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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชา โครงการพิเศษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ส าหรับนักศึกษาภาคปกติเสาร์ - อาทิตย์ 2) เพ่ือให้
นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาจีนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาคปกติเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบลิเคิร์ท ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) ด้านความต้องการในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ
ทางภาษาจีน โดยทักษะการฟังอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความต้องการ ด้านรายวิชาภาษาจีน คือรายวิชาการพูดและการฟัง
ภาษาจีน และภาษาจีนพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก 3) ด้านเหตุผลที่เลือกเรียนภาษาจีน คือความนิยมในปัจจุบันและเพ่ือ ใช้
ประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากรายวิชาน้ีอยู่ในระดับมาก 5) ด้านความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของนักศึกษา, โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ, ทักษะด้านภาษาจีน 

 
Abstract 

This research article aimed to 1)  survey the students’  satisfaction towards foreign language 
development project subject for regular students (Saturday - Sunday) at Phuket Rajabhat university and 2) 
provide the students do a self assessment in Chinese skills both pre-test and post-test. Data was collected 
using the samples of 25 regular students (Saturday - Sunday) in Marketing Program. The research instrument 
was the Likert rating scale questionnaire. The results were summarized that 1) the requirements in learning 
Chinese skills; the listening skill was in the highest level, 2)  the requirements in Chinese subjects; the 
Chinese listening and speaking including basic Chinese were in the high level, 3)  the reasons to learn 
Chinese; the current popularity and using in career were in the highest level, 4) the benefits of this subject; 
it was in the high level, and 5) the suitability of the subject handouts; it was in the highest level. 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าภาษาจีนจัดเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้ในฐานะเจ้าของภาษาเป็นจ านวนถึง 1 ใน 6 ของ

ประชากรโลก และภาษาจีนได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งในประเทศไทย เน่ืองมาจากสาธารณประชาชนจีนและประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์อันดีทางด้านความสัมพันธ์ทางการทูต การติดต่อค้าขายมาโดยตลอด ในปัจจุบันยิ่งเพ่ิมความสัมพันธ์ทางด้านการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดังน้ันในประเทศไทยควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนไทยได้ศึกษาภาษาจีน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการสื่อสารกับคนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 
เห็นได้จากสถานศึกษาเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน บางแห่งเริ่มสอนนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีน การสอนทักษะทางภาษาน้ันควรจะเริ่มจากการ
สอนทักษะการฟังไปสู่การพูด อ่านและเขียนตามล าดับ ทักษะการฟัง และทักษะการพูดถือได้ว่าเป็นจุดส าคัญของการสื่อสาร 
โดยทั่วไปแล้ว การฟังและการพูดถือได้ว่าเป็นทักษะแรกของการเรียน 

ส าหรับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้เล็งเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของภาษาจีน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวติดอันดับโลก ด้วยเหตุน้ีย่อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ไม่เว้นแต่คนจีน ซึ่งมีแนวโน้มเข้า
มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมขึ้นทุก ๆ  ปี ฉะน้ันภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการย่อมต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ทักษะต่าง ๆ ด้านภาษาจีน จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือส่งแรงงานเหล่าน้ีสู่ภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ นอกจากสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนแล้ว ทางสาขาวิชาการตลาดจึงบรรจุรายวิชา โครงการพิเศษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติเสาร์ - อาทิตย์ ลงในหลักสูตรของทางสาขา เน่ืองมาจาก
นักศึกษาภาคปกติเสาร์ - อาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนท างานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งนักศึกษา
กลุ่มน้ีสามารถน าทักษะด้านภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ด้วยเหตุน้ีการวิจัยที่เกิดขึ้นเพ่ือต้องการ
สอบถามความคิดเห็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของนักศึกษาจากรายวิชาน้ี 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชา โครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ส าหรับนักศึกษาภาคปกติเสาร์ - อาทิตย์ 

2.2 เพ่ือให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาจีนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

หลังจากปี พ.ศ. 2548 ที่กระทรวงศึกษาธิการไทยประกาศให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง รองจาก
ภาษาอังกฤษ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าคุณภาพผู้เรียนที่เรียนภาษาจีนไม่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง เน่ืองปัญหาด้านการ
เรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาไทยพบว่า การจัดหลักสูตรภาษาจีนยังไม่มีความต่อเน่ือง ส่งผลให้การฝึกทักษะภาษาจีน
ของผู้เรียนขาดความต่อเน่ืองเช่นกัน อีกทั้งหนังสือหรือต าราภาษาจีนที่ใช้ในสถานศึกษาบางแห่งไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ
คนไทย (Zeng Aiping, 2560) อีกทั้งคนไทยมักจะใช้ความเคยชินในการเรียงล าดับค าภาษาไทยตามโครงสร้างและประโยค
ภาษาไทยกับภาษาจีน และในภาษาจีนมีเครื่องหมายวรรคตอน แต่ในภาษาไทยไม่มีการเน้นเรื่องหมายวรรคตอน บ่อยครั้งที่
คนไทยมักจะสับสนในการเขียนประโยคภาษาจีน (เสาวภาคย์  วรลัคนากุล, 2549) 
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การสอนทักษะทางภาษาน้ันควรจะเริ่มจากการสอนทักษะการฟังไปสู่การพูด อ่านและเขียนตามล าดับ ทักษะการฟัง  
และทักษะการพูดถือได้ว่าเป็นจุดส าคัญของการสื่อสาร โดยทั่วไปแล้ว การฟังและการพูดถือได้ว่าเป็นทักษะแรกของการเรียน
ภาษา เมื่อผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ทักษะอื่น  ๆ  มีการพัฒนา
ตามมา (ปิยะพงษ์  วงศ์ขุมเงิน, 2556) รวมทั้งการสร้างหน่วยการเรียนรู้ต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและวางแผนเป็นอย่างดี 
มีเน้ือหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดแจ้ง กิจกรรมที่หลากหลาย วิธีวัดผลที่ชัดแจ้งและ
เป็นธรรมต่อผู้เรียน (เสี่ยวหมิ่น  หลี่, สิรินาถ  จงกลกลาง, 2560) ในยุคปัจจุบันที่สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพ่ือให้สอดคล้องจากการปฏิวัติดิจิทัล 
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฉะน้ันการใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและปรับปรุงระดับการสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 เพ่ือปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมๆและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนภาษาจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน กระบวนการเรียนการสอนทางภาษา
ให้สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท เช่น เน้นการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้มากขึ้น ส าหรับการเรียนรู้ทางด้านภาษาได้
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารจริงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือการสื่อสาร เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองลักษณะความ
แตกต่างของการเรียนรู้ในแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น (ศศิณัฎฐ์  สรรคบุรานุรักษ์, 2560) 

นอกจากน้ียังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาจีนของผู้เรียนคนไทย เช่น ความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารภาษาจีนของคนไทย ท าให้ขณะสื่อสารมักจะน าความเคยชินทางสังคมหรือวัฒนธรรม
ของตนมาใช้ในการสื่อสาร และปัจจัยจากการขาดแคลนต ารา แม้ว่าการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจะพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ในส่วนของต าราหนังสือมีทั้งคนจีนและคนไทยเป็นผู้เขียนขึ้นเอง สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายมากขึ้น แต่
การจัดท าหนังสืออาจจะยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (อภิญญา  จอมพิจิตร, 2559) 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม และ ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีน ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีน  
 
 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

1. ความต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาจีนของนักศึกษา 

2. ความต้องการด้านรายวิชาภาษาจีน 

3. เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาจีน 

4. ประโยชน์ที่ผู้เรยีนได้รบัจากรายวิชาน้ี 

5. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 

ภาษาจีน 
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4.1 กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ต ในรายวิชาโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
25 คน  

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
4.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน ส าหรับรายวิชาโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านภาษาต่างประเทศ แบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง 
มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด แบ่งเป็น 5 หัวข้อใหญ่ จ านวน 25 ข้อย่อย 

4.2.2 แบบเรียนภาษาจีนและซีดี ชุด 成
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4.3 วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยขั้นต้น แบบกลุ่มเดียว โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน ผู้วิจัยได้ด าเนินการขั้นต่อไป คือ น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย โดยการอภิปรายผลใน
รูปแบบตาราง ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี  
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 25 คน 

แบ่งเป็น เพศหญิงจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24  ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่
ในช่วงกลุ่มอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76 ช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 อาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้านงานโรงแรมและท่องเที่ยว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44 อาชีพรับจ้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และนักศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยออกแบบแบบสอบถามที่มีข้อค าถาม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการในการเรียนรู้
ทักษะด้านต่าง ๆ ทางภาษาจีน 2) ความต้องการด้านรายวิชาภาษาจีน 3) เหตุผลที่คุณเลือกเรียนภาษาจีน 4) ประโยชน์ที่ได้รบั 
และ 5) ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1 ด้านความต้องการในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆทางภาษาจีน  

ความต้องการในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆทางภาษาจีน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. การฟัง 4.28 มาก 
2. การพูด 4.20 มาก 



 

Poster 

668 

ความต้องการในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆทางภาษาจีน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
3. การอ่าน 4.04 มาก 
4. การเขียน 3.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 มาก 
 

ด้านความต้องการในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆทางภาษาจีน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในการเรียนรู้ทักษะ
ด้านต่างๆทางภาษาจีนอยู่ในระดับมาก (4.06) โดยด้านการฟังมีความต้องการสูงสุดกว่าด้านอื่น รองลงมาคือทักษะด้านการพูด 
(4.20) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่จะน าทักษะการฟังและการพูดไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
 
ตารางที่ 2 ความต้องการด้านรายวิชาภาษาจีน 

ความต้องการด้านรายวิชาภาษาจีน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
5. การพูดและการฟังภาษาจีน 4.40 มาก 
6. การอ่านและการเขียนภาษาจีน 4.08 มาก 
7. ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4.40 มาก 
8. ภาษาจีนเพ่ือการสนทนา 4.32 มาก 
9. ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวหรือโรงแรม 3.72 มาก 
10. ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 3.72 มาก 
11. ไวยากรณ์จีน 3.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.03 มาก 
 

ความต้องการด้านรายวิชาภาษาจีน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการด้านรายวิชาภาษาจีนต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก 
(4.03) โดยรายวิชาการพูดและการฟังภาษาจีน และรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานมีความต้องการสูงกว่ารายวิชาอื่น ๆ เน่ืองจาก
กลุ่มตัวอย่างต้องการเรียนรู้ด้านการฟัง การพูดและภาษาจีนพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 
ตารางที่ 3 เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาจีน 

เหตุผลที่คุณเลือกเรียนภาษาจีน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
12. ความนิยมภาษาจีนในปัจจุบัน 4.52 มากที่สุด 
13. เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 4.52 มากที่สุด 
14. เพ่ือใช้ในการหางานท า 4.32 มาก 
15. เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 4.12 มาก 
16. เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนของตนเอง 4.28 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 มาก 
 
ด้านเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเรียนภาษาจีน เน่ืองจากความนิยมภาษาจีนในปัจจุบันและเพ่ือใช้ในการ

ประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52) เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้น ามาวิจัยน้ันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ
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ด้านท่องเที่ยวและการโรงแรม รับจ้าง ด้านธุรกิจส่วนตัว ค้าขายจึงสอดคล้องกับผลการวิจัยว่า การประกอบอาชีพในปัจจุบันได้
มีภาษาจีนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น 

 
ตารางที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
17. ความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาน้ี เป็นพ้ืนฐานที่ดีส าหรับ 
คุณในการเรียนภาษาจีนต่อไป 

4.32 มาก 

18. คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อสื่อสารภาษาจีน โดยประยุกต์ใช ้
บทเรยีนที่คุณได้รับมาจากวิชาน้ี 

4.04 มาก 

19. คุณสามารถสื่อสารและแต่งประโยคง่ายๆโดยใช้ค าศัพท์ 
เบื้องต้นที่เรียนรู้จากรายวิชาน้ี 

3.88 มาก 

20. ก่อนเรียนในรายวิชาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจภาษาจีนของคุณ 
อยู่ในระดับใด 

2.88 ปานกลาง 

21. หลังเรียนในรายวิชาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจภาษาจีนของคุณอยู่ 
ในระดับใด 

4.08 มาก 

22. การเรียนภาษาจีนในรายวิชาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาต่างประเทศน้ัน  ส่งผลให้ทักษะภาษาจีนของคุณมีการ
พัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใด 

4.08 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 มาก 
 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากรายวิชาโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าได้รับ
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก จากค่าเฉลี่ยรวม 3.88 โดยในประเด็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาน้ีสามารถเป็นพ้ืนฐานที่ดี
ส าหรับการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป (4.32) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอื่น ๆ 
ตารางที่ 5 ด้านความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน 

ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
23. คุณคิดว่าเน้ือหาในแต่ละบทมีประโยชน์และสามารถ 
น าไปใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด 

4.44 มาก 

24. คุณคิดว่า “แบบฝึกหัด” โดยภาพรวมมีความหลากหลาย
มากน้อยเพียงใด 

4.48 มาก 

25. ความพึงพอใจในภาพรวมของคุณต่อรายวิชาโครงการ 
พิเศษพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ 

4.68 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.53 มากที่สุด 
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ด้านความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จาก
ค่าเฉลี่ยรวม (4.53) โดยในประเด็นความพึงพอใจในภาพรวมต่อรายวิชาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่น ๆ 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปน้ี 
6.1 ด้านความต้องการในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆทางภาษาจีน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

ต้องการในการเรียนรู้ทักษะทางภาษาจีนในด้านการฟังและการพูด ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิชาการของ กัลปพฤกษ์โชคสิริ  
โชคดีมีสุข (2558) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนเป็นกระแสหน่ึงทางการศึกษาที่ก าลังได้รับความสนใจและ
ต้องการการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพต่อ
ตลาดแรงงานของไทยให้สามารถก้าวไปสู่ตลาดแรงงานในระดับอาเซียนและระดับโลก ส าหรับประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพภาษาจีนด้านการฟังและการพูดของตนเองเพ่ือก้าวไปสู่ตลาดแรงงานที่มีการ
รองรับเพ่ิมมากขึ้นต่อไปในอนาคต ฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น เอกสาร ต ารา หรือการใช้สื่อการ
สอนแบบจริงที่ให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะที่ได้เรียนรู้มาใช้กับสถานการณ์จริง 

6.2 ความต้องการด้านรายวิชาภาษาจีน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการด้านรายวิชาการพูด
การฟังภาษาจีน และรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ฉะน้ันผู้วิจัยได้ประเด็นที่เห็นควรพัฒนาทางด้านหลักสูตร คือ นักศึกษาต้องการรายวิชาในหลักสูตรที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพได้ ซึ่งทางหลักสูตรอาจน าข้อเสนอแนะน้ีไปพัฒนาหลักสูตรในอนาคตต่อไปได้ สอดคล้องกับ
การวิจัยของ วรรษมน เพียรเสมอ (2560) กล่าวว่าจุดเด่นของรายวิชาต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษา 4 ด้าน ได้แก่ การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และด้านหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีเน้ือหาครอบคลุม 
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อนงค์ศรี  จันทะคัด, ธีระศักด์ิ  โยธิบาล, สุขสันต์  
ทับทิมหิน, 2560) 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
7.1.1 เน่ืองจากนักศึกษาภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์ เป็นกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

บริการ ควรประยุกต์เน้ือหาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ 

7.1.2 ผู้สอนควรจัดเวลาและกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละคาบเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาจีนให้มากที่สุด 
7.1.3 อาชีพส่วนใหญ่ของคนในจังหวัดภูเก็ต มักอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ฉะน้ันภาษาจีน

ถือได้ว่ามีความส าคัญรองลงมาจากภาษาอังกฤษ ผู้สอนควรจะมุ่งเน้นผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ 
7.2 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7.2.1 สามารถน างานวิจัยชิ้นน้ีไปวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนในอนาคต 
7.2.2 สามารถเป็นแนวทางให้ผู้สอนประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสอนภาษาจีนรวมทั้งเอกสารประกอบการสอน

ให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
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7.2.3 ข้อค้นพบที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาขาวิชาการตลาด เพ่ือน าไป
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป  
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