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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันและสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวัง             

2) เปรียบเทียบสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันกับสมรรถนะภาษาจีนท่ีคาดหวัง และ 3) ศึกษาระดับความความต้องการพัฒนา
รายวิชาภาษาจีน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 66 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่า t-test dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีสมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการฟังและการพูดปัจจุบัน
อยู่ระดับน้อย และมีสมรรถนะด้านทักษะการอ่านและการเขียนปัจจุบันอยู่ระดับน้อยที่สุด โดยนักศึกษามีความคาดหวังใน
สมรรถนะด้านทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนในระดับมาก และมีความคาดหวังต่อสมรรถนะด้านทักษะการพูดในระดับ
มากที่สุด 2) นักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะภาษาจีนสูงกว่าสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันในทุกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักศึกษาต้องการให้พัฒนาเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
ในรายวิชาภาษาจีนในระดับมาก โดยต้องการให้พัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติ/การใช้ภาษาที่สนุกและ
เอื้อต่อการน าไปใช้จริง และเน้นการประเมินผลการเรียนรู้จากพัฒนาการของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ  
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Abstract 
This research aimed to 1) study the current level and the expected level of the Chinese language 

competence of undergraduate students who studied the Chinese language course in Mahidol University 2) compare 
their current level and the expected level of Chinese language competence and 3) study their needs for Chinese 
course improvement. For collecting the data, a questionnaire was answered by 66 students registered into the 
Chinese language course in Mahidol University in the first semester of academic year 2019. Means, standard deviation, 
and t-test dependent were used for data analysis. The results showed that 1) students had Chinese language 
competence regarding listening and speaking skills at a low level and the competence on reading and writing 
skills at the minimum; however, they expected on listening, reading and writing skills at a high level, and speaking 
skill at a highest level. 2) Students had expectation in the Chinese language competence higher than the current 
Chinese language competence in every respect with the statistical significance at the level of .05. 3) Students mostly 
needed to develop the learning content, learning activity, and learning assessment at a high level. The learning 
content and learning activity on hypothetical situation for using the language in a fun way and promoting the use 
of language and learning assessment focusing on learning development periodically were their priority needs. 
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บทน า 
ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในช่วงระยะที่ผ่านมา ตลอดจน

การรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 และการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน ท า
ให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในการเช่ือมโยงที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในด้านการค้า การลงทุน 
การเงิน การบริการ และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ท าให้รัฐต้องผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  การผลิต
ก าลังคนเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาตินั้น ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ก าหนดให้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤตและช้ีน าการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของชาติ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญ
ในการผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอีก 20 ปี  ข้างหน้า 
สาระส าคัญของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 เน้นพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ และได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน โดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในทักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะด้านการสื่อสาร (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่งทักษะภาษาต่างประเทศก็เป็นทักษะ
หนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านความเป็นสากล เป็นการเปิดโอกาสด้านอาชีพและ
ตอบสนองต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
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ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน กระบวนการประเมินตนเอง ทั้งด้านสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ต่างๆ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เรียนจะมีโอกาสสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน และมองเห็นช่องว่างของสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา 
ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย (Narciss, Körndle, & Dresel, 2008; Rothwell, & Graber, 2010) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชา
ภาษาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยวิชาภาษาจีนเป็นรายวิชา
ภาษาต่างประเทศที่มีนักศึกษาจ านวนมากสนใจเรียน เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาตนเองด้านต่างๆ  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและความ
คาดหวังของนักศึกษายิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษาสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการจัดเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. ศึกษาระดับสมรรถนะทางภาษาจีนปัจจุบันและสมรรถนะทางภาษาจีนที่คาดหวังของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. เปรียบเทียบสมรรถนะทางภาษาจีนปัจจุบันกับสมรรถนะทางภาษาจีนที่คาดหวังของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ศึกษาระดับความความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันกับสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวังของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีล่งทะเบียนเรียน
วิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหดิล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบทฤษฎีและแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้  

1. ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (1962 อ้างถึงใน Arnolds, C. A., & Boshoff, C., 2003) ได้กล่าวถึง
ความต้องการของมนุษย์ว่า มนุษย์มีความต้องการ 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการความสัมพันธ์ (Needs for Relation)  
ความต้องการอ านาจ (Needs for Power) และความต้องการความส าเร็จ (Needs for Achievement) ซึ่งความต้องการ
ความส าเร็จ เป็นความต้องการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุด ต้องการมีความภาคภูมิในตัวเอง แข่งขันกับตัวเอง พยายาม
ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ต้องการประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท างานท่ียากหรือท้าทายความสามารถ บุคคลที่
มีความต้องการความส าเร็จมักจะเป็นคนมีเหตุผล มีภาวะในการเสี่ยงในระดับที่เป็นไปได้ และท าสิ่งต่างๆ โดยใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ความต้องการความส าเร็จจะช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตได้ ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน หากมีความต้องการความส าเร็จสูง ก็จะมีความต้องการและ
ความคาดหวังในการเรียนสูง โดยคาดหวังว่าเมื่อเรียนวิชานี้แล้ว จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนและสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เช่น น าไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาต่อ เพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อ
การรับรู้ข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ภาษาจีน เป็นต้น ยิ่งถ้านักศึกษามีความต้องการและความคาดหวังสูง นักศึกษาก็จะมี
ความตั้งใจเรียนวิชาภาษาจีนสูงตามไปด้วย 
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   2.  แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มีหลักการที่ส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนที่หลากหลาย และเตรียมรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ริเริ่มและบอกความต้องการของตน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมจริงและ
ควรลดบทบาทในการบรรยายให้น้อยลง เน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และควรเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกเนื้อหาภาษาจีนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การน าไปใช้จริง โดยเช่ือมโยงกับความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน การเรียน และสถานการณ์การสื่อสารของผู้เรียน ต้องมี
การบูรณาการระหว่างความรู้ด้านโครงสร้างทางภาษา ความหมาย การน าไปใช้ และวัฒนธรรมจีน  (Yang, Qiu & Li, 
2005, Zhang & Yang, 2006) ทั้งนี้ สมรรถนะด้านการสื่อสารถือเป็นสมรรถนะที่ส าคัญและเป็นวัตถุประสงค์หลักส าหรับ
ผู้เรียนภาษาจีนในปัจจุบัน (Zeng, 2016) 
  3. องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน (Tyler, 1950) ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ล กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และการประเมินผลการเรียนรู้ 
ส าหรับการศึกษาความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีนในการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาในขอบเขตที่นักศึกษาสามารถให้ความ
คิดเห็นในมุมมองของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดขอบเขตของการศึกษาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหารายวิชา ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 

    จากทฤษฎีและแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

    

 

          
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับผิดชอบสอน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 66 คน  
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ซึ่งสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง  โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก ่
          ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ลักษณะค าตอบเป็นแบบให้เลือกตอบตามความเป็นจริง 

สมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวัง 

- ทกัษะการฟัง 
- ทกัษะการพูด 
- ทกัษะการอ่าน 
- ทกัษะการเขียน 
 

สมรรถนะภาษาจีนปัจจุบัน 

- ทกัษะการฟัง 
- ทกัษะการพูด 
- ทกัษะการอ่าน 
- ทกัษะการเขียน 

ความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีน 

- ด้านเนื้อหารายวิชา 
- ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน 
- ด้านการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
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ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันและระดับสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวัง ซึ่งข้อค าถาม 
ได้มาจากการวิเคราะห์กิจกรรมและภาระงานในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ (Zeng, 2016) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน ค าถามในส่วนที่ 2 จึงแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก ่1) ทักษะการฟัง จ านวน 7 ข้อ 2) ทักษะการ
พูด จ านวน 5 ข้อ 3) ทักษะการอ่าน จ านวน  6 ข้อ และ 4) ทักษะการเขียน จ านวน 5 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหา
รายวิชา จ านวน 4 ข้อ  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 ข้อ และด้านการประเมินผลการเรียนรู้  จ านวน 4 ข้อ 
ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที ่3 แบ่งตามคะแนนเฉลี่ย เป็น 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องของข้อค าถามรายข้อ (Index of Item-Objective Congruence หรือ ค่า IOC) ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย IOC ราย
ข้ออยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 คะแนน 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนสถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมตุิฐาน
เพื่อเปรียบเทยีบสมรรถนะภาษาจนีปัจจุบันกับสมรรถนะภาษาจีนท่ีคาดหวัง ใช้การวิเคราะห์ค่า t-test dependent โดย

ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ซึ่งก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  = .05 
 

ผลการวิจัย 
 จากข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85 (จ านวน 56 คน 
จากจ านวนกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 66 คน) ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ระดับสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันและระดับสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวัง จ าแนกตามรายทักษะ ปรากฏผลดังนี ้

   1.1  ทักษะการฟัง  นักศึกษามีสมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการฟังในปัจจุบันภาพรวมอยู่ระดับน้อย ( = 
1.88) และมีความคาดหวังด้านทักษะการฟังในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 3.91) โดยค่าเฉลี่ยทักษะการฟังสูงสุดสามล าดับ
แรก ได้แก่ การฟังการทักทายในชีวิตประจ าวัน ( = 2.46)  การฟังเพลง (ไม่มีค าบรรยาย) ( = 2.10) และการฟังเพื่อซื้อ
ของ/ต่อรองราคา ( = 1.89) ส่วนทักษะการฟังที่นักศึกษาคาดหวังสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การฟังการทักทายใน
ชีวิตประจ าวัน ( = 4.36) การฟังเพื่อซื้อของ/ต่อรองราคา ( = 4.15) และการฟังในการดูหนัง (ไม่มีค าบรรยาย) ( = 
4.01) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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    ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการฟังในปัจจุบันและสมรรถนะที่คาดหวัง  

ล าดับ
ที ่

ทักษะการฟังภาษาจีน 
สมรรถนะปจัจุบนั 

ระดับ 
สมรรถนะที่คาดหวัง 

ระดับ 
 S.D.  S.D. 

1 การฟังโทรศัพท ์ 1.78 0.83 น้อยที่สุด 3.78 0.86 มาก 

2 การฟังในการดูหนัง (ไม่มคี าบรรยาย) 1.65 0.66 น้อยที่สุด 4.01 0.83 มาก 

3 การฟังเพลง (ไม่มีค าบรรยาย) 2.10 0.94 น้อย 3.93 0.89 มาก 

4 การฟังข่าว/สารคดี (ไม่มีค าบรรยาย) 1.40 0.58 น้อยที่สุด 3.65 0.83 มาก 

5 การฟังโฆษณา 1.68 0.72 น้อยท่ีสุด 3.65 0.73 มาก 

6 การฟังการทักทายในชีวิตประจ าวนั 2.46 0.82 น้อย 4.36 0.73 มากที่สุด 

7 การฟังเพื่อซื้อของ/ต่อรองราคา 1.89 0.91 น้อย 4.15 0.89 มาก 

รวม 1.88 0.35 น้อย 3.91 0.25 มาก 

   1.2  ทักษะการพูด  นักศึกษามีสมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการพูดในปัจจุบันภาพรวมอยู่ระดับน้อย ( = 1.81) 
และมีความคาดหวังด้านทักษะการพูดในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.30) โดยค่าเฉลี่ยทักษะการพูดสูงสุดสามล าดับแรก 
ได้แก ่การพูดทักทายในชีวิตประจ าวัน ( = 2.37)  การพูดเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อืน่ ( = 1.86) และการพูดเพื่อซื้อของ/ต่อรอง
ราคา ( = 1.75) ส่วนทักษะการพูดที่นักศึกษาคาดหวังสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การพูดทักทายในชีวิตประจ าวัน ( = 4.33) 
การพูดเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ( = 4.19) และการพูดทางโทรศัพท ์( = 4.00) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

   ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการพูดในปัจจุบันและสมรรถนะที่คาดหวัง  

ล าดับ
ที ่

ทักษะการพูดภาษาจีน 
สมรรถนะ
ปัจจุบนั ระดับ 

สมรรถนะ 
ที่คาดหวัง ระดับ 

 S.D.  S.D. 

1 การพูดทักทายในชีวิตประจ าวัน  2.37 0.90 น้อย 4.33 0.73 มากที่สุด 
2 การพูดเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 1.86 0.92 น้อย 4.19 0.82 มาก 

3 การพูดทางโทรศัพท ์ 1.66 0.81 น้อยที่สุด 4.00 0.91 มาก 

4 การพูดเพื่อซื้อของ/ต่อรองราคา 1.75 0.87 น้อยที่สุด 3.98 0.86 มาก 

5 การพูดเพื่อน าเสนอทางวิชาการ (การน าเสนอในช้ันเรียน) 1.54 0.86 น้อยที่สุด 3.89 0.84 มาก 
รวม 1.81 0.31 น้อย 4.30 0.59 มากที่สุด 

    
1.3  ทักษะการอ่าน  นักศึกษามีสมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการอ่านในปัจจุบันภาพรวมอยู่ระดับน้อยที่สุด  

( = 1.66) และมีความคาดหวังด้านทักษะการอ่านในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 3.86) โดยค่าเฉลี่ยทักษะการอ่านสูงสุด

สามล าดับแรก ได้แก่ การอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (website/Blog/MSM ) ( = 1.83)  การอ่านป้ายโฆษณาต่างๆ  
( = 1.69) และการอ่านนิยาย/เรื่องสั้น ( = 1.68) ส่วนทักษะการอ่านทีน่ักศึกษาคาดหวังสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การ
อ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (website/Blog/MSM) ( = 4.09) การอ่านนิยาย/เรื่องสั้น ( = 3.98) และการอ่านจดหมาย/
email ( = 3.90) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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   ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการอ่านในปัจจุบันและสมรรถนะที่คาดหวัง  

ล าดับ
ที ่

ทักษะการอ่านภาษาจีน 
สมรรถนะปจัจุบนั 

ระดับ 
สมรรถนะที่คาดหวัง 

ระดับ 
 S.D.  S.D. 

1 การอ่านรายงานต่างๆ 1.60 0.78 น้อยที่สุด 3.75 0.96 มาก 

2 การอ่านป้ายโฆษณาต่างๆ 1.69 0.89 น้อยที่สุด 3.81 0.89 มาก 

3 การอ่านหนังสือพิมพ์/นติยสาร 1.62 0.94 น้อยที่สุด 3.84 0.93 มาก 

4 การอ่านนิยาย/เรื่องสั้น 1.68 0.87 น้อยที่สุด 3.98 0.83 มาก 

5 การอ่านจดหมาย/email 1.57 0.76 น้อยที่สุด 3.90 0.85 มาก 

6 การอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ 
(website/Blog/MSM) 

1.83 0.90 น้อย 4.09 0.83 มาก 

รวม 1.66 0.84 น้อยที่สุด 3.86 0.11 มาก 
        1.4  ทักษะการเขียน  นักศึกษามีสมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการเขียนในปัจจุบันภาพรวมอยู่ระดับน้อยที่สุด 

( = 1.66) และมีความคาดหวังด้านทักษะการเขียนในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 3.91) โดยค่าเฉลี่ยทักษะการเขียนสูงสุดสาม
ล าดับแรก ได้แก่ การเขียนประโยคทั่วไป (การเรียงประโยคง่าย ๆ) ( = 2.46)  การเขียนประโยคซับซ้อน ( = 1.69) และการ
เขียนจดหมาย ( = 1.46) ส่วนทักษะการเขียนที่นักศึกษาคาดหวังสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ การเขียนประโยคทั่วไป (การเรียง

ประโยคง่ายๆ) ( = 4.46) การเขียนประโยคซับซ้อน ( = 3.96) และการเขียนสรุปความ ( = 3.86) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

   ตารางที ่4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการเขียนในปัจจุบันและสมรรถนะที่คาดหวัง  

ล าดับที ่ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะปจัจุบนั 

ระดับ 
สมรรถนะที่คาดหวัง 

ระดับ 
 S.D.  S.D. 

1 การเขียนประโยคทั่วไป (การเรียงประโยคง่ายๆ) 2.46 1.04 น้อย 4.46 0.72 มากที่สุด 
2 การเขียนประโยคซับซ้อน 1.69 0.82 น้อยที่สุด 3.96 0.89 มาก 

3 การเขียนจดหมาย 1.46 0.68 น้อยที่สุด 3.75 0.87 มาก 

4 การเขียนสรุปความ 1.45 0.78 น้อยท่ีสุด 3.86 0.92 มาก 

5 การเขียนรายงาน/โครงการ 1.34 0.69 น้อยที่สุด 3.77 1.01 มาก 

รวม 1.66 0.43 น้อยที่สุด 3.91 0.30 มาก 

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันกับสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะภาษาจีนสูงกว่าสมรรถนะภาษาจีน
ปัจจุบันในทุกๆ ทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 ทักษะการฟัง พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะในปัจจุบันอยู่ระดับน้อย ( = 1.88) และนักศึกษามีความ
คาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการฟังอยู่ระดับมาก ( = 3.91) เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะปัจจุบันกับ
สมรรถนะที่คาดหวัง พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการฟังสูงกว่าสมรรถนะด้านทักษะการฟังใน
ปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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   2.2 ทักษะการพูด พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะในปัจจุบันภาพรวมอยู่ระดับน้อย ( = 1.81) และนักศึกษามี
ความคาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการพูดอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.30) เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะ
ปัจจุบันกับสมรรถนะที่คาดหวัง พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการพูดสูงกว่าสมรรถนะด้านทักษะ
การพูดในปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

   2.3 ทักษะการอ่าน พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะในปัจจุบันอยู่ระดับน้อยที่สุด ( = 1.66) และนักศึกษามีความ
คาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการอ่านอยู่ระดับมาก ( = 3.86) เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะปัจจุบันกับ
สมรรถนะที่คาดหวัง พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการอ่านสูงกว่าสมรรถนะด้านทักษะการอ่าน
ในปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

   2.4 ทักษะการเขียน พบว่า  นักศึกษามีสมรรถนะในปัจจุบันอยู่ระดับน้อยที่สุด ( = 1.66) และนักศึกษามี
ความคาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการเขียนอยู่ระดับมาก ( = 3.91) เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะ
ปัจจุบันกับสมรรถนะที่คาดหวัง พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการเขียนสูงกว่าสมรรถนะด้าน
ทักษะการเขียนในปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันกับสมรรถนะที่คาดหวัง จ าแนกรายทักษะ 
แสดงในตารางที่ 5 

   ตารางที ่5  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันและสมรรถนะที่คาดหวัง  
สมรรถนะภาษาจีน n  S.D. t sig 

ทักษะการฟัง      
     สมรรถนะปัจจุบัน 66 1.88 0.35 -26.83 .001 
     สมรรถนะที่คาดหวัง 66 3.91 0.25   

ทักษะการพูด      
     สมรรถนะปัจจุบัน 66 1.81 0.31 -30.08 .001 
     สมรรถนะที่คาดหวัง 66 4.30 0.59   
ทักษะการอ่าน      
     สมรรถนะปัจจุบัน 66 1.66 0.84 -65.59 .001 
     สมรรถนะที่คาดหวัง 66 3.86 0.11   

ทักษะการเขียน      
     สมรรถนะปัจจุบัน 66 1.66 0.43 -29.92 .001 
     สมรรถนะที่คาดหวัง 66 3.91 0.30   

3. ระดับความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีนจ าแนกตามรายด้าน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีนของนักศึกษา จ าแนกเป็น 3 ด้าน พบว่า 
   3.1  ด้านเนื้อหารายวิชา นักศึกษามีความต้องการให้พัฒนาเนื้อหารายวิชาภาษาจีนในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 3.87) โดยสูงสุดสามล าดับแรก คือ ต้องการให้พัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติการใช้ภาษาที่สนุกและ
เอื้อต่อการน าภาษาไปใช้ในระดับมากที่สุด ( = 4.22)  รองลงมาคือ เนื้อหาที่สอดแทรกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 
( = 3.91)  และเนื้อหาท่ีจัดเป็นหน่วยย่อยตามสถานการณก์ารใช้ภาษา ( = 3.88)  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความต้องการอยู่ในระดบั
มาก ดงัรายละเอียดในตารางที่ 6 
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   3.2  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความต้องการให้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ภาพรวมในระดับมาก ( = 3.88) โดยสูงสุดสามล าดับแรก คือต้องการให้มีกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง/บทบาทสมมติ/การ
ปฏิบัติจริงในระดับมาก ( = 4.12)  รองลงมาคือการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน (มีการ
อภิปรายร่วมกัน) ( = 3.98)  และการสอนโดยใช้ IT ผ่านระบบ E-Learning ( = 3.53)  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความต้องการอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 

   3.3  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้  นักศึกษามีความต้องการให้พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวม
ในระดับมาก ( = 3.71) โดยสูงสุดสามล าดับแรก คือนักศึกษาต้องการให้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในระดับมาก ( = 4.03)  รองลงมาคือการประเมินผลการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน ( = 3.88)  และการประเมินผลการเรียนรู้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ ( = 3.66)  ซึ่งมคี่าเฉลี่ยความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 

 

   ตารางที ่6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีนของนักศึกษาจ าแนกตามรายด้าน 

ล าดับ ความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีน   S.D. ระดับ 

 ด้านเนื้อหารายวิชา    
1 เนื้อหาท่ีจัดเป็นหน่วยย่อยตามสถานการณ์การใช้ภาษา 3.88 0.72 มาก 
2 เนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์สมมต/ิการใช้ภาษาทีส่นุกและเอื้อต่อการน าภาษาไปใช้ 4.22 0.77 มากที่สุด 

3 เนื้อหาท่ีสอดแทรกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 3.91 0.75 มาก 

4 เนื้อหาท่ีสอดแทรกบทบรรยายสถานการณต์่างๆ 3.45 0.88 มาก 

รวม 3.87 0.57 มาก 

 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
1 สอนโดยมีกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง/บทบาทสมมต/ิการปฏิบัติจรงิ 4.12 0.89 มาก 
2 สอนโดยกจิกรรมการเรียนรู้แบบรว่มมือระหว่างผู้เรยีน (มีการอภิปรายร่วมกัน) 3.98 0.87 มาก 

3 สอนโดยใช้ IT ผ่านระบบ E-Learning 3.53 0.98 มาก 

รวม 3.88 0.72 มาก 

 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้    
1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 3.88 0.85 มาก 
2 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวัดความรู ้ 3.66 0.86 มาก 

3 ประเมินผลจากรายงานหรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย (Project based Learning) 3.29 0.99 ปานกลาง 

4 ประเมินผลจากพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ 4.03 0.94 มาก 

รวม 3.71 0.76 มาก 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ระดับสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันและระดับสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวัง  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามี
สมรรถนะภาษาจีนด้านทักษะการฟัง ทักษะการพูดปัจจุบันอยู่ระดับน้อย และมีสมรรถนะด้านทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน
ปัจจุบันอยู่ระดับน้อยที่สุด ในส่วนของความคาดหวังนั้น นักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะด้านทักษะการฟัง ทักษะการ
อ่าน และทักษะการเขียนอยู่ระดับมาก สมรรถนะที่นักศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือทักษะด้านการพูด จาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีสมรรถนะด้านทักษะภาษาจีนทุกด้านในปัจจุบันน้อยและมีความคาดหวังที่จะมีสมรรถนะ
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ด้านทักษะต่างๆ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยให้ความส าคัญด้านทักษะการพูดมากที่สุด ทั้งนี้ทักษะการพูดและการฟังเป็น
ทักษะการสื่อสารที่ส าคัญที่นักศึกษาให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกมากกว่าทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ซึ่งความต้องการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อดิเรก นวลศรี และปิยนันต์ คล้ายจันทร์, 2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งเก็บข้อมูลจากนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปลาย ผู้ปกครอง ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา และครูในโรงเรียน 
พบว่า เนื้อหาที่ควรจัดสอนคือทักษะทางภาษา โดยเน้นทักษะการพูด และทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
เนื้อหาควรมีการสอดแทรกสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย  

2.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันกับสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ลงทะเบียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สมรรถนะภาษาจีนปัจจุบันและสมรรถนะ
ภาษาจีนที่คาดหวังของของนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษามีสมรรถนะภาษาจีน
ปัจจุบันน้อยกว่าสมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวัง และมีความต้องการที่จะมีสมรรถนะภาษาจีนที่สูงขึ้นทุกทักษะ ทั้งทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ซึ่งนักศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้การที่นักศึกษามีความรู้และมีทักษะภาษาจีนที่
ด ีโดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน และส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกประกอบ
อาชีพได้มากข้ึน อีกท้ังยังสามารถใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารเพื่อการนันทนาการ เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร การดูหนังฟัง
เพลง ตลอดจนการใช้ในการท่องเที่ยว ยิ่งนักศึกษามีความคาดหวังมากเพียงใด ก็จะมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นด้วย เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามที่มุ่งหวังไว้   ดังนั้น ในการจัดการเรียนสอนจะต้องพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะภาษาจีนด้าน
ต่างๆ ที่สูงขึ้น ซึ่งความคาดหวังของนักศึกษานั้นเป็นผลมาจากความต้องการที่เป็นแรงจูงใจตามทฤษฎีของแมคคิลแลนด์ 
(McClelland, 1962 อ้างถึงใน Arnolds, C.A. & Boshoff, C., 2003) ซึ่ งกล่ าวว่า มนุษย์มีความต้องการที่ จะประสบ
ความส าเร็จ ต้องการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุด ต้องการที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น และต้องการประสบความส าเร็จในการ
ท างาน ซึ่งถ้านักศึกษามีความต้องการความส าเร็จในการเรียนวิชาภาษาจีนสูง ก็จะมีความต้องการและความคาดหวังในผลลัพธ์
ของการเรียนรู้สูงและมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วย  นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษามีความคาดหวังในสมรรถนะ
ภาษาจีนสูงกว่าสมรรถนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิรพร เข็มเพ็ชร์, 2560) ซึ่งพบว่า นักศึกษา
คาดหวังในการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม และมีความต้องการให้น าเนื้อหาและทักษะที่
เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 และ China-ASEAN  มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและเพิ่ม
ความรู้ด้านต่างๆ มากขึ้น 

3.  ระดับความความต้องการพัฒนารายวิชาภาษาจีน จ าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
    3.1  ด้านเนื้อหารายวิชา นักศึกษามีความต้องการให้พัฒนาในระดับมาก โดยต้องการให้พัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับ

สถานการณ์สมมติ/การใช้ภาษาที่สนุกและเอื้อต่อการน าภาษาไปใช้มากเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ เนื้อหาที่สอดแทรก
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน และเนื้อหาที่จัดเป็นหน่วยย่อยตามสถานการณ์การใช้ภาษา ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิชาการ
เรื่อง ศักยภาพของบัณฑิตภาษาจีนระดับอุดมศึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษาให้ได้
ประสิทธิภาพของ (จรัสศรี จิรภาส, 2550) ที่กล่าวว่า เนื้อหาภาษาจีนควรมีเนื้อหาที่เข้มข้นที่จะผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษา
น าความรู้ไปใช้ในสนามปฏิบัติการจริงได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อดิเรก นวลศรี และปิยนันต์ คล้ายจันทร์, 2558) 
เรื่องความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งพบว่าการ
สอนภาษาจีนควรเน้นเนื้อหาที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้นทักษะเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งควรสอดแทรกสาระเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้วย  
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   3.2  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาต้องการให้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมาก 
โดยต้องการให้มีกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง/บทบาทสมมติ/การปฏิบัติจริงมากที่สุดเป็นล าดับแรก รองลงมาคือกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน (มีการอภิปรายร่วมกัน)  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ E-Learning ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (อดิเรก นวลศรี และปิยนันต์ คล้ายจันทร์, 2558) ซึ่งพบว่า นักเรียนต้องการให้กิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาจีนมีความหลากหลาย สามารถเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะได้จริง นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังสอดคล้องกับผลการจิจัยของ (ฉิงยู เฉิน, 2560) ซึ่งพบว่า นักศึกษามีความต้องการให้ผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน เช่น  e-learning หรือสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อของจริงและตัวอย่างอื่นๆ รวมถึงการเพิ่มเติมสถานการณ์การ
แลกเปลี่ยนโต้ตอบระหว่างเพื่อนๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน 

   3.3  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ นักศึกษามีความต้องการให้พัฒนาในระดับมาก โดยต้องการให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ มากที่สุดเป็นล าดับแรก รองลงมาคือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และจากการท าแบบทดสอบความรู้ภาษาจีน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร, 2556) ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อดิเรก นวลศรี และปิยนันต์ คล้ายจันทร์, 2558) ซึ่ง
พบว่าการประเมินผลการเรียนรู้ควรใช้เทคนิคการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดการใช้จริงในชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน และควรจัดให้มีการสอบวัดความรู้ภาษาจีนของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ HSK ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานสากล
ส าหรับวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยเฉพาะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  เนื้อหาในรายวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ ควรได้รับพัฒนาให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การน าไปใช้จริง โดยอาจแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อยๆ ตามสถานการณ์การใช้ภาษา และควรมีการ
สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์จีน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ภาษาจีนได้ดียิ่งข้ึน 

2.  ผู้สอนควรจัดให้มีมีกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เทียบเคียงไดก้ับสถานการณ์จริงในการใช้ภาษา หรือหาโอกาส
ให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา ผู้สอนควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการฝึกทักษะการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา ตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้และความ
คาดหวังของผู้เรียนยุคใหม่ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  การประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากการวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ทางการเรียนรู้รายวิชาแล้ว ควร
สนับสนุนให้มีการวัดระดับทักษะภาษาจีนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน HSK   
 4.  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สามารถน าตัวแปรและผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นข้อมูลในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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