบจริง  

ข้อดีของการจัดการศึกษา 
การจดัการศึกษาท่ีคณะฯ ซ่ึงจดัการเรียนการสอนแบบหลกัสูตรนานาชาติ และก าหนดให้

ผูเ้รียนจะตอ้งไปศึกษายงัมหาวทิยาลยัในประเทศจีนในช่วงภาคการเรียนฤดูร้อน ช่วยให้ผูเ้รียน
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พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาจีนไดเ้ร็วกวา่หลกัสูตรปกติ นอกจากน้ี การจดัสอบวดัระดบัภาษาจีนทุก
ปี ช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงความสามารถทางดา้นภาษาจีนของตน และยงัเป็นขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของคณะฯ  

ข้อเสียทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรค 
ผูเ้รียนมีทกัษะทางภาษาท่ีแตกต่างกนัมากเกินไป ท าใหป้ระสิทธิภาพของการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวชิาลดนอ้ยลง เน่ืองจากผูส้อนไม่อาจดูแลผูเ้รียนทั้งท่ีมีและไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
ไดท้ัว่ถึง อีกทั้งพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่มากพอท่ีจะเรียนในรายวชิาทางดา้นจีนศึกษา
ซ่ึงมีค าศพัทจ์  านวนมากและระดบัความยากของค าศพัทสู์งกวา่รายวชิาพื้นฐานภาษาจีน  

ข้อเสนอแนะต่อปัญหา 
ควรจดัสอบเพื่อแยกผูเ้รียนกลุ่มท่ีมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานภาษาจีนออกจากกนั เพื่อให้

สามารถจดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน และควรสนบัสนุนใหจ้ดัท า
ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิาข้ึนมาโดยเฉพาะเพื่อใชส้อนผูเ้รียนใน
ทั้ง 2 สาขา 

3) ผู้บริหารมหาวทิยาลยัในประเทศจีน 
นโยบายต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาและการพฒันาผู้สอน 
มีการคดัเลือกผูส้อนท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญตรงตามเน้ือหาวชิาท่ีสอน พฒันา

ผูส้อนโดยการอบรมความรู้ดา้นการสอนภาษาจีน สนบัสนุนใหผู้ส้อนศึกษาต่อ และเขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียนอาจารยก์บัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ มีการประเมินคุณภาพการสอนในทุก
ภาคการเรียน โดยใหผู้เ้รียนท าแบบสอบถาม และน าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน 

การส่งเสริมการพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียน พบวา่มหาวทิยาลยัจีนแต่ละ
แห่งมีการด าเนินการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ จดัสอบแบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามระดบัความความรู้ภาษาจีน 
เพื่อลดจ านวนผูเ้รียนต่อชั้นเรียนใหน้อ้ยลง และเพื่อใหก้ารการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนท่ี
มีทกัษะภาษาจีนใกลเ้คียงกนัท าไดง่้ายข้ึน จดัผูเ้รียนใหพ้บปะกบัเพื่อนนกัศึกษาชาวจีน เพื่อเปิด
โอกาสใหท้ าความรู้จกัและสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการฟังและการพดู
จากการส่ือสาร จดักิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาและวฒันธรรมจีนท่ีหลากหลายใหก้บัผูเ้รียน เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการใชภ้าษาจีนและขยายโลกทศัน์ทางดา้นวฒันธรรมจีน เช่น 
ทศันศึกษาตามสถานท่ีส าคญัสอนร้องเพลงจีน ชมภาพยนตจี์น สอนศิลปะการต่อสู้แบบจีนหรือวซูู 
จดัการแข่งขนัเขียนเรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ จดัการแข่งขนักีฬาเช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา
ไทยและจีน ท าบตัรหอ้งสมุดใหผู้เ้รียน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการและยมืหนงัสือ
จากหอ้งสมุด และอนุญาตใหผู้เ้รียนใชค้อมพิวเตอร์ในหอ้งมลัติมิเดียของมหาวทิยาลยั  

ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัในประเทศจีน  
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ข้อดีของโครงการ 
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนดา้นการจดัการศึกษาร่วมระหวา่งองคก์รดา้นการศึกษาของประเทศ

ไทยและประเทศจีน ขยายความคิดและมุมมองระหวา่งประเทศใหก้บัผูเ้รียน การอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนและการใชภ้าษาจีน ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะภาษาจีนไดเ้ร็วข้ึน และยงัช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ประเพณีและวฒันธรรมจีน รวมไปถึงไดเ้ขา้ใจลกัษณะอุปนิสัยและวถีิชีวติของชาว
จีนโดยตรง 

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ 
ผูเ้รียนมีระดบัภาษาจีนท่ีแตกต่างกนั และความรู้ภาษาจีนค่อนขา้งต ่า ท าใหไ้ม่เขา้ใจเน้ือหาท่ี

เรียน อีกทั้งผูเ้รียนบางส่วนยงัขาดวฒิุภาวะความเป็นผูใ้หญ่ ขาดความพร้อมและความตั้งใจเรียน ท า
ใหก้ารพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนท าไดไ้ม่เตม็ท่ี ระยะเวลาในการศึกษาท่ี
ประเทศจีน 80 วนั หรือ 2 เดือนคร่ึง สั้นเกินไป (เฉพาะชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2) ท าใหก้ารพฒันา
ภาษาจีนของผูเ้รียนไม่ต่อเน่ือง ผูเ้รียนบางคนไม่อาจปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและการส่ือสารใน
สังคมจีน การติดต่อประสานงานกนัของอาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษาทั้งของคณะฯ และมหาวยิาลยัจีนยงั
นอ้ยเกินไป ท าใหก้ารดูแลผูเ้รียนไดไ้ม่ทัว่ถึง 

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
คณะฯ ควรแบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถดา้นภาษา และใหข้อ้มูลในภาพรวมเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรและพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียน เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
จดัการการเรียนการสอน นอกจากน้ี คณะฯ ควรหาทางกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบและเห็น
ความส าคญัของการเรียนใหม้ากข้ึน ส าหรับผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ควรขยายเวลาใน
การศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั จาก 80 วนั เป็น 120 วนั หรือ 4 เดือน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาภาษาจีน
อยา่งต่อเน่ือง ก่อนมาศึกษาท่ีประเทศจีน คณะฯ ควรจดัอบรมความรู้เก่ียกบัประเทศจีนและ
วฒันธรรมจีนใหผู้เ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนปรับตวัทั้งดา้นการเรียนและการใชชี้วติประจ าวนัในประเทศ
จีนไดง่้ายข้ึน นกจากน้ี อาจารยท์ั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนควรประสานงานเพื่อดูแลผูเ้รียนร่วมกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด 
 
5.1.2 ผู้สอน 

งานวจิยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลทัว่ไปและความคิดเห็นของผูส้อนเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ท่ีส่งผล
ต่อการเรียนการสอนของผูเ้รียนรหสั 50 รหสั 51 และรหสั 52 สาขาวเิทศธุรกิจจีน และจีนศึกษา 
คณะวเิทศศึกษา ในปีการศึกษาท่ี 2552 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 35 คน ไดแ้บ่งผูส้อนออกเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูส้อนชาวไทยของคณะวเิทศศึกษา 5 คน 2) กลุ่มผูส้อนชาวจีนท่ีคณะวเิทศ
ศึกษา 9 คน แบ่งเป็น ผูส้อนชาวจีนสังกดัสถาบนัขงจ้ือ 7 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอน
ภาษาจีนจากฮัน่ป้ัน 1 คน และอาจารยช์าวจีนสังกดัคณะวเิทศศึกษา 1 คน 3) กลุ่มผูส้อนท่ี
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มหาวทิยาลยัจีน 8 แห่ง จ านวน 21 คน แบ่งเป็น Yunnan University of Traditional Chinese 
Medicine (YUTCM) 2 คน Guangxi University (GXU) 2 คน South China University of 
Technology (SCUT) 2 คน Soochow University (SCU) 2 คน Shanghai University (SHU) 6 คน 
Nanjing University of Science and Technology (NUST) 2 คน Jiangxi University of Science and 
Technology (JUST) 3 คน และXiamen University: XMU 2 คน 

 ดา้นขอ้มูลทัว่ไป  
เพศ: ผูส้อนชาวไทยเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงในอตัราส่วน 2 ใน 5 แต่ผูส้อนชาวจีนท่ี

คณะฯ และท่ีมหาวทิยาลยัจีนเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายในอตัราส่วน 2 ใน  
อาย:ุ ผูส้อนส่วนใหญ่ หรือ 65.71% มีอายอุยูใ่นช่วง 25-35 ปี เม่ือแยกวเิคราะห์ผูส้อนแต่ละ

กลุ่มพบวา่ ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีอายมุากกวา่ 36 ปี ข้ึนไป 33.33% มากกวา่ท่ีคณะวเิทศศึกษา 
ซ่ึงไม่พบผูส้อนชาวไทยท่ีอายสูุงกวา่ 36 ปีเลย พบแค่ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ มีอาย ุ46 ปีข้ึนไป เพียง
คนเดียว หรือ 11.11% ในทางตรงกนัขา้ม ท่ีมหาวทิยาลยัจีนไม่พบผูส้อนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปีเลย แต่
ท่ีคณะฯ พบผูส้อนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปีทั้งในผูส้อนชาวไทย (40.00%) และผูส้อนชาวจีน (22.22%) 
จะเห็นวา่ วยัวฒิุของผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนสูงกวา่ผูส้อนท่ีคณะฯทั้งชาวไทยและชาวจีน 

วฒิุการศึกษา: ในภาพรวมผูส้อนทั้งสามกลุ่มมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญาตรีมากท่ีสุด หรือ 
45.71% รองลงมาคือระดบัปริญญาโท 40.00% และระดบัปริญญาเอก 14.29% เม่ือแยกวเิคราะห์
ผูส้อนในแต่ละกลุ่ม พบวา่ ผูส้อนท่ีคณะฯ ทั้งชาวไทย (60.00%) และชาวจีน (66.67%) ส่วนใหญ่ 
หรือ 2 ใน 3 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี แต่ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีน ส่วนใหญ่  
(47.62%) หรือเกือบคร่ึงมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท 

สาขาท่ีจบการศึกษา: ผูส้อน 2 ใน 3 หรือ 65.71% จบสาขาท่ีเก่ียวกบัภาษาจีน ไดแ้ก่ การสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต ์อกัษรศาสตร์ภาษาจีน 
แบ่งเป็นผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมากท่ีสุด (76.19%) รองลงมาคือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (55.56%) 
และผูส้อนชาวไทย (40.00%) พบผูส้อน 1 ใน 3 หรือ 34.29% ไม่ไดจ้บสาขาท่ีเก่ียวกบัภาษาจีน 
แบ่งเป็น ผูส้อนชาวไทยมากท่ีสุด (60.00%) ซ่ึงผูส้อนกลุ่มน้ีก าลงัลาศึกษาต่อในสาขาการส่ือสาร 2 
คน และสาขาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 1 คน รองลงมาคือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 44.44% จบสาขา
ภาษาองักฤษ วทิยาการจดัการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และสังคมศาสตร์ ผูส้อนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน 23.81% จบสาขากฏหมายการคา้ระหวา่งประเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจโลก และบริหารธุรกิจ 

ประสบการณ์สอน: ผูส้อนส่วนใหญ่ หรือ 85.71% เคยมีประสบการณ์สอนในระดบัต่างๆ 
พบผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีประสบการณ์สอนมากท่ีสุด 95.24% รองลงมาคือผูส้อนชาวไทย 
80.00% และผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 66.67% ในส่วนระยะเวลาของประสบการณ์สอน พบค่าเฉล่ีย
รวมต่อคนของทั้งสามกลุ่มอยูท่ี่ 4.46 ปี โดยค่าเฉล่ียของผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนสูงท่ีสุด 5.57 ปี 
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รองลงมาคือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 2.89 ปี และผูส้อนชาวไทย 2.60 ปี ขณะเดียวกนั พบวา่ผูส้อนท่ี
คณะฯ บางส่วนไม่มีประสบการณ์สอนเลย แบ่งเป็นชาวจีน 33.33% และชาวไทย 20.00%  

ภาระงานของผูส้อน: ในส่วนจ านวนรายวชิาท่ีสอน/คน/ภาคการเรียนพบวา่ GXU มีภาระงาน
สอนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.5 วชิา และ YUTCM มีภาระงานสอนเฉล่ียต ่าท่ีสุดเพียง 1 วชิา ผูส้อนทั้งสาม
กลุ่มเฉล่ียสอน 2.31 วชิา โดยผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนสอนเฉล่ียสูงสุด 2.43 วชิา รองลงมาคือผูส้อน
ชาวจีนท่ีคณะฯ 2.1 วชิา และผูส้อนชาวไทย 2 วชิา ในส่วนจ านวนชัว่โมงสอนพบวา่ NUST มีภาระ
งานสอนเฉล่ียสูงสุด 26 ชัว่โมง และ SHU มีภาระงานสอนเฉล่ียต ่าสุด 3 ชัว่โมง ผูส้อนทั้งสามกลุ่มมี
ภาระงานสอนเฉล่ีย 12.69 ชัว่โมง ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนสอนเฉล่ียสูงสุด 13.14 ชัว่โมง รองลงมา
คือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 12 ชัว่โมง และผูส้อนชาวไทย 11 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัพบวา่ โดยรวม
ผูส้อนเกือบคร่ึงหน่ึง หรือ 46.88% ไม่มีภาระงานอ่ืนเลยยกเวน้งานสอน แบ่งเป็นผูส้อนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน 25.00% ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 18.75% และผูส้อนชาวไทย 3.13% ส่วนผูส้อนท่ี
เหลือ 53.13% มีภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอนไดแ้ก่ งานแต่งต าราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน งานวจิยั และงานบริหาร เป็นตน้ แบ่งเป็นผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 
40.63% ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 9.38% และผูส้อนชาวไทย 3.13% 

ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการสอน ผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ มีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัเกือบทั้งหมด โดยเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาจากมากไปหานอ้ย
ไดด้งัน้ี ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก ผูส้อนชาวไทย 80.00% ผูส้อนชาวจีน
ท่ีคณะฯ 77.78% ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ ผูส้อนชาวไทย 80.00% 
ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 77.78% ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป ผูส้อนชาวไทย 60.00% ผูส้อน
ชาวจีนท่ีคณะฯ 55.56% ประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ ผูส้อนชาวไทย 60.00% ผูส้อนชาว
จีนท่ีคณะฯ 55.56% ภาระงานมากเกินไป ผูส้อนชาวไทย 40.00% ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 11.11% 
จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป ผูส้อนชาวไทย 00.00% ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ 11.11% ส าหรับ
ปัญหาการสอนท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีน เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาจากมากไปหานอ้ย
ไดด้งัน้ี ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นเรียนแตกต่างกนัมาก 90.48% จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 
76.19% ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ 52.38% ภาระงานมากเกินไป 
14.29% ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป 0.00% ประสบการณ์สอนของตนไม่เพียงพอ 0.00% 

ดา้นความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน ผูส้อนทั้งสามกลุ่มใหค้วามคิดเห็นออกมา
ในทิศทางท่ีใกลเ้คียงกนัทั้ง 7 รายการ โดยในส่วนการเขา้เรียนและความตั้งใจเรียน แมว้า่ผูส้อนส่วน
ใหญ่ หรือ 88.57% เห็นวา่ผูเ้รียนเขา้เรียนสม ่าเสมอ แต่ผูส้อน 65.71% กลบัเห็นวา่ผูเ้รียนไม่ค่อย
ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ในส่วนความพยายามมีส่วนร่วมในการตอบและถามค าถามในชั้นเรียน มี
ผูส้อนส่วนนอ้ย หรือ 28.57% ท่ีเห็นวา่ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการตอบค าถามในชั้นเรียน และมี
ผูส้อนแค่ 5.71% ท่ีเห็นวา่ผูเ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะถามค าถาม ในส่วนความรับผดิชอบต่องานหรือ
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การบา้นไดรั้บมอบหมาย และจริยธรรมในการเรียน แมผู้ส้อนส่วนใหญ่ หรือ 71.43% เห็นวา่ผูเ้รียน
จะส่งงานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา แต่มีผูส้อน 2 ใน 5 หรือ 40.00% เห็น
วา่ผูเ้รียนลอกการบา้น และผูส้อน 1 ใน 3 หรือ 34.29%  เห็นวา่ผูเ้รียนทุจริตในการสอบ 

 
5.1.3 ผู้เรียน  

 ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนใหก้บั
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา รหสั 50 51 และ 52 คณะวเิทศ
ศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในภาคการศึกษาท่ี 3/2552 โดยมีจ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน 432 คน 
เป็นผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) 264 คน และผูเ้รียนสาขาจีนศึกษา 168 คน และไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 374 คน (86.57%) เป็นผูเ้รียนสาขาวเิทศธุรกิจ 
(จีน) 236 คน (63.10%) สาขาจีนศึกษา 138 คน (36.90%) หากแยกตามชั้นปีแบ่งเป็นผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 
รหสั 52 120 คน (32.09%) ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 2 รหสั 51 114 คน (30.48%) และผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 รหสั 50 
140 คน (37.43%)  

ดา้นขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ: อตัราส่วนของผูเ้รียนท่ีเป็นเพศหญิงต่อเพศชายทั้งสองสาขาใกลเ้คียงกนั คือ 9 ต่อ 10  
ภูมิล าเนา: ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 96.26% มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคใต ้โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลา

และภูเก็ตมีจ านวนผูเ้รียนคิดเป็นเกือบคร่ึงหน่ึง หรือ 48.66% ของผูเ้รียนทั้งหมด  
ครอบครัวผูเ้รียนท่ีมีเช้ือสายจีน: ผูเ้รียนเกือบ 2 ใน 3 หรือ 63.9% มาจากครอบครัวซ่ึงมีเช้ือ

สายจีน  
รายไดต่้อเดือนของบิดามารดาหรือผูป้กครอง: เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี รายได้

สูงกวา่ 50,000 บาท 22.73% รายได ้20,000-30,000 บาท 21.39% รายได ้10,000 -20,000 บาท 
18.45% รายได ้30,000-40,000 บาท 17.11% รายได ้40,000-50,000 บาท 16.04% และรายไดต้ ่ากวา่ 
10,000 บาท 4.28% 

พื้นฐานความรู้ภาษาจีน: ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อนเขา้เรียนท่ีคณะวเิทศศึกษา 
หรือเรียนในสาขาท่ีเก่ียวกบัภาษาจีนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์ภาษาจีน สายศิลป์
ภาษาองักฤษจีน และสาขาศิลป์ภาษาจีนคณิตศาสตร์) หรืออาชีวะศึกษา พบจ านวนผูเ้รียนกลุ่มน้ีมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี คือ ปี 50 21 คน (15.00%) ปี 51 31 คน (27.19%) และปี 52 48 คน (40.00%) 
เม่ือแยกสาขาพบวา่ ผูเ้รียนสาขาจีนศึกษามีแนวโนม้ของจ านวนผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนเพิ่มข้ึน
สูงกวา่สาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) คือ สาขาจีนศึกษา ปี 50 12 คน (24.49%) ปี 51 16 คน (38.10%) และปี 
52 23 คน (48.94%) สาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) ปี 50 9 คน (9.89%) ปี 51 15 คน (20.83%) และปี 52 25 
คน (34.25%)  
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ดา้นรูปแบบการจดัการศึกษารายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 ในส่วนความเหมาะสมของการจดั
ใหเ้รียนใน 8 ภาคการเรียน จาก 9 ภาคการเรียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 85.3% เห็นวา่มีความ
เหมาะสมดีแลว้ ในส่วนเน้ือหาตลอดหลกัสูตร ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 64.44% เห็นวา่เน้ือหาท่ีเรียน
ยงัไมเ่พียงพอต่อการพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาจีนของตน ในส่วนจ านวนคร้ังท่ีเรียน/
สัปดาห์ ผูเ้รียนเกือบคร่ึงหน่ึง หรือ 48.93% ตอ้งการให้จดัเรียนรายวชิาภาษาจีนสัปดาห์ละ 3 คร้ัง 
คร้ังละ 2 ชัว่โมง (รวมสัปดาห์ละ 6 ชัว่โมง) มีผูเ้รียนประมาณ 1 ใน 5 หรือ 22.46% เท่านั้น ท่ีพอใจ
ต่อการจดัชัว่โมงเรียนในรูปแบบเดิม คือ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง (รวมสัปดาห์ละ 4 
ชัว่โมง) 

ในส่วนการจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน ในส่วนช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ผูเ้รียนมี
ความคิดเห็นแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูเ้รียนคร่ึงหน่ึง หรือ 51.34% พอใจต่อการจดัการศึกษา
ดงักล่าวในภาคเรียนฤดูร้อน ซ่ึงเป็นรูปแบบเดิมท่ีคณะฯ จดัใหเ้รียนในภาคการเรียนท่ี 3 ของทุกปี 
รวม 300 วนั โดยแบ่งเป็น 3 คร้ัง คือ ปี 1 ไป 80 วนั ปี 2 ไป 80 วนั และ ปี 3 ไป 140 วนั รวม
ระยะเวลาตลอดหลกัสูตร 9 ภาคการเรียน หรือ 3 ปี คร่ึง อยา่งไรก็ดี ผูเ้รียนอีกเกือบคร่ึงหน่ึง หรือ 
48.66% กลบัเห็นวา่การศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนควรจดัในภาคเรียนปกติ คือ ภาคการ
เรียนท่ี 1 และ/หรือ ภาคการเรียนท่ี 2  เหมือนมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยมีระยะเวลา
การเรียนตลอดหลกัสูตร 8 ภาคการเรียน หรือ 4 ปี แต่อาจปรับช่วงเวลาปิดเปิดภาคการเรียนให้
สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีน โดยผูเ้รียนมีความคิดท่ีหลากหลายต่อการจดัการศึกษา ณ 
มหาวทิยาลยัจีนในภาคเรียนปกติ แบ่งเป็น ตอ้งการใหจ้ดัการศึกษาแบบ 3 ภาคการเรียน ไป 3 คร้ัง 
มากท่ีสุด 17.38% รองลงมาคือ แบบ 2 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง 10.70% แบบ 4 ภาคการเรียน ไป 2 
คร้ัง คร้ังละ 1 ปี 9.89% แบบ 2 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 1 ปี 5.08% และ แบบ 8 ภาคการเรียน ไป
คร้ังเดียว 2 ปี 5.61% 

ดา้นรูปแบบการจดัผูส้อนรายวชิาภาษาจีนพื้นฐาน 1-8 ในภาพรวมผูเ้รียนส่วนใหญ่ตอ้งการ
ใหจ้ดัการการสอนแบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีนมากท่ีสุด 42.25% รองลงมาคือ
แบบผูส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิา 31.02% และแบบใหผู้ส้อนชาวไทยทั้งวชิา 26.74%  เม่ือแยกตามชั้น
ปี พบวา่ผูเ้รียนในระดบัท่ีสูงข้ึนมีความตอ้งการเรียนกบัผูส้อนชาวไทยนอ้ยลงแต่ตอ้งการเรียนกบั
ผูส้อนชาวจีนมากข้ึน หากเปรียบเทียบผูเ้รียนทั้งสามชั้นปี พบวา่ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 ตอ้งการใหจ้ดัการ
สอนแบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีน 48.33% แบบผูส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิา 
34.17% และแบบผูส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิา 17.50% ในทางตรงกนัขา้ม ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 ตอ้งการให้
จดัการสอนแบบผูส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิามากท่ีสุด  42.14% รองลงมาคือแบบผูส้อนชาวไทยสอน
ร่วมกบัผูส้อนชาวจีน 36.43% และแบบผูส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิา 21.43% 

ดา้นความพึงพอใจโดยรวมต่อตวัผูส้อนภาษาจีน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ 63.10% พึงพอใจต่อการ
สอนของผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมากท่ีสุด รองลงมาคือผูส้อนชาวไทย 54.55% และผูส้อนชาวจีนท่ี
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คณะฯ 45.19% แต่เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนดา้นรูปแบบการจดัผูส้อนและดา้นตวั
ผูส้อน จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนมีความคิดเห็นทั้งสองดา้นขดัแยง้กนั คือ แมผู้เ้รียนส่วนใหญ่ 54.81% 
พอใจต่อการสอนของผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ อยูใ่นระดบันอ้ยจนถึงไม่พอใจเลย แต่กลบัตอ้งการให้
จดัการเรียนการสอนแบบใหผู้ส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีน และแบบใหผู้ส้อนชาวจีน
สอนทั้งวชิามากกวา่การจดัใหเ้รียนกบัผูส้อนชาวไทยทั้งวชิา 

ดา้นแรงจูงใจในการเลือกเรียนในสาขา ผูเ้รียนส่วนใหญ่ทั้งในสาขาวเิทศธุรกิจจีน (61.86%) 
และสาขาจีนศึกษา (57.25%) สนใจความรู้ในสาขาท่ีตนเองศึกษาในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ส่วน
ผูเ้รียนท่ีเหลือประมาณ 2 ใน 5 ทั้งในสาขาวเิทศธุรกิจจีน (37.71%) และสาขาจีนศึกษา (40.58%) 
สนใจความรู้สาขาท่ีตนเองศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่มีผูเ้รียนกลุ่มหน่ึงใน
ทั้งสองสาขาไม่ไดเ้ลือกเรียนในสาขาท่ีตรงตามความสนใจของตนเอง แต่อาจมีแรงจูงใจในเลือก
เรียนดา้นอ่ืนแทน โดยพบวา่ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในสาขามากท่ีสุดคือประโยชน์ต่อการ
หางานท าในอนาคต จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 96.52%  เห็นตรงกนัวา่ สาขา
ท่ีตนเองเลือกมีประโยชน์ต่อการหางานท าในอนาคต นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูเ้รียน 2 ใน 3 ชอบเรียน
ภาษาจีน (64.17%) และภาษาองักฤษ (61.76%)  และทางบา้นของผูเ้รียนตอ้งการใหเ้รียนภาษาจีน 
41.71% ส่วนแรงจูงใจท่ีเหลือพบวา่อยูใ่นระดบัท่ีค่อยขา้งต ่าทั้งหมด ไดแ้ก่ ทางบา้นประกอบอาชีพ
ท่ีตอ้งใชภ้าษาจีน 12.30% และเลือกเรียนตามเพื่อน 5.61% 

ดา้นพฤติกรรมการเรียน ในส่วนการเตรียมบทเรียนก่อนเขา้ชั้นเรียน พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ 
หรือ 78.88% เตรียมบทเรียนในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ผูเ้รียน 9.63% ไม่ไดเ้ตรียมบทเรียนเลย และ
พบผูเ้รียนท่ีเตรียมบทเรียนในระดบัมากถึงมากท่ีสุดมีแค่ 11.50% หลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอนใน
แต่ละคร้ัง พบวา่ผูเ้รียนแค่ 12.83% ท่ีทบทวนบทเรียนในระดบัท่ีมากถึงมากท่ีสุดเช่นกนั โดยพบวา่
ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 79.95% ทบทวนบทเรียนในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียน 7.22% ไม่ได้
ทบทวนบทเรียนเลย  

ในส่วนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 86.63% เขา้เรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ และผูเ้รียน 67.65% ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ในทางตรงกนัขา้มแมว้า่ผูเ้รียนจะเขา้เรียน
สม ่าเสมอ และตั้งใจเรียนในชั้นเรียน แต่มีผูเ้รียนแค่ 27.54% เท่านั้นท่ีกระตือรือร้นในการตอบ
ค าถามของผูส้อน เม่ือไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 64.17% เลือกท่ีจะปรึกษาหรือ
ซกัถามเพื่อน มีผูเ้รียนเพียง 33.16% ท่ีปรึกษาหรือซกัถามผูส้อน  

ในส่วนความรับผดิชอบต่องาน/การบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายและความซ่ือสัตยต่์อตนเองใน
การเรียน พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 78.07% ส่งงานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายตามเวลาท่ี
ก าหนด แต่อีกดา้นหน่ึงกลบัพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 42.25% ใหข้อ้มูลวา่ตนเองไม่ไดล้อกงาน/
การบา้นเลย มีผูเ้รียน 32.35% ยอมรับวา่ลอกงาน/การบา้นในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียน 
25.40% ยอมรับวา่ลอกงานหรือการบา้นในระดบัมากถึงมากท่ีสุด นอกจากน้ีในการสอบยงัพบวา่ 
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แมผู้เ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 64.71% ไม่ไดทุ้จริตในการสอบเลย แต่พบผูเ้รียน 22.99% ยอมรับวา่ทุจริต
ในการสอบในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียน 12.30% ทุจริตในการสอบในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด 

ดา้นพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง พบวา่มีผูเ้รียนแค่ 22.46% ศึกษา
คน้ควา้ความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมดว้ยตวัเองในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 63.73% 
ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และผูเ้รียน 14.17% ไม่ไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมเลย 
ในส่วนการใชบ้ริการหอ้งสมุด มีผูเ้รียนแค่ 10.70% ท่ีใชบ้ริการหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด ผูเ้รียนส่วนใหญ่ หรือ 76.20% ใชบ้ริการในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และมีผูเ้รียน 
13.10% ไม่ใชบ้ริการหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัเลย ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัพบวา่ผูเ้รียนเกือบคร่ึงหน่ึง 
หรือ 46.26% ไม่ใชบ้ริการหอ้งสมุดของสถาบนัขงจ้ือเลย ส่วนอีกคร่ึงหน่ึง หรือ 50.80% ใชบ้ริการ
หอ้งสมุดสถาบนัขงจ้ือในระดบันอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นจึงแทบไม่มีผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการหอ้งสมุดของ
สถาบนัขงจ้ือในระดบัมากถึงมากท่ีสุดเลย โดยพบแค่ 2.94% 

ดา้นโอกาสในการท ากิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีน พบวา่ขณะเรียนท่ีมหาวทิยาลยัใน
ประเทศจีน ผูเ้รียนท ากิจกรรมดงักล่าวมากกวา่ขณะเรียนท่ีคณะฯ ทุกรายการ โดยเปรียบเทียบ
อตัราส่วนการท ากิจกรรมดา้นต่างๆ ขณะเรียนท่ีคณะฯ และท่ีมหาวทิยาลยัจีนไดด้งัน้ี เขียนส่ือสาร
ผา่นหอ้งสนทนาในอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล จาก 33.69% เพิ่มเป็น 40.11% ดูรายการโทรทศัน์
ภาษาจีน จาก 8.82% เพิ่มเป็น 54.55% อ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ์ จาก 7.22% 
เพิ่มเป็น 22.19% สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนันอกชั้นเรียน จาก 6.42% เพิ่มเป็น 75.94% ดูดีวี
ดีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน ฯลฯ จาก 3.74% เพิ่มเป็น 71.12%  จะเห็นไดว้า่ ขณะเรียนท่ี
ประเทศไทยผูเ้รียนไม่ถึง 1 ใน 10 ท ากิจกรรมการใชภ้าษาจีนต่างๆ ยกเวน้การเขียนส่ือสารผา่นหอ้ง
สนทนาในอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล ซ่ึงพบ 33.69% อยา่งไรก็ดี มีกิจกรรม 2 รายการ ซ่ึงยงัคงมี
จ านวนผูเ้รียนไม่ถึงคร่ึงท าขณะเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีน คือ การเขียนส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาใน
อินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมล 40.11% และการอ่านภาษาจีนจากอินเตอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ ์22.19%  

ดา้นปัญหาทกัษะการเรียนภาษาจีน พบมี 3 รายการท่ีผูเ้รียนเกินคร่ึงเห็นวา่เป็นปัญหา โดย
ผูเ้รียนเห็นวา่ตนเองมีปัญหาการเรียนภาษาจีนทกัษะการเขียนมากท่ีสุด 67.38% รองลงมากคือ 
อกัษรจีน 66.58% การอ่าน 53.48% ส่วนทกัษะท่ีเหลือแมว้า่ผูเ้รียนจ านวนไม่ถึงคร่ึงหน่ึงเห็นวา่
ตนเองมีปัญหา แต่อตัราส่วนท่ีพบยงัถือวา่ค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่ การพดู 48.13% ไวยากรณ์ 41.44% 
และการฟัง 40.11% 

ดา้นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีน ในส่วนการจดัการศึกษาท่ีคณะฯ ผูเ้รียนเห็นวา่
ปัญหา 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นแตกต่างกนัมาก 51.34% ระดบั
ความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ 45.19% อาจารยช์าวจีนสอนไม่เขา้ใจ 39.84% 
และอาจารยช์าวไทยสอนไม่เขา้ใจ 32.62% ส่วนปัญหาท่ีเหลืออีก 3 รายการ ผูเ้รียนเห็นวา่มีปัญหา
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อยูใ่นเกณฑต์ ่า ไดแ้ก่ ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป 23.26% จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 
10.70% และต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวชิาภาษาจีนไม่เหมาะสม 7.49%  

ในส่วนการจดัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีน ผูเ้รียนเห็นวา่ปัญหา 4 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
ระดบัภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นแตกต่างกนัมาก 63.37% จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป 57.22% ระดบั
ความสามารถดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนไม่เพียงพอ 54.55% และชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป 
31.55% ส่วนปัญหาทีเหลืออีก 2 รายการ ผูเ้รียนเห็นวา่มีปัญหาอยูใ่นเกณฑต์ ่า ไดแ้ก่ อาจารยช์าวจีน
สอนไม่เขา้ใจ 19.52% และต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวชิาภาษาจีนไม่
เหมาะสม 13.90% 

 
5.2 อภิปรายผล  

ปัจจัยด้านพืน้ฐานความรู้ภาษาจีนของผู้เรียน 
ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเขา้เรียนท่ีคณะฯ จากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ

ระดบัอาชีวะศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงผูเ้รียนกลุ่มน้ีเพิ่มข้ึนจาก 15% ในปี 2550 เป็น 40% ในปี 
2552 แนวโนม้ดงักล่าวอาจอธิบายไดว้า่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายส่งเสริมการเพิ่มจ านวนผู ้รู้
ภาษาจีนในประเทศไทยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสนบัสนุนใหเ้ปิดสอนภาษาจีนในทุกระดบั
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการพฒันาทรัพยากรบุคคลภายในชาติใหมี้ทกัษะการส่ือสารดา้น
ภาษาจีน ซ่ึงนบัเป็นยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนักบัต่างชาติในเวทีโลกให้แก่ประเทศ
ไทย จึงเป็นผลใหจ้ านวนผูท่ี้มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนก่อนเขา้เรียนในระดบัมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย จากสถิติของส านกัยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ส านกังาน
คณะกรรมการการการอุดมศึดษา (2553) ระบุวา่จ านวนผูเ้รียนภาษาจีนในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากการส ารวจ ในปี 2547-2548 มีสถานศึกษาท่ีเปิดสอนภาษาจีน 769 
แห่ง และมีจ านวนผูเ้รียนภาษาจีนทัว่ประเทศ 198,191 คน แต่ในปี 2551-2552 พบมีสถานศึกษาท่ี
เปิดสอนภาษาจีนเพิ่มข้ึนเป็น 1,470 แห่ง และจ านวนผูเ้รียนภาษาจีนทัว่ประเทศมีมากถึง 532,795 
คน ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัมหาวทิยาลยัจึงตอ้งด าเนินการปรับเปล่ียน
รูปแบบการจดัการศึกษาภายในใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ เพื่อรองรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้น
ฐานความรู้ภาษาจีนมาแลว้ ไม่ใหเ้กิดปัญหาผูเ้รียนตอ้งเรียนซ ้ าองคค์วามรู้เดิมท่ีมีมาก่อนเขา้เรียนต่อ
ในระดบัมหาวทิยาลยั ผูเ้รียนกลุ่มน้ีจะไดส้ามารถต่อยอดทางการศึกษาและพฒันาขีดความสามารถ
ดา้นทกัษะภาษาจีนของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ท่ีผา่นมา ในปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 คณะฯไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการศึกษา
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าว โดยไดจ้ดัใหมี้การสอบวดั
ความรู้ภาษาจีนซ่ึงมีความยากเทียบเท่า HSK ระดบั 2 (เป็นระดบัเดียวกนัท่ีแนะน าใหผู้เ้รียนชั้นปีท่ี 1 
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สอบในภาคการเรียนท่ี 2 ของทุกปี เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนของ
คณะฯ) เพื่อแยกกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน และกลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ผลปรากฏวา่ ในปีการศึกษา 2553 มีผูเ้รียนท่ีสอบผา่นเกณฑ ์30 
คน และในปีการศึกษา 2554 มีผูส้อบผา่นเกณฑ ์45 คน อยา่งไรก็ดี มาตรการดงักล่าวสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดแ้ค่ในภาคการเรียนท่ี 1 และ ภาคการเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 แต่ไม่ไดค้รอบคลุมการ
จดัการศึกษาตลอดหลกัสูตร กล่าวคือ หลงัจากภาคการเรียนท่ี 3 ของปีการศึกษาท่ี 1 ซ่ึงเป็นภาค
เรียนฤดูร้อน ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน ผูเ้รียนทั้งท่ีมีและไม่มีพื้นฐานภาษาจีนตอ้งกลบัมาเรียน
ร่วมกนัเช่นเดิมจนส าเร็จการศึกษา เป็นผลใหผู้เ้รียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ภาษาจีนไม่แตกต่างกนัเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา ดงันั้นการใชม้าตรการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงเป็นแค่การบรรเทาปัญหาในระยะ
สั้นเท่านั้น เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาแลว้ก่อนเขา้เรียนท่ีคณะฯ ยงัคงไม่สามารถต่อยอด
ความรู้เดิมและพฒันาขีดความสามารถทางดา้นภาษาจีนของตนเองไดเ้ตม็ท่ีเช่นเดิม  

นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้รียนและผูส้อนทั้งท่ีคณะฯ และท่ีมหาวทิยาลยัจีนต่างเห็นตรงกนั
วา่ ปัญหาพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของผูเ้รียนในชั้นท่ีต่างกนัมาก เป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆ ท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาทกัษะดา้นภาษาจีนของผูเ้รียนโดยตรง โดยเฉพาะผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 กล่าวคือ ในชั้นเรียน
หน่ึง จะประกอบไปดว้ยผูเ้รียน 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีน และผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐาน
ภาษาจีน ปัญหาดงักล่าวปรากฏชดัเจนมากในช่วงเร่ิมตน้ของการเรียนภาษาจีน โดยผูเ้รียนท่ีไม่มี
พื้นฐานมาก่อน จะรู้สึกวา่ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของตนเองไม่เพียงพอ เรียนตามผูเ้รียน
กลุ่มท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนไม่ทนั ท าใหรู้้สึกเครียดและกดดนัต่อการเรียนใน ขณะเดียวกนั ผูเ้รียนท่ีมี
พื้นมาก่อนกลบัรู้สึกวา่การด าเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่ืองชา้ ท าใหต้นเองไม่ไดพ้ฒันา
ความรู้ภาษาจีนเท่าท่ีควร หรือตอ้งเรียนซ ้ าความรู้เดิมท่ีรู้อยูแ่ลว้ ส่วนผูส้อนก็ไม่อาจดูแลการสอน
ในชั้นเรียนไดท้ัว่ถึง ท าใหป้ระสิทธิภาพของการสอนลดลง เพราะหากผูส้อนเนน้สอนผูเ้รียนกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป อีกกลุ่มหน่ึงก็จะเกิดปัญหาดา้นการเรียนรู้ตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ปัจจัยด้านทกัษะการเรียนภาษาจีน 
จากขอ้มูลดา้นปัญหาทกัษะการเรียนภาษาจีนแสดงใหเ้ห็นวา่ นอกจากทกัษะดา้นไวยากรณ์ 

ซ่ึงมีผูเ้รียน 2 ใน 5 เห็นวา่เป็นปัญหาต่อการเรียนภาษาจีนของตนเอง เม่ือแยกพิจารณาเฉพาะทกัษะ
การฟัง พดู อ่าน และเขียน ผูเ้รียนเห็นวา่ตนเองมีปัญหาดา้นการอ่านและการเขียนมากกวา่ดา้นการ
ฟังและการพดู ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ระดบัอุดมศึกษาในภาคใต ้(อดิศา เตียว, 2547) ซ่ึงพบวา่ “ในภาพรวม ทกัษะทางดา้นภาษาท่ีผูเ้รียน
ทุกภาษามีความถนดัมากท่ีสุด คือ ทกัษะการอ่าน (58.09%) รองลงมาคือการเขียน (40.88%) การฟัง 
(34.31%) และการพดู (24.09%) แต่ส าหรับผูเ้รียนภาษาจีน พบมีเพียง 1 ใน 3 ท่ีเห็นวา่ตนเองมี
ทกัษะการฟังพดูและอ่านในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และพบผูเ้รียนภาษาจีนเพียง 1 ใน 4 มีทกัษะการ
เขียนในระดบัมากถึงมากท่ีสุด”  
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การท่ีผูเ้รียนท่ีคณะฯ ไม่คิดวา่ตนเองมีปัญหาดา้นการพดูและการฟังมากเท่าท่ีควร อาจอธิบาย
ไดว้า่เป็นผลจากขอ้ดีของการจดัการศึกษาทั้งสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา ของคณะฯ 
ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งเดินทางไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน และใชชี้วติ
ในประเทศเจา้ของภาษา อนัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์การใชภ้าษาจีนเพื่อ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการฟังและการพดู อีกทั้งหลกัสูตรดงักล่าวยงัเป็น
หลกัสูตรนานาชาติ ซ่ึงมีผูส้อนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และก าหนดใหใ้ชภ้าษาจีนและภาษาองักฤษ
เป็นส่ือในการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีโอกาสฝึกใชภ้าษาจีนกบัผูส้อน
เจา้ของภาษาและผูส้อนชาวไทยอยูเ่ป็นประจ า ผูเ้รียนจึงเกิดความช านาญ ความกลา้และความมัน่ใจ
ในการพดูและการฟังภาษาจีน เป็นผลให้ผูเ้รียนรู้สึกวา่ทกัษะการฟังและการพดูไม่เป็นปัญหามาก
นกั  

นอกจากน้ี หากพิจารณาลกัษณะพิเศษของภาษาจีน พบวา่อาจเป็นปัจจยัอีกดา้นหน่ึงท่ีท าให้
ผูเ้รียนเห็นวา่ทกัษะการอ่านและการเขียนเป็นปัญหาส าหรับตนมากกวา่ทกัษะการฟังและการพดู ท่ี
เห็นไดช้ดัคือ ทกัษะดา้นอกัษรจีน ซ่ึงจากขอ้มูลจะพบวา่ ผูเ้รียนเห็นวา่ตนเองมีปัญหาการเรียน
อกัษรจีนมากท่ีสุดรองจากทกัษะการเขียน และเห็นวา่ทกัษะการอ่านเป็นปัญหาอนัดบั 3 ของตน 
ความยากในการเรียนอกัษรจีนน่ีเองเป็นผลใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่การเขียนและอ่านภาษาจีนเป็นเร่ืองยาก 
โดยหากวเิคราะห์การเรียนอกัษรจีนในส่วนจ านวนตวัอกัษร ปัจจุบนัคนจีนใชอ้กัษรจีนใน
ชีวติประจ าวนั 3,500 ตวั โดยฮัน่ป้ันก าหนดใหผู้เ้รียนภาษาจีนชาวต่างชาติเรียนอกัษรจีนตั้งแต่ระดบั
ตน้ถึงระดบัสูง 2,500 ตวั ส าหรับหลกัสูตรในสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) และสาขาจีนศึกษา ก าหนดให้
ผูเ้รียนตอ้งรู้อกัษรจีนประมาณ 1,000 ตวั แมจ้  านวนดงักล่าวจะไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของท่ีฮัน่ป้ันก าหนด 
แต่อกัษรจีนเป็นอกัษรชนิดเดียวในโลกซ่ึงเป็นอกัษรภาพท่ียงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยอกัษรจีนส่วน
ใหญ่ประกอบไปดว้ยขีดต่างๆจ านวนมาก ลกัษณะพิเศษน้ีเองท าใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ การเรียนอกัษรจีน
เป็นเร่ืองยากทั้งการจดจ า การอ่าน และการเขียน  

ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา 
ในส่วนการจดัการศึกษาท่ีคณะฯ แมว้า่ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะเห็นวา่การจดัใหเ้รียนรายวชิา

พื้นฐานภาษาจีน 1-8 ใน 8 ภาคการเรียน จาก 9 ภาคการเรียนตลอดหลกัสูตร มีความเหมาะสมดีแลว้ 
แต่ดา้นเน้ือหาและชัว่โมงเรียนรายวชิาพื้นฐานภาษาจีน ผูเ้รียนกลบัเห็นวา่เน้ือหาท่ีเรียนไม่เพียงพอ
ต่อการพฒันาความสามารถทางภาษาจีนของตน และตอ้งการใหค้ณะฯ เพิ่มชัว่โมงเรียนรายวชิา
ภาษาจีนพื้นฐานจากเดิมสัปดาห์ละ 2 คร้ังคร้ังละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 4 ชัว่โมง/สัปดาห์ เป็นสัปดาห์
ละ 3 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 6 ชัว่โมง/สัปดาห์  

ดา้นรูปแบบการจดัผูส้อนในรายวชิาภาษาจีน 1-8 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ตอ้งการใหจ้ดัการการสอน
แบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีนมากท่ีสุด และตอ้งการใหจ้ดัการสอนแบบผูส้อนชาว
จีนสอนทั้งวชิามากกวา่แบบให้ผูส้อนชาวไทยทั้งวชิา ขณะเดียวกนัพบวา่ผูเ้รียนในระดบัท่ีสูงข้ึนมี
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ความตอ้งการเรียนกบัผูส้อนชาวไทยนอ้ยลง แต่ตอ้งการเรียนกบัผูส้อนชาวจีนมากข้ึน โดยพบวา่
ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 เป็นผูเ้รียนกลุ่มเดียวเท่านั้นท่ีตอ้งการให้จดัการสอนแบบแบบผูส้อนชาวไทยสอน
ทั้งวชิามากท่ีสุด ในทางตรงกนัขา้ม ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 3 ตอ้งการใหจ้ดัการสอนแบบผูส้อนชาวจีนสอน
ทั้งวชิามากท่ีสุด ผลความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อรูปแบบการจดัผูส้อนดงักล่าวอาจสืบเน่ืองมาจาก 
ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นผูเ้รียนท่ีเพิ่งเร่ิมเรียนภาษาจีน จึงอาจมีปัญหาดา้นการส่ือสารกบัผูส้อน
ชาวจีนมากท่ีสุด ท าใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการเรียนกบัผูส้อนชาวไทยในระดบัท่ีสูงกวา่ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 
2 และ 3 อยา่งเห็นไดช้ดั 

ในส่วนการจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีน แมผู้เ้รียนคร่ึงหน่ึงพอใจต่อรูปแบบเดิมของการ
จดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนในภาคการเรียนฤดูร้อน แต่ผูเ้รียนอีกเกือบคร่ึงหน่ึง
ตอ้งการใหจ้ดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัจีนในภาคการเรียนปกติ โดยเพิ่มระยะเวลาการเรียนให้
ยาวนานข้ึน ซ่ึงการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนไม่อาจจดัการศึกษารูปแบบดงักล่าวได ้เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของเวลาท่ีสั้นกวา่ คือ 2 เดือนคร่ึง หรือ 80 วนั ในขณะท่ีระยะเวลาในภาคการเรียนปกติมี
ประมาณ 4 เดือน หรือ 120 วนั ทั้งน้ี ผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าวเห็นวา่ การเรียนท่ีมหาวทิยาลยัจีนตอ้งอาศยั
ระยะเวลาในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัจีนท่ีไป รวมไปถึงการท าความ
รู้จกัเพื่อนชาวจีน นอกจากน้ี โอกาสท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนดา้นต่างๆ ขณะเรียน
ท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีนก็มีมากกวา่ขณะเรียนท่ีคณะฯ เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย
แก่การพฒันาความสามารถทางภาษาจีนของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการใชท้กัษะทางภาษา
ดา้นต่างๆ ทั้งในการส่ือสารกบัชาวจีนและการใชชี้วติประจ าวนั แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา
ท่ีมีสั้นเกินไปท าใหก้ารพฒันาภาษาจีนของตนหยดุชะงกั การขยายชัว่โมงเรียนของการจดัการศึกษา
ท่ีมหาวทิยาลยัจีนใหน้านข้ึนจะท าให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะภาษาจีนไดต่้อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนรายวชิาทางดา้นภาษาจีนท่ีคณะฯ ในส่วนจ านวนผูเ้รียนต่อชั้น
เรียนจะไม่เป็นอุปสรรคต่อพฒันาทกัษะภาษาจีนของผูเ้รียน เน่ืองจากคณะฯ ก าหนดใหแ้ต่ละชั้น
เรียนมีจ านวนผูเ้รียนอยู่ท่ีประมาณ 20-25 คน ซ่ึงยงัไม่ถือวา่มากจนเกินไป แต่ในส่วนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศจีน ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนเห็นตรงกนัวา่ จ  านวนผูเ้รียนต่อชั้น
เรียนในรายวชิาทางดา้นภาษาจีนนั้นมีมากเกินไป ซ่ึงอาจท าใหโ้อกาสการฝึกฝนทกัษะภาษาจีนใน
ชั้นเรียนของผูเ้รียนลดนอ้ยลงหรือไม่ทัว่ถึง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลงตาม
ไปดว้ย 

ปัจจัยด้านผู้สอน 
ดา้นความพึงพอใจโดยรวมต่อตวัผูส้อนภาษาจีน ผูเ้รียนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการสอนของ

ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมากท่ีสุด รองลงมาคือผูส้อนชาวไทย และพึงพอใจต่อการสอนของผูส้อน
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ชาวจีนท่ีคณะฯ นอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณาผลดงักล่าวและรายละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติม อาจวเิคราะห์และ
ขยายผลได ้4 ประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีความพร้อมในการสอนมากกวา่ผูส้อนในอีก
สองกลุ่ม อาจเน่ืองมาจากคณะฯ ไดเ้ลือกมหาวทิยาลยัจีนท่ีมีความน่าเช่ือถือเพื่อน านกัศึกษาไปเรียน
ในช่วงภารเรียนฤดูร้อน ผูเ้รียนจึงมีโอกาสไดเ้รียนกบัผูส้อนท่ีมีความช านาญในการสอน โดยเฉพาะ
มหาวทิยาลยัจีนหลายแห่งท่ีคณะฯ มีความร่วมมือ เช่น SHU SCU XMU GXU ลว้นแลว้แต่เป็น
มหาวทิยาลยัท่ีมีประสบการณ์สอนนกัศึกษาต่างชาติมาเป็นเวลานาน การจดัการเรียนการสอนและ
คดัเลือกผูส้อนจึงท าไดอ้ยา่งมีระบบและประสิทธิภาพมากกวา่  

ประเด็นท่ี 2 ผูส้อนชาวไทย แมจ้ะมีผูเ้รียนจ านวนเกินคร่ึงพึงพอใจ แต่จ านวนดงักล่าวก็ไม่
มากเท่าผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน ผลลพัธ์น้ีอาจอธิบายไดว้า่ แมผู้ส้อนชาวไทยไม่มีปัญหาดา้นการ
ส่ือสารในชั้นเรียน ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอนไดง่้าย แต่ตวัผูส้อนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นผูส้อน
ท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือปริญญาโท อีกทั้งยงัมีประสบการณ์สอนนอ้ยกวา่
ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีน 

ประเด็นท่ี 3 ผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ จากการศึกษาดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ
ไทยระดบัอุดมศึกษาของศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2551) ไดใ้ห้
ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะไวว้า่ “อาจารยส์อนภาษาจีนท่ีฮัน่ป้ันส่งมานั้นสร้างปัญหาในการเรียน
การสอนมาก เน่ืองจากเกือบทั้งหมดพดูภาษาไทยไม่ไดเ้ลย ขาดประสบการณ์สอน และอาจารยช์าว
จีนบางคนยงัขาดความรับผดิชอบ” ขอ้มูลดงักล่าวสนบัสนุนผลการวจิยัในส่วนความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนต่อการสอนของผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ โดยผูเ้รียนพึงพอใจต่อการสอนของผูส้อนชาวจีนท่ี
คณะฯ นอ้ยท่ีสุด ผูส้อนกลุ่มดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นครูอาสาของสถาบนัขงจ๊ือท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี หรือก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโท ผูส้อนส่วนใหญ่จึงมีประสบการณ์การ
สอนนอ้ยหรือบางรายไม่เคยมีประสบการณ์สอนมาก่อนเลย เม่ือตอ้งมาสอนนกัศึกษาต่างชาติยิง่ท  า
ใหคุ้ณภาพการสอนท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นการส่ือสารในชั้นเรียนซ่ึงเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการสอน จึงเป็นสาเหตุใหจ้  านวนผูเ้รียนท่ีพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน
กลุ่มน้ีมีนอ้ยท่ีสุด 

ประเด็นท่ี 4 เม่ือพิจารณาขอ้มูลอ่ืนๆประกอบ ยงัพบขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ คือ แม้
ผูเ้รียนพอใจการสอนของผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ นอ้ยท่ีสุด แต่เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อตวัผูส้อนดงักล่าวกบัขอ้มูลในส่วนความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการจดัผูส้อน 
จะเห็นวา่ความคิดเห็นของผูเ้รียนทั้งสองประเด็นไดผ้ลลพัธ์ท่ีขดัแยง้กนั คือ แมผู้เ้รียนส่วนใหญ่
พอใจต่อการสอนของผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ อยูใ่นระดบัต ่าจนถึงไม่พอใจเลย แต่ผูเ้รียนส่วนใหญ่
กลบัตอ้งการใหจ้ดัรูปแบบการการเรียนการสอนแบบใหผู้ส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีน 
และแบบใหผู้ส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิามากกวา่ใหผู้ส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิา  
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จากขอ้มูลเหล่าน้ีจึงอาจสรุปไดว้า่ แมว้า่ระดบัความพอใจในคุณภาพการสอนของผูส้อนชาว
จีนท่ีคณะฯ จะนอ้ยกวา่ผูส้อนชาวไทย เน่ืองจากผูส้อนชาวไทยไม่มีปัญหาดา้นการส่ือสารกบัผูเ้รียน 
แต่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัพอใจท่ีจะเรียนภาษาจีนในรูปแบบท่ีใหผู้ส้อนชาวจีนสอนทั้งวชิา หรือให้
ผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัผูส้อนชาวจีนมากกวา่ ขอ้มูลส่วนน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ แมว้า่ผูเ้รียนจะพึงพอใจต่อการสอนของผูส้อนชาวไทยมากเพียงใดก็ตาม แต่ตวั
ผูเ้รียนยงัคงคาดหวงัท่ีจะไดเ้รียนภาษาจีนกบัเจา้ของภาษาเป็นหลกั หรือใหผู้ส้อนชาวไทยสอน
ร่วมกบัผูส้อนชาวจีนมากกวา่ใหผู้ส้อนชาวไทยสอนทั้งวชิา  

ดา้นอาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์สอน ผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีน โดยเฉล่ียมี
อายสูุงกวา่ผูส้อนทั้งชาวไทยและผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ ในส่วนวฒิุการศึกษา ผูส้อนชาวจีนท่ี
มหาวทิยาลยัจีนโดยเฉล่ียมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ผูส้อนทั้งชาวไทยและผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ พบส่วน
ใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท (47.62%) ตรงกนัขา้มกบัผูส้อนชาวไทย (60.00%) และผูส้อน
ชาวจีนท่ีคณะฯ (66.67%) ท่ีส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกจากน้ีดา้นประสบการณ์
สอน พบวา่กลุ่มผูส้อนท่ีมีความน่าเช่ือถือดา้นประสบการณ์สอนมากท่ีสุด คือ กลุ่มผูส้อนชาวจีนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน เพราะไม่เพียงแต่มีจ านวนผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สอนมากท่ีสุด แต่ผูส้อนส่วน
ใหญ่ยงัมีระยะเวลาของประสบการณ์สอนท่ีนานกวา่ผูส้อนทั้งชาวไทยและชาวจีนท่ีคณะฯ 

ดา้นสาขาท่ีผูส้อนจบการศึกษา เม่ือพิจารณาเน้ือหาการเรียนของหลกัสูตรในสาขาวเิทศธุรกิจ
จีน และสาขาจีนศึกษา จะเห็นวา่ทั้ง 2 สาขาไม่ใช่หลกัสูตรทางดา้นภาษาโดยตรงเหมือนหลกัสูตร
ภาษาจีนทัว่ไป แต่เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรายวชิาดา้นภาษาจีน ภาษาองักฤษ และรายวชิาใน
สาขาทั้งดา้นวเิทศธุรกิจ และดา้นจีนศึกษา ดงันั้นจากขอ้มูลดา้นสาขาท่ีผูส้อนจบการศึกษาขา้งตน้ 
สามารถท าความเขา้ใจไดว้า่ การเรียนการสอนในทั้ง 2 สาขา ของคณะฯ จะตอ้งอาศยัผูส้อนท่ีจบ
การศึกษาในสาขาอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัภาษาจีน เพื่อปฏิบติังานสอนในรายวชิาในสาขาต่างๆ ท่ีไม่ใช่
รายวชิาดา้นภาษาจีนในหลกัสูตร อยา่งไรก็ดี พบขอ้มูลดา้นสาขาท่ีผูส้อนจบการศึกษาบางประเด็น 
อนัอาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนได ้กล่าวคือ  ขอ้จ ากดัดา้นบุคคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาของคณะฯ โดยผูส้อนชาวไทยของคณะฯ ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระหวา่ง
ลาศึกษาต่อ และสถาบนัขงจ้ือเองก็ไม่อาจหาผูส้อนชาวจีนท่ีมีความเช่ียวชาญไดต้รงตามรายวชิาท่ี
เปิดในแต่ละภาคการเรียน จึงตอ้งใหผู้ส้อนทั้งชาวไทยและชาวจีนท่ีไม่ไดจ้บในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
ปฏิบติังานสอนในรายวชิาทั้งทางดา้นภาษาจีนและรายวชิาในสาขา ขณะท่ีการจดัผูส้อนท่ี
มหาวทิยาลยัจีน ไม่วา่จะเป็นในส่วนรายวชิาท่ีเก่ียวกบัภาษาจีนและรายวชิาท่ีไม่เก่ียวกบัภาษาจีน 
ทุกมหาวทิยาลยัสามารถจดัผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญไดต้รงตามรายวชิาท่ีสอนทั้งหมด เน่ืองจาก
มหาวทิยาลยัจีนทั้ง 8 แห่งเป็นมหาวทิยาลยัท่ีค่อนขา้งใหญ่ จึงมีความพร้อมดา้นบุคคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญการสอนในสาขาต่างๆ มากกวา่ท่ีคณะฯ ท าใหก้ารจดัหาผูส้อนท าไดง่้ายกวา่ 
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ดา้นภาระงานสอน ผูส้อนทั้ง 3 กลุ่ม จ านวน 32 คน มีค่าเฉล่ียจ านวนรายวชิาท่ีสอน 2.31 
วชิา/คน/ภาคการเรียน ค่าเฉล่ียภาระงานสอนของผูส้อนทั้ง 3 กลุ่มคือ 12.69 ชัว่โมง/คน/สัปดาห์ ใน
ส่วนภาระงานอ่ืนๆ ผูส้อนเกือบคร่ึงหน่ึง (46.88%) ไม่มีภาระงานอ่ืนๆ เลย ยกเวน้งานสอน ส่วน
ผูส้อนท่ีเหลืออีกกวา่คร่ึงหน่ึง (53.13%) มีภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน ในจ านวนผูส้อนท่ี
มีภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน พบวา่ผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมีภาระงานอ่ืนๆ มากท่ีสุด 
(40.63%) รองลงมาคือผูส้อนชาวจีนท่ีคณะฯ (9.38%) และผูส้อนชาวไทยมีภาระงานอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด 
(3.13%) แมว้า่ผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนจะตอ้งรับผดิชอบภาระงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงาน
สอนมากกวา่ผูส้อนชาวไทยและชาวจีนท่ีคณะฯ แต่เม่ือพิจารณาดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อตวั
ผูส้อนกลบัพบวา่ผูเ้รียนพึงพอใจต่อการสอนของผูส้อนชาวจีนท่ีมหาวทิยาลยัจีนมากท่ีสุด ดงันั้ นจึง
อาจสรุปไดว้า่ปัญหาดา้นภาระงานของผูส้อนยงัไม่ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนการสอนภาษาจีนของผูเ้รียน 

ปัจจัยส่งเสริมการพฒันาความสามารถทางภาษาจีนของผู้เรียน 
ดา้นแรงจูงใจในการเลือกเรียนในสาขาท่ีศึกษา แมว้า่ผูเ้รียนเกือบทั้งหมดเห็นว่าแรงจูงใจ

ส าคญัในการเลือกเรียนในสาขาท่ีตนเองศึกษา คือ สาขาท่ีเลือกมีประโยชน์ต่อการหางานท าใน
อนาคต โดยมีผูเ้รียนประมาณ 2 ใน 3 ชอบเรียนภาษาจีน ชอบเรียนภาษาองักฤษ และสนใจความรู้
ในสาขาท่ีตนเองศึกษา และผูเ้รียน 2 ใน 5 ไดรั้บแรงจูงใจจากทางบา้นท่ีตอ้งการใหเ้รียนภาษาจีน
เป็นเหตุผลรองลงมา ส่วนแรงจูงใจดา้นการประกอบอาชีพของทางบา้นท่ีตอ้งใชภ้าษาจีนและเลือก
ตามเพื่อนไม่ปรากฏเด่นชดั อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาเน้ือหาในหลกัสูตรทั้งสาขาวเิทศธุรกิจ (จีน) 
และสาขาจีนศึกษา พบวา่นอกจากจะประกอบไปดว้ยรายวชิาภาษาจีนพื้นฐานซ่ึงแบ่งเป็น 8 ระดบั 
หลกัสูตรยงัจดัเน้ือหาใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะภาษาจีนดา้นต่างๆ ทั้งการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียน เช่น การสนทนาภาษาจีน การเขียนจดหมายธุรกิจจีน การแปลภาษาจีนธุรกิจ ฯลฯ 
นอกจากน้ี บางรายวชิาในหลกัสูตรไม่ไดเ้ป็นรายวชิาดา้นภาษาจีนโดยตรง แต่ก าหนดให้ใช้
ภาษาจีนเป็นส่ือในการเรียนการสอน เช่น รายวชิาดา้นประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรม 
กฏหมาย การเมืองการปกครอง ศิลปะ วรรณกรรม ฯลฯ ทั้งน้ียงัมีรายวชิาอ่ืนๆ ในกลุ่มภาษาองักฤษ 
และรายวชิาท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอน จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นวา่รายวชิาท่ี
ผูเ้รียนตอ้งศึกษาในหลกัสูตรทั้ง 2 สาขา ค่อนขา้งหลากหลาย และไม่ไดเ้ป็นหลกัสูตรดา้นภาษาจีน
โดยเฉพาะเหมือนสาขาภาษาจีนทัว่ไป แต่ตอ้งอาศยัภาษาจีนเป็นพื้นฐานเพื่อเรียนความรู้ในสาขา  
ซ่ึงผูเ้รียนจึงอาจมีแรงจูงใจในการเรียนดา้นอ่ืนๆ ประกอบ ดงันั้นภาษาจีนอาจไม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจ
หลกัของการเลือกศึกษาในหลกัสูตร โดยขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียน 1 ใน 3 ไม่ไดช้อบเรียนภาษาจีน 
แต่อาจชอบเรียนภาษาองักฤษ หรือสนใจความรู้ในสาขามากกวา่ จึงอาจเป็นสาเหตุใหก้ารพฒันา
ความรู้และทกัษะภาษาจีนของผูเ้รียนกลุ่มน้ีไม่ดีเท่าท่ีควร ทั้งน้ียงัอาจส่งผลต่อกระทบต่อเน่ืองไปยงั
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การเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชภ้าษาจีนเป็นส่ือในการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนกลุ่มน้ีรู้สึกกดดนั 
และไม่มีความสุขกบัการเรียนในหลกัสูตรท่ีตนเองเลือกเรียนได้ 

ดา้นพฤติกรรมการเรียนและการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ภาษาจีนดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนส่วนใหญ่
ยอมรับวา่ ตนเองไม่ไดเ้ตรียมและทบทวนบทเรียนทั้งก่อนและหลงัการเรียนในชั้นเรียนแต่ละคร้ัง 
แมผู้เ้รียนเกือบทั้งหมดจะเห็นวา่ตนเองเขา้เรียนสม ่าเสมอและผูเ้รียน 2 ใน 3 เห็นวา่ตนเองตั้งใจเรียน 
แต่ในมุมมองของผูส้อน 2 ใน 3 กลบัเห็นวา่ ผูเ้รียนไม่ไดต้ั้งใจเรียนในชั้นเรียน ขอ้มูลดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของทั้งผูส้อนและผูเ้รียนต่อพฤติกรรมการถามตอบค าถามในชั้นเรียน ซ่ึง
เห็นพอ้งกนัวา่ตวัผูเ้รียนไม่กระตือรือร้นในการถามตอบค าถามในชั้นเรียน และผูเ้รียนใหข้อ้มูล
เพิ่มเติมวา่เม่ือเกิดค าถามเก่ียวกบับทเรียน ผูเ้รียนเลือกท่ีจะปรึกษาเพื่อนมากกวา่ผูส้อน นอกจากน้ี 
ยงัพบขอ้มูลท่ีสนบัสนุนประเด็นพฤติกรรมการเรียนท่ีผูส้อนอยากใหผู้เ้รียนแกไ้ข กล่าวคือ ผูส้อน
ส่วนใหญ่เห็นวา่ผูเ้รียนจะมีความรับผดิชอบต่องานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ผูส้อน
ประมาณ 1 ใน 3 เห็นวา่ผูเ้รียนขาดความซ่ือสัตยต่์อตนเองจากการลอกงานหรือการบา้นและการ
ทุจริตในการสอบ ในมุมมองของผูเ้รียนจ านวนหน่ึงก็ยอมรับขอ้มูลดงักล่าว โดยใหข้อ้มูลวา่ตนเอง
ลอกงานหรือการบา้นในมากถึงมากท่ีสุด (25.40%) ทุจริตในการสอบในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
(12.30%) ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัพบวา่มีผูเ้รียนไม่ถึง 1 ใน 4 ศึกษาคน้ควา้ความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมดว้ย
ตวัเอง และมีผูเ้รียนแค่ 1 ใน 10 ท่ีใชบ้ริการหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัเป็นประจ า 

เม่ือวเิคราะห์พฤติกรรมของผูเ้รียนดา้นต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไป จะเห็นวา่ พฤติกรรมการเรียนของ
ผูเ้รียนหลายส่วนออกมาในเชิงลบ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนบางส่วนยงัขาดความพร้อมและความ
ตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะดา้นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ี
ส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาความสามารถดา้นภาษาจีนของตวัผูเ้รียนเอง และเป็นปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ
หลกัอยา่งหน่ึงของความลม้เหลวในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน กล่าวคือ หากผูเ้รียนไม่
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ก็จะไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เม่ือถึงขั้นตอนของการฝึกฝนและน าไปใช ้
ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนไดท้บทวนและท าความเขา้ใจกบัความรู้ท่ีไดเ้รียน
มา จึงไม่สามารถท างานหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง สุดทา้ยเม่ือไม่มีความรู้ท่ีจะ
น าไปใชใ้นการสอบประเมิณผล จึงน าไปสู่การทุจริตในการสอบนัน่เอง 
   
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ดา้นปัญหาพื้นฐานภาษาจีนของผูเ้รียน ควรมีแผนการท่ีชดัเจนในการจดัการศึกษาเพื่อรองรับ
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน และเพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนในชั้นเรียนมีระดบัภาษาจีนท่ี
แตกต่างกนัมากจนเกินไป โดยควรแยกการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนตามความสามารถของ
ผูเ้รียน ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาแลว้ และกลุ่มท่ีไม่มีพื้นฐาน
ภาษาจีนมาก่อน การแบ่งกลุ่มผูเ้รียนควรเร่ิมท าตั้งแต่ก่อนเขา้เรียนในภาคการศึกษาแรก โดยจดัสอบ
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วดัระดบัภาษาจีนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เพื่อแยกผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารสอบใหอ้ยู่
ในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีน และผูเ้รียนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑก์ารสอบจดัใหเ้รียนร่วมกบักลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานภาษาจีน เม่ือแยกกลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถทางดา้นภาษาจีนแลว้ จะท าให้
ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนสามารถเรียนรู้ต่อยอดองคค์วามรู้เดิมและพฒันาขีดความสามารถ
ทางดา้นภาษาจีนของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ขณะเดียวกนัการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็จะท าไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ดา้นรูปแบบการจดัผูส้อน ควรจดัผูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน โดยเนน้
สร้างพื้นฐานภาษาจีนใหก้บัผูเ้รียนตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ร่ิมเรียนภาษาจีนในชั้นปีท่ี 1 
ซ่ึงอาจมีปัญหาดา้นการปรับตวัในการเรียนระดบัมหาวทิยาลยั หากผู ้เรียนไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน
ท่ีดีตั้งแต่เร่ิมแรก ก็จะท าใหก้ารเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนเกิดปัญหาท่ีส่งผลต่อเน่ืองไปจนจบการศึกษา
ทั้งในส่วนรายวชิาดา้นภาษาจีนและรายวชิาในสาขาท่ีใชภ้าษาจีนเป็นส่ือ ปัญหาท่ีส าคญัของผูเ้รียน
ในระดบัน้ีคือการส่ือสารกบัผูส้อนชาวจีน จึงอาจตอ้งจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนกบั
ทั้งผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวจีนควบคู่กนัไป เพราะผูส้อนชาวไทยสามารถอธิบายเน้ือหาท่ีเรียน
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้าย ขณะท่ีผูส้อนชาวจีนสามารถช่วยผูเ้รียนในส่วนการฝึกฝนการใชภ้าษาจีน 
ส าหรับการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน เม่ือผูเ้รียนสามารถปรับตวักบัการเรียนและมีพื้นฐานความรู้
ภาษาจีนในระดบัหน่ึงแลว้ อาจจดัใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนกบัผูส้อนชาวจีนมากข้ึนตามล าดบั  

ดา้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน เน่ืองจากจ านวน
ผูเ้รียนท่ีพึงพอใจต่อการจดัการศึกษารูปแบบเดิมของคณะฯ และผูเ้รียนท่ีตอ้งการใหร้ะยะเวลา
การศึกษาในประเทศจีนยาวนานข้ึนมีจ านวนใกลเ้คียงกนัมาก การจดัการปัญหาดงักล่าวจึงค่อยขา้ง
ซบัซอ้น และส่งผลเป็นวงกวา้งต่อการบริหารงานในภาพรวม อยา่งไรก็ตาม นอกจากการพิจารณา
ความตอ้งการของผูเ้รียนแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงนโยบายระดบัชาติและระดบันานาชาติในส่วนความ
ร่วมมือดา้นวชิาการกบักลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน และประเทศ
เอเชียตะวนัออก ไดแ้ก่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี ซ่ึงก าหนดใหป้รับเปล่ียนช่วงเวลาปิดเปิดภาค
การศึกษาใหต้รงกนัภายในปี 2557 เพื่ออ านวยความสะดวกทางดา้นการจดัการศึกษาร่วมกนัใน
ประเทศสมาชิก และขยายโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ของประเทศ
สมาชิกไดง่้ายข้ึน ดงันั้นการจดัการศึกษาร่วมกบัมหาวทิยาลยัจีนจึงหลีกไม่พน้ท่ีจะตอ้งปรับ
แผนการศึกษาใหมี้ความยดึหยุน่ไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของประเทศในระดบั
นานาชาติ เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัการพฒันาความสามารถดา้นภาษาของผูเ้รียนอยา่ง
แทจ้ริง 

ดา้นการจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีน แมว้า่ดา้นคุณภาพของผูส้อนชาวจีน
โดยรวมจะอยูใ่นเกณฑดี์ ผูส้อนส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอนสูง และจบการศึกษาในสาขาท่ี
เก่ียวกบัรายวชิาท่ีสอน แต่ดา้นการควบคุมเน้ือหาการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรและการจดั



86 
 

  

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนักบัการเรียนการสอนท่ีคณะฯ ยงัเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข 
โดยเฉพาะรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัจีนมากกวา่ 2 แห่ง พบวา่ความยากง่ายของ
กระบวนการสอนและการสอบประเมินผล รวมไปถึงจ านวนเน้ือหาท่ีเรียนยงัมีความแตกต่างกนัอยู่
มาก นอกจากน้ีจ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนรายวชิาภาษาจีนยงัคงมีมากเกินไป ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียน คณะฯ ควรจะตอ้งประสานงานกบัทางมหาวทิยาลยั
จีนอยา่งใกลชิ้ดทั้งในการแจง้ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตรวจพบ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัพื้นฐาน
ความสามารถทางดา้นภาษาจีนของผูเ้รียน รายละเอียดของหลกัสูตรในภาพรวม เกณฑห์รือหลกัการ
จดัการศึกษาโดยทัว่ไปของคณะฯ โดยควรตอ้งท าการประเมินติดตามผลและหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั 

ดา้นคุณภาพของผูส้อนท่ีคณะฯ ควรเร่งสร้างความพร้อมในส่วนบุคคลากรดา้นการสอน โดย
ในระยะสั้น คณะฯ ควรประสานงานกบัสถาบนัขงจ๊ือ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการเรียนการ
สอนรายวชิาภาษาจีน และรายวชิาท่ีตอ้งใชภ้าษาจีนเป็นส่ือต่างๆ เพื่อก าหนดคุณสมบติัและคดัเลือก
อาสาสมคัรชาวจีนท่ีมีประสบการณ์สอนและมีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหารายวชิาท่ีสอน ควร
จดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอน การวดัและประเมินผลเพิ่มเติม ในระยะยาว คณะฯ 
ควรเตรียมความพร้อมดา้นการสร้างและพฒันาอาจารยผ์ูส้อนประจ าควบคู่กนัไป เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ในส่วนบุคคลากรดา้นการสอน โดยการเพิ่มจ านวนผูส้อนประจ าในสาขาท่ีขาดแคลน และ
ลดจ านวนอาสาสมคัรจากสถาบนัขงจ้ือลง เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการพฒันาการเรียนการสอน
และสร้างมาตรฐานดา้นการสอนของคณะฯ ใหมี้คุณภาพ  

ดา้นการสร้างแรงจูงใจ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เป็นปัญหาท่ีตอ้ง
ใชเ้วลาในการกล่อมเกลาเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติและสร้างนิสัยในการเรียนรู้ดว้ยตวัเองใหแ้ก่ผูเ้รียน 
ในส่วนการสร้างแรงจูงใจ คณะฯ อาจตอ้งจดักิจกรรมดา้นต่างๆ เพื่อช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้ เช่น จดักิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีได้
เรียนมาใชจ้ริงผา่นการท ากิจกรรม หรือจดัใหผู้เ้รียนเขา้ฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากบณัฑิตท่ี
ประสบความส าเร็จของคณะฯ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนจากแบบอยา่งท่ีดีของรุ่นพี่ เป็น
ตน้ ในส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ คณะฯ ควรเนน้ใหผู้เ้ รียนเกิดทกัษะดา้นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง โดย
จดัใหผู้เ้รียนไดรั้บฟังการแนะแนวจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูส้อน หรือผูเ้ช่ืยวชาญดา้นการเรียนการ
สอนภาษาจีน เพื่อช่วยวางแผนหรือแนะแนวทางการเรียนรู้ในระดบัมหาวทิยาลยั ช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้้
หลกัหรือวธีิการเรียนภาษาจีนท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนั ควรตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การประเมินการเรียนการสอนเพื่อรับทราบปัญหาจากผูเ้รียนโดยตรง และน าปัญหาท่ีไดม้าหาแนว
ทางแกไ้ข นอกจากน้ี คณะฯ ควรพฒันาแหล่งการเรียนรู้และคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมทั้งในส่วน
หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัและสถาบนัขงจ๊ือเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเองของผูเ้รียนไปพร้อมกนั 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1 

แบบสอบถามผู้บริหารคณะวเิทศศึกษา 
 

แบบสอบถามสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวเิทศธุรกจิจีน  
และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
(ฉบับผู้บริหารของคณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 3 หนา้ 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเรียนการสอน

ภาษาจีนของนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ขอ้มูลท่ีท่านใหใ้นแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัท่าน แต่
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน

ของคณะวเิทศศึกษา 

 
ส่วนที ่1 นโยบายการจัดการศึกษา “การเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศศึกษา 

1. คณะวเิทศศึกษามีนโยบายการจดัการศึกษา “การเรียนการสอนภาษาจีน” อยา่งไรบา้ง? เช่น 
การปรับปรุงหลกัสูตร ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีน การประกนัคุณภาพ
การศึกษา การพฒันาศกัยภาพผูส้อน การจดัการเรียนการสอน (ภาษาท่ีใช ้จ  านวนผูเ้รียนต่อ
ชั้นเรียน) ปัจจยัเสริมในการเรียนการสอน (หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการทางภาษาและศูนยก์าร
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง) การสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน การจดัสรร
งบประมาณ เป็นตน้  
 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ส่วนที ่2     ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของคณะวเิทศศึกษา 
(ทั้งทีค่ณะฯ และมหาวทิยาลยัในประเทศจีน) 

1. จุดแขง็ของ “การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศศึกษา 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. จุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ “การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” ของคณะวเิทศ
ศึกษา เช่น การเรียนการสอน การบริหารจดัการ คุณภาพผูเ้รียน บุคคลากร(การขาดแคลน 
การพฒันา) หลกัสูตร ปัจจยัเสริมในการเรียนการสอน (หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการทางภาษา
และศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตวัเอง) เป็นตน้ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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3. ขอ้เสนอแนะต่อการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 



92 
 

  

ภาคผนวก 2 
แบบสอบถามผู้บริหารสถาบันขงจ๊ือ 

 
调查问卷： 

泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国际贸易专业（中国班） 

与中国研究专业的本科学生汉语教学的概况及问题 

（CIP 行政人员版） 

这份问卷共有 3 页 

这问卷的目的是为了积累关于泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国

际贸易专业（中国班）与中国研究专业的本科学生汉语教学的概况及问题的信

息。您所提供的信息对您没有任何影响，但将会有利于国际研究学院引用在固

定策略及汉语教学的发展计划。 

 

一、对 PSU 泰国学生汉语教学的行政政策 

1 为了发展或保证 PSU 汉语教学的质量,CIP 有哪些策略? 

如，招聘志愿者的过程、定期教学评估、给教师举行对外汉语教学法的

培训、进行分班考试、摸底考试（Pretest）和结业考核（Post test）、给

学生提供促进汉语使用的活动等等。 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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二、对 PSU 在汉语教学方面的建议和意见 

1 优点： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 缺点（问题和障碍）： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3 解决这些问题和障碍的建议： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

谢谢您的合作 
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ภาคผนวก 3 
แบบสอบถามผู้บริหารมหาวทิยาลยัจีน 

 
调查问卷： 

泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国际贸易专业（中国班） 

与中国研究专业的本科学生汉语教学的概况及问题 

（中国大学行政人员版） 

这份问卷共 3 页 

这问卷的目的是为了积累关于泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国

际贸易专业（中国班）与中国研究专业的本科学生汉语教学的概况及问题的信

息。您所提供的信息对您没有任何影响，但将会有利于国际研究学院引用在固

定策略及汉语教学的发展计划。 

 

一、对 PSU 泰国学生汉语教学的行政政策 

1. 对于保证或发展教师的质量,贵校有哪些策略?如，定期的教学评估、举

行对外汉语教学法的培训等等。 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. 为了发展汉语教学的质量、促进汉语使用，贵校为 PSU 泰国学生安排了

哪些活动?如，举行汉语作文、演讲或中文歌曲比赛、给优秀留学生提供

奖学金、进行分班考试、摸底考试（Pretest）和结业考核（Post test）、

允许学生使用图书馆、多媒体室等等。 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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二、对 PSU 和贵校合作项目在汉语教学方面的建议和意见 

1 项目的优点： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2 项目的缺点： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3 项目的问题和障碍： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

4 解决这些问题和障碍的建议： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

谢谢您的合作 
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ภาคผนวก 4 
แบบสอบถามผู้สอนชาวไทย 

 
แบบสอบถามสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวเิทศธุรกจิจีน  

และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
(ฉบับอาจารย์ผู้สอนชาวไทยของคณะวเิทศศึกษา) 

แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 3 หนา้ 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเรียนการสอน

ภาษาจีนของนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ขอ้มูลท่ีท่านใหใ้นแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัท่าน แต่
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน

ของคณะวเิทศศึกษา 

 
ส่วนที ่1    ข้อมูลอาจารย์ 

1. เพศ   ชาย            หญิง 
2. อาย ุต ่ากวา่  25 ปี   25-35 ปี   36-45 ปี   46 ปีข้ึนไป 
3. ประวติัการเรียน (โปรดกรอกแบ่งรายการตามสภาพความเป็นจริง) 
 ปริญญาตรี / สาขา：_______________________________________________ 
 ปริญญาโท / สาขา：_______________________________________________ 
 ปริญญาเอก / สาขา：_______________________________________________ 

4. ท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั  ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
สาขา：_________________________________________________________ 
ปีท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา__________________________________________ 

5. ประสบการณ์สอนภาษาจีนของท่าน (ไม่รวมระยะเวลาในการลาศึกษาต่อ) 
 ไม่มี  มี_____ ปี 

6. จ านวนรายวชิาท่ีสอนต่อภาคการเรียน คือ _____ วชิา 
7. ภาระงานสอนของท่านต่อสัปดาห์ คือ _____ ชัว่โมง 
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ส่วนที ่2     ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน  
1. ท่านคิดวา่รายการต่อไปน้ีมีผลกระทบต่อการสร้างปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน

มากเพียงใด？ 
 

ไม
่ มี 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1) ชัว่โมงเรียนนอ้ยเกินไป      
2) ภาระงานของท่านมากเกินไป      
3) ประสบการณ์สอนไม่เพียงพอ      
4) ระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาแตกต่างกนัมาก      
5) จ านวนนกัศึกษามากเกินไป      
6) ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของ

นกัศึกษาไม่เพียงพอ 
     

7) อ่ืนๆ _________________________      
 

2. ท่านคิดวา่ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด？ 
 

ไม
่ มี 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

2.1 เขา้เรียนตามเวลา      
2.2 ตั้งใจเรียน      
2.3 ส่งการบา้นตรงเวลา      
2.4 กระตือรือร้นในการตอบค าถาม      
2.5 กระตือรือร้นในการซกัถามขอ้สงสัย      
2.6 ลอกการบา้น      
2.7 ทุจริตในการสอบ      
2.8 อ่ืนๆ _________________________      
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ส่วนที ่3     ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ” ของคณะวเิทศศึกษา  

1. ขอ้ดี： 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. ขอ้เสีย： 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3. ปัญหาและอุปสรรค： 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. ขอ้เสนอแนะต่อการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว： 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
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ภาคผนวก 5 
แบบสอบถามผู้สอนชาวจีนทีค่ณะวเิทศศึกษา 

 
调查问卷： 

泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国际贸易专业（中国班） 

与中国研究专业的本科学生汉语教学的概况及问题 

（PSU 中国教师人员版） 

这份问卷共有 5 页 

这问卷的目的是为了积累关于泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国

际贸易专业（中国班）与中国研究专业的本科学生汉语教学方面的概况及问题

的信息。您所提供的信息对您没有任何影响。但将会有利于国际研究学院引用

在固定策略及汉语教学的发展计划。 

 

一、教师信息 

1. 性别    男             女 

2. 年龄   低于 25 岁    25-35 岁      

    36-45 岁      多于 46 

3. 您是 PSU 的哪个类别职员？ 

 孔院的志愿者   公派教师   PSU 教师 

4. 您的学历（请按实际情况，分项填写） 

 本科 / 专业：_____________________________________________ 

 硕士 / 专业：_____________________________________________ 

 博士 / 专业：_____________________________________________ 

5. 您目前是否在读     无    本科     

      硕士研究     博士研究  

专业：____________________________________________________ 

6. 来 PSU 之前，您曾任教的经验 

 无 

 外国学生 有_____ 年 

 中国学生 有_____ 年 
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7. 你是否参加过教学培训班？ 

 无  有，培训名称

____________________________________________ 

8. 你在 PSU 任教了几年？ 

 第 1 年   第 2 年   第 3 年  

 第 4 年   第 5 年   多于 5 年 

9. 你的外语技能 

英语  很好  好  一般  无 

泰语  很好  好  一般  无 

 

二、在 PSU 任教的资料 

1. 您任教学生的课程有______门课，总共一周教（所有的课）_____节课 

2. 进行教学所用的的语言种类 

英语_______%  泰语_______%  汉语_______% 

3. 您觉得 PSU 使用的汉语课本——《博雅汉语》是否合适？（如果没有使

用该课本，无需回答本题） 

 合适 

 不合适（请提出原因）________________________________________ 

4. 你所用的教材 （可选多于一个答案） 

 课本    自己编   PPT   

 从网站收集   其它______________________________ 
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三、教学中的活动 

1. 进行教学时，您对这些活动运用的频度有多高？ 

 

 

没
有

 

很
少

 

一
般

 

比
较
多

 

非
常
多

 

1) 提问题，让学生回答      

2) 唱歌      

3) 玩游戏      

4) 让学生讲故事或发言      

5) 表演      

6) 做报告      

7) 作业      

8) 其他_________________________      

 

四、教学的问题和障碍 

1. 您认为下列各项对造成教学方面的问题及障碍的影响有多少？ 

 

没
有

 

很
少

 

一
般

 

比
较
多

 

非
常
多

 

1) 上课的时间太少。      

2) 您的工作量太多。      

3) 教学经验不足。      

4) PSU 对汉语教学的重视度。      

5) 教室里缺乏教学中必要的设备。      

6) 学生汉语水平参差不齐。      

7) 学生人数过多。      

8) 学生的汉语水平不够高。      

9) 其他_________________________      
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2. 您认为 PSU 学生的学习状态如何？ 

 

最
少

 

很
少

 

一
般

 

比
较
多

 

非
常
多

 

1) 按时上课。      

2) 认真学习。      

3) 按时完成作业。      

4) 主动回答问题。      

5) 主动提问。      

6) 抄作业。      

7) 考试中作弊。      

8) 其他_________________________      

 

五、对 PSU 进行的“汉语教学”的建议和意见 

1. 优点： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. 缺点： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. 问题和障碍： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. 解决这些问题和障碍的建议： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. 对 PSU 发展汉语教学的其它建议和意见。 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

谢谢您的合作 
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ภาคผนวก 6 

แบบสอบถามผู้สอนทีม่หาวทิยาลยัจีน 
 

谢谢您的合作 

调查问卷： 

泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国际贸易专业（中国班） 

与中国研究专业的本科学生汉语教学的概况及问题 

（中国大学教师人员版） 

这份问卷共有 5 页 

这问卷的目的是为了积累关于泰国宋卡王子大学（PSU），国际研究学院，国

际贸易专业（中国班）与中国研究专业的本科学生汉语教学方面的概况及问题

的信息。您所提供的信息对您没有任何影响。但将会有利于国际研究学院引用

在固定策略及汉语教学的发展计划。 

 

一、教师信息 

1. 您任教的大学名称：_____________________________________________ 

2. 性别   男            女 

3. 年龄  低于 25 岁    25-35 岁       36-45 岁     多于 46 

4. 您是该大学哪个类别的职员？ 

 固定职员  临时职员 

5. 您的学历（请按实际情况，分项填写） 

 本科 / 专业：________________________________________________ 

 硕士 / 专业：________________________________________________ 

 博士 / 专业：________________________________________________ 

6. 您目前正就学   本科    硕士    博士 

专业：_________________________________________________________ 

7. 您任教外国人汉语的经验（不包括请假去学习的时间） 

 无  有_____ 年 
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8. 你的外语技能 

8.1 英语  很好  好  一般  差  无 

8.2 泰语  很好  好  一般  差  无 

9. 您现负责哪些工作？ 

 任教，有______门课，总共一周教（所有的课）_____节课 

 编写教材 

 研究 

 行政，职位__________________________________________________  

 其他________________________________________________________  

 

二、PSU 泰国学生的课程安排 

5. 您任教 PSU 泰国学生的课程名称：_____________________________ 

6. 一周教_____节课 

7. 有____个学生，分成_____班 

8. 授课方法 

 单独授课，  

 合作授课，有___位老师  

9. 进行教学所用的的语言种类 

 全用英语 

 多用英语，少用汉语 

 多用汉语，少用英语 

 全用汉语 

 其他________________________________________________ 

10. 开学之前，举行分班考试 

 有   无 

11. 为了测试学生的汉语水平及学习成果，进行摸底考试（Pretest）和结业

考核（Post test） 

 有   无 
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12. 您觉得 PSU 使用的汉语课本——《博雅汉语》是否合适？（如果没有使

用该课本，无需回答本题） 

 合适 

 不合适（请提出原因）________________________________________ 

 

三、教学中的活动 

1. 进行教学时，您对这些活动运用的频度有多高？ 

 

 

没
有

 

很
少

 

一
般

 

比
较
多

 

非
常
多

 

1) 提问提，让学生回答      

2) 唱歌      

3) 玩游戏      

4) 让学生讲故事或发言      

5) 表演      

6) 做报告      

7) 作业      

8) 其他_________________________      
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四、教学的问题和障碍 

1. 您认为下列各项对造成教学方面的问题及障碍的影响有多少？ 

 

没
有

 

很
少

 

一
般

 

比
较
多

 

非
常
多

 

1) 上课的时间太少。      

2) 您的工作量太多。      

3) 教学经验不足。      

4) 本校对对外汉语教学的重视度。      

5) 教室里缺乏教学中必要的设备。      

6) 学生汉语水平参差不齐。      

7) 学生人数过多。      

8) 学生的汉语水平不高够。      

9) 其他_________________________      

 

2. 您认为 PSU 泰国学生的学习状态如何？ 

 

最
少

 

很
少

 

一
般

 

比
较
多

 

非
常
多

 

1) 按时上课。      

2) 认真学习。      

3) 按时完成作业。      

4) 踊跃回答问题。      

5) 踊跃提问。      

6) 抄作业。      

7) 考试中作弊。      

8) 其他_________________________      

 



110 
 

  

五、对 PSU 和贵校合作项目“在汉语教学方面”的建议和意见 

1. 项目的优点： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. 项目的缺点： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. 项目的问题和障碍： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. 解决这些问题和障碍的建议： 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

谢谢您的合作 
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ภาคผนวก 7 
แบบสอบถามผู้เรียน 

 
แบบสอบถามสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวเิทศธุรกจิจีน  

และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
(ฉบับผู้เรียน) 

 
แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 8 หนา้ 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาจีนของนกัศึกษาสาขาวเิทศธุรกิจจีน และสาขาจีนศึกษา คณะวเิทศศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ขอ้มูลท่ีท่านใหใ้นแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัท่าน แต่
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน

ของคณะวเิทศศึกษา 

 
ส่วนที ่1    ข้อมูลนักศึกษา 
1. สาขาท่ีศึกษา  วเิทศธุรกิจจีน  จีนศึกษา 
2. รหสันกัศึกษา  50  51  52 
3. เพศ  ชาย  หญิง 
4. ภูมิล าเนา (จงัหวดั) __________________________________ 
5. ครอบครัวของท่านมีเช้ือสายจีนหรือไม่ 
 ไม่มี  มี 

6. รายไดต่้อเดือนโดยรวมของบิดามารดา หรือ ผูป้กครอง 
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท 
 20,000-30,000 บาท  30,000 - 40,000 บาท 
 40,000- 50,000 บาท  สูงกวา่ 50,000 บาท 

7. ท่านส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวะศึกษา  
 สายวทิย ์สาขา__________________________________ 
 สายศิลป์ สาขา__________________________________ 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นด้านหลกัสูตร 
1. การจดัใหเ้รียนรายวชิาพื้นฐานภาษาจีน 1-8 ใน 8 ภาคการศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่

อยา่งไร 
 ไม่เหมาะสม  เหมาะสม 
โปรดระบุเหตุผล _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. เน้ือหารายวชิาพื้นฐานภาษาจีน  1-8 ในหลกัสูตรเพียงพอต่อการพฒันาความสามารถทางดา้น
ภาษาจีนหรือไม่ 

  ไม่เพียงพอ  เพียงพอ 
3. รายวชิาพื้นฐานภาษาจีน  1-8 ควรเรียนสัปดาห์ละก่ีคร้ัง 
 2 คร้ัง  3 คร้ัง  
 4 คร้ัง  5 คร้ัง 

4. ชัว่โมงเรียนรายวชิาพื้นฐานภาษาจีน  1-8 ควรเป็นสัปดาห์ละก่ีชัว่โมง 
 4 ชัว่โมง  5 ชัว่โมง  
 6 ชัว่โมง  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _________________________________ 

5. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศจีนควรเป็นช่วงใด 
 ภาคเรียนฤดูร้อน 3 ภาคการเรียน ไป 3 คร้ัง 
 ภาคเรียนปกติ 3 ภาคการเรียน ไป 3 คร้ัง 
 ภาคการเรียนปกติ 2 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง 
 ภาคการเรียนปกติ 2 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 1 ปี 
 ภาคการเรียนปกติ 4 ภาคการเรียน ไป 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี 
 ภาคการเรียนปกติ 4 ภาคการเรียน ไปคร้ังเดียว 2 ปี   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________________________________________ 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นด้านอาจารย์ผู้สอน 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ไม
่ มี 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

 
 
1. ท่านพอใจต่อรูปแบบการจดัอาจารยผ์ูส้อนต่อไปน้ีมาก

นอ้ยเพียงใด 
1.1 อาจารยช์าวไทยสอนทั้งวชิา 

     

1.2 อาจารยช์าวจีนสอนทั้งวชิา      
1.3 อาจารยช์าวไทยสอนร่วมกบัอาจารยช์าวจีน 

ในแต่ละวชิา 
     

2. ท่านพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนภาษาจีนต่อไปน้ีมากนอ้ย
เพียงใด 
2.1 อาจารยช์าวไทย 

     

2.2 อาจารยช์าวจีนของสถาบนัขงจ้ือ      
2.3 อาจารยช์าวจีนของมหาวทิยาลยัในประเทศจีน      

 

ตอนที ่4 แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ไม
่ มี 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

 
 
1. ท่านไดแ้รงจูงใจต่อการเลือกเรียนในหลกัสูตรวเิทศ

ธุรกิจจีน หรือจีนศึกษา จากรายการต่อไปน้ีมากนอ้ย
เพียงใด 
1.1 สนใจความรู้ดา้นจีนศึกษา 

     

1.2 สนใจความรู้ดา้นวเิทศธุรกิจจีน      
1.3 ชอบภาษาจีน      
1.4 ชอบภาษาองักฤษ      
1.5 มีประโยชน์ต่อการหางานในอนาคต      
1.6 ทางบา้นประกอบอาชีพท่ีตอ้งใชภ้าษาจีน      
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1.7 ทางบา้นตอ้งการใหเ้รียนภาษาจีน      
1.8 เลือกตามเพื่อน      
1.9 อ่ืนๆ(โปรดระบุ) __________________________      

 
ตอนที ่5 พฤติกรรมการเรียนภาษาจีน 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ไม
่ มี 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

 
 
1. ท่านมีพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนต่อไปน้ีมากนอ้ย

เพียงใด 
1.1 เตรียมบทเรียนก่อนเขา้ชั้นเรียน 

     

1.2 ทบทวนบทเรียนหลงัจากเรียนเสร็จ      
1.3 เขา้เรียนสม ่าเสมอ      
1.4 ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน      
1.5 กระตือรือร้นในการตอบค าถาม      
1.6 ส่งงาน / การบา้นทุกคร้ัง      
1.7 ปรึกษา หรือซกัถามอาจารยเ์ก่ียวกบับทเรียน      
1.8 ปรึกษา หรือซกัถามเพื่อนเก่ียวกบับทเรียน      
1.9 ลอกการบา้น      
1.10 ทุจริตในการสอบ      
1.11 ศึกษา คน้ควา้ภาษาจีนเพิ่มเติมดว้ยตวัเอง      
1.12 เรียนพิเศษภาษาจีนเพิ่มเติม      

2. ท่านไดใ้ชบ้ริการ คน้ควา้หาขอ้มูล หรือศึกษาภาษาจีน
เพิ่มเติมจากแหล่งต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

     

2.1 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั      
2.2 สถาบนัขงจ้ือจงัหวดัภูเก็ต      
2.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________      
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ตอนที ่6 โอกาสในการท ากจิกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาจีน 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ไม
่ มี 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

 
 

1. ขณะเรียนท่ี “ประเทศไทย” ท่านมีโอกาสใช้
ภาษาจีนในการท ากิจกรรมต่อไปน้ีมากนอ้ย
เพียงใด 

1.1 ดูรายการโทรทศัน์ 

     

1.2 ดูแผน่ดีวดีีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน 
ภาษาจีน เป็นตน้ 

     

1.3 อ่านภาษาจีนจากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ หรืออินเตอร์เน็ต      
1.4 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั      
1.5 เขียนอีเมล ส่งขอ้ความ หรือจดหมายโตต้อบเป็น

ภาษาจีน 
     

1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________      
2. ขณะเรียนท่ี “ประเทศจีน” ท่านมีโอกาสใช้

ภาษาจีนในการท ากิจกรรมต่อไปน้ีมากนอ้ย
เพียงใด 

2.1 ดูรายการโทรทศัน์ 

     

2.2 ดูแผน่ดีวดีีหรือวซีีดีภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน
ภาษาจีน เป็นตน้ 

     

2.3 อ่านภาษาจีนจากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ หรืออินเตอร์เน็ต      
2.4 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั      
2.5 เขียนอีเมล ส่งขอ้ความ หรือจดหมายโตต้อบเป็น

ภาษาจีน 
     

2.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________      
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ตอนที ่7 ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีน 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ไม
่ มี 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

 
 
1. ท่านรู้สึกวา่การเรียนภาษาจีนดา้นต่างๆต่อไปน้ี มีความ

ยากมากนอ้ยเพียงใด 
1.1 การฟัง 

     

1.2 การพดู      
1.3 การอ่าน      
1.4 การเขียน      
1.5 ค าศพัท ์      
1.6 อกัษรจีน      
1.7 ไวยากรณ์      

2. ท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนภาษาจีนท่ี “คณะ
วเิทศศึกษา” ต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
2.1 อาจารยช์าวไทยสอนไม่เขา้ใจ 

     

2.2 อาจารยช์าวจีนสอนไม่เขา้ใจ      
2.3 ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป      
2.4 จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป      
2.5 ระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาในชั้นแตกต่างกนัมาก      
2.6 ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของท่าน 

ไม่เพียงพอ 
     

2.7 ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีใช้
ไม่เหมาะสม 

     

2.8 ส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
ไม่เพียงพอ 

     

2.9 หอ้งสมุดมีต าราหรือส่ือการเรียนรู้ภาษาจีน 
ไม่เพียงพอ 

     

2.10 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_______________________      
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3. ท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนภาษาจีนท่ี 
“มหาวทิยาลยัในประเทศจีน” ต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
3.1 อาจารยช์าวจีนสอนไม่เขา้ใจ 

     

3.2 ชัว่โมงเรียนแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป      
3.3 จ านวนผูเ้รียนมากเกินไป      
3.4 ระดบัภาษาจีนของนกัศึกษาในชั้นแตกต่างกนัมาก      
3.5 ระดบัความสามารถดา้นภาษาจีนของท่าน 

ไม่เพียงพอ 
     

3.6 ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีใช้
ไม่เหมาะสม 

     

3.7 ส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
ไม่เพียงพอ 

     

3.8 หอ้งสมุดมีต าราหรือส่ือการเรียนรู้ภาษาจีน 
ไม่เพียงพอ 

     

3.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________      
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ตอนที ่6 ความคิดเห็นเพิม่เติมต่อการจัด“การเรียนการสอนภาษาจีน”ของคณะวเิทศศึกษา  
1. ขอ้ดี 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. ขอ้เสีย 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. ขอ้เสนอแนะต่อการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 


