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                                ขอ้เสนอโครงการวิจยั     

เพ่ือขอรบัทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ    2563  

1. ช่ือโครงการ (ภำษำไทย) กำรพฒันำชุดกำรสอนส ำหรบันักศึกษำในรำยวิชำ CHN354  

   ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร  

 (ภำษำองักฤษ)  Development of Instructional Package of CHN354:  

   Chinese for Service Industry 

2. ประเภทนกัวิจยั   มีประสบกำรณ ์เคยไดร้บัทุนจำก (ระบุ)     

     หนำ้ใหม ่(ยงัไมเ่คยไดร้บัทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  

 1. กำรวิจยัเก่ียวกบันักศึกษำ 

  กำรเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

 กำรพฒันำทกัษะกำรเรียนรู ้

  กำรปรบัปรุงลกัษณะ พฤติกรรม และทศันคติของผูเ้รียน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

2. กำรวิจยัเก่ียวกบัอำจำรยผ์ูส้อน 

  กำรออกแบบ-วำงแผนกำรสอน 

  กำรพฒันำ-เพ่ิมพนูศกัยภำพดำ้นกำรสอน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

3. กำรวิจยัเพื่อปรบัปรุงรูปแบบและเทคนิคกำรสอน 

  กลยุทธ-์รปูแบบ-วิธีกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ 

  เทคนิคและรปูแบบกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

  วิธีกำรวดัและกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน 

  กำรแกปั้ญหำในชั้นเรียน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 4. กำรวิจยัเพื่อสรำ้งส่ือกำรสอนหรือนวตักรรม  

  ส่ือกำรสอน e-Learning 

  ส่ือกำรสอน e-Book 

  ชุดส่ือวิดีทศัน์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

  ระบบฐำนขอ้มลู เว็บไซต ์เว็บเพจ 

  ชุดอุปกรณก์ำรเรียนภำคปฏิบติักำร 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  เก่ียวกบันักศึกษำและกำรเรียนรู ้

5. กำรวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนเพ่ือพฒันำกำรเรียนกำรสอน 
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  อุปกรณก์ำรเรียนกำรสอน โสตทศันูปกรณ ์

  สภำพหอ้งเรียน-หอ้งปฏิบติักำร เช่น แสง เสียง อุณหภมูิ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

6. กำรวิจยัท่ีตอบโจทยม์หำวิทยำลยั  

    โดยสำมำรถเขำ้ดตูวัอยำ่งโครงกำร และ Download แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรไดท่ี้  

     http://isdc.rsu.ac.th/research/files 

* หมายเหต ุ 

 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขอ้เสนอโครงการวจิยัประเภทงานวจิยัที ่1-5 ใชเ้กณฑก์ารประเมนิตามเอกสารที ่

RS9-1 ผูท้  าวจิยัสามารถพมิพด์ว้ยตนเองตามแบบฟอรม์ทีก่  าหนด (ศสพ.RS1-11ประเภทงานวจิยัที1่-5)    

 ส าหรบัขอ้เสนอโครงการวจิยัประเภทที ่6 ใชเ้กณฑก์ารประเมนิตามเอกสารที ่RS9-2 ผูท้  าวจิยัสามารถ
พมิพด์ว้ยตนเองตามแบบฟอรม์ทีก่  าหนด (ศสพ.RS1-11ประเภทงานวจิยัที ่6) 

4. รายวิชา/สาขาวิชาที่ท  าการวิจยั   CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร  

5. ผูด้  าเนินงานวิจยั 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  นำยพิสิษฐพฒัน์ ปัญญำเร็ว ทองเปลว 

Mr.Phisitthaphat Panyarew Thongpleaw           

คุณวุฒิ  ปริญญำโท สำขำกำรสอนภำษำจีนใหช้ำวต่ำงชำติในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   -      

 สถำนท่ีท ำงำน  ภำควิชำภำษำจีน คณะศิลปศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต      

โทรศพัท ์ +66 83038 0909       

6. ผูเ้ช่ียวชาญที่ปรึกษาโครงการ 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ) ดร.วรรณวิรตัน์  ตุงคะเวทย ์

 Wanwirat Tungkavet Ph.D  

คุณวุฒิ   ปริญญำเอก  ภำษำศำสตรแ์ละภำษำศำสตรป์ระยุกต ์                                                                                    

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  -        

สถำนท่ีท ำงำน  โปรแกรมวิชำภำษำจีน คณะมนุษยศำสตร ์มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 

 โทรศพัท ์ +66 9346 2956                     

7. สถานที่ท  าการทดลองหรือเก็บขอ้มูล 

 ภำควิชำภำษำจีน คณะศิลปศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต      

8. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท  าการวิจยั  

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเ น่ือง จำกยุคท่ีเน้นภำคกำรเกษตรสู่

ภำคอุตสำหกรรม และน ำไปสู่กำรพฒันำและขบัเคล่ือนประเทศด้วยนวตักรรม เทคโนโลยีในอนำคต 

โดยมีหน่วยงำนและภำคส่วนต่ำง ๆ ใหก้ำรสนับสนุนและมีส่วนช่วยในกำรผลกัดนั หำกแต่ว่ำ ประเทศ

ไทยยงัมีภำคอุตสำหกรรมหลกัท่ีเป็นตัวกระตุน้และก ำหนดทิศทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงเป็น

รปูธรรมท่ีสุด นัน่คือ อุตสำหกรรมกำรบริกำร จำกกำรศึกษำของหน่วยงำนระหว่ำงประเทศหลำยแห่ง
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พบว่ำ ภำคบริกำรเป็นอุตสำหกรรมขับเคล่ือนใหม่ในระบบเศรษฐกิจ ภำคบริกำรมีส่วนช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรแข่งขนัในทุกมิติ (ฐำนเศรษฐกิจ, 2561) ดงัน้ัน หำกประเทศไทยสำมำรถพฒันำ

บุคลำกรกลุ่มแรงงำนในอุตสำหกรรมกำรบริกำรได ้จะนับไดว้่ำเป็นจุดแข็งในกำรแข่งขนัในระดบัโลก 

อีกทั้งยงัเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในหลำยดำ้นอีกดว้ย 

 จำกควำมส ำคญัของภำคอุตสำหกรรมในประเทศไทย ท ำใหใ้นปัจจุบนัมีกำรพฒันำบุคลำกร

ในอุตสำหกรรมน้ีอย่ำงต่อเน่ือง ดังท่ี ทิพยว์ดี โพธ์ิสิทธิพรรณ (2558) ไดท้ ำกำรศึกษำเร่ือง กำร

พฒันำบุคลำกรวิชำชีพท่องเท่ียวทำงดำ้นทักษะภำษำเพ่ือเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

พบวำ่ บุคลำกรวิชำชีพท่องเท่ียวของไทยมีจุดแข็งทำงดำ้นกำรมีจิตบริกำรมีควำมเป็นไทย เอกลกัษณ์

ดำ้นควำมมีน ้ำใจงำม แต่จุดดอ้ยของบุคลำกรวิชำชีพท่องเท่ียวของไทยท่ีตอ้งพัฒนำคือทักษะดำ้น

ภำษำจีนและภำษำอำเซียน เพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแกร่งใหบุ้คลำกรวิชำชีพท่องเท่ียว ซ่ึงจะสำมำรถ

เคล่ือนยำ้ยไปท ำงำนในกลุ่มประเทศสมำชิกสมำคมเศรษฐกิจในประเทศอ่ืนได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

กำรศึกษำของพิสิษฐพัฒน์ ปัญญำเร็ว ทองเปลวและวิษฐิต โสมรักษ์ (2562) ท่ีท ำกำรศึกษำเร่ือง 

ควำมส ำคญัและปัญหำของทกัษะภำษำจีนของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีนและสำขำกำรท่องเท่ียวและ

บริกำรพบวำ่ ทกัษะภำษำจีนของนักศึกษำไทยก็ยงัพบปัญหำอยู่มำก เช่น ทกัษะกำรฟัง กำรพดู ยงัคง

เป็นปัญหำหลกัๆ ทั้งน้ี กำรเรียนภำษำจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำรใน

ปัจจุบันยงัคงมีปัญหำอยู่บำงประกำร เช่น ทักษะท่ียำกเกินไปของภำษำจีน ระยะเวลำในกำรเรียน

ภำษำจีนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัควำมยำกของภำษำ รวมไปถึงระดบัของภำษำจีนท่ีเมื่อตอ้งน ำไปใชจ้ริงใน

กำรท ำงำนไม่สอดคลอ้งกับระดับภำษำจีนท่ีเรียนมำ และนอกจำกทักษะทำงภำษำจีนท่ีควรมีแลว้ 

นักศึกษำจ ำเป็นตอ้งไดร้ับกำรสอดแทรกเน้ือหำอ่ืนอนัจะมีประโยชน์ในกำรท ำงำนอีกดว้ยเช่น ควร

สอดแทรกเน้ือหำเร่ืองกำรปรับตัว เร่ืองทัศนคติต่อนักท่องเท่ียวชำวจีน เร่ืองทัศนคติต่องำนกำร

บริกำร พฤติกรรมนักท่องเท่ียว รวมไปถึงวัฒนธรรมอันจะส่งผลต่อทิศทำงกำรท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวชำวจีนในประเทศไทยดว้ย  

 ทั้งน้ี ณพิมชนะกิจ พวกอินแสง, สหทัยำ สิทธิวิเศษและวรรณวิรตัน์  ตุงคะเวทย ์(2562) ได้

ท ำกำรศึกษำเร่ือง กลวิ ธีกำรเรียนภำษำจีนของนักศึกษำสำขำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พบว่ำ มีกำรใชก้ลวิธีดำ้นอภิปัญญำและกลวิธีดำ้นจิตพิสัยอยู่ใน

ระดับใชบ้่อย  ส่วนกลวิธีดำ้นปัญญำ กลวิธีดำ้นสงัคม กลวิธีดำ้นกำรจ ำและกลวิธีดำ้นกำรชดเชยมี

กำรใช้บำงครั้ง  ส่วนผลกำรเปรียบเทียบกำรใช้กลวิธีกำรเรียนภำษำจีนของนักศึกษำสำขำ

อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำท่ีมีผลกำรเรียนวิชำภำษำจีนต่ำงกัน

พบว่ำ นักศึกษำสำขำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีมีผลกำรเรียนวิชำภำษำจีนระดับสูงมีกำรใชก้ลวิธี

กำรเรียนด้ำนกำรจ ำ กลวิธีกำรเรียนดำ้นปัญญำ และกลวิธีกำรเรียนดำ้นอภิปัญญำแตกต่ำงกับ

นักศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนวิชำภำษำจีนระดบัต ำ่อยำ่งมีนัยส ำคญั   

จำกกำรศึกษำงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำและกำรเรียนรูภ้ำษำจีนส ำหรบัอุตสำหกรรม

กำรท่องเท่ียวและบริกำรของผูเ้รียนพบว่ำ ผูเ้รียนภำษำจีนในประเทศไทยเน้นเรียนภำษำจีนดว้ยกำร

ท่องจ ำ และส่วนใหญ่มีทกัษะภำษำจีนโดดเด่นแยกเป็นทกัษะต่ำงๆ  กล่ำวคือ มีทกัษะภำษำจีนท่ีโดด

เด่นเพียงบำงดำ้น เช่น ถนัดกำรฟัง กำรอ่ำน และไม่ถนัดเขียนหรือถนัดกำรพูด เป็นตน้ ดังน้ันมี

นักวิจยัท่ีเสนอแนวทำงกำรแกปั้ญหำต่อดำ้นทกัษะกำรเรียนภำษำจีนท่ีมีประสิทธิภำพของผูเ้รียนคือ 
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ตอ้งใหผู้เ้รียนศึกษำทักษะทั้ง 4 ดำ้นไปพรอ้มกนั นอกจำกน้ียงัตอ้งเสริมควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบั

วฒันธรรม กำรด ำเนินชีวิตของชำวจีนดว้ย เพ่ือท ำใหเ้ขำ้ใจบริบทกำรใชภ้ำษำและท ำให้กำรเรียนรู ้

น่ำสนใจมำกยิ่งข้ึนดว้ย  

รำยวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนได้

เรียนรูค้ ำศัพท์ ส ำนวนรูปประโยคท่ีใชใ้นวงกำรท่องเท่ียวและโรงแรม และสำมำรถใหข้อ้มูลพ้ืนฐำน

เก่ียวกบับริกำรดำ้นต่ำงๆ ภำยในโรงแรม รวมทั้งขอ้มลูท่ีจ ำเป็นส ำหรบันักท่องเท่ียว ระบบตัว๋โดยสำร

กำรส ำรองท่ีนัง่ ขอ้มูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบักำรเดินทำง ซ่ึงเน้ือหำและองคค์วำมรูท่ี้กล่ำวมำจะไดเ้รียนรู ้

ผ่ำนภำษำจีนกลำงตั้งแต่ระดบัพ้ืนฐำนของทกัษะทำงภำษำ ซ่ึงประกอบดว้ย กำรฟัง พดู อ่ำนและเขียน 

ตลอดจนสำมำรถเรียนรูเ้ทคนิคและวิธีกำรแกปั้ญหำในเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำท่ีมักจะเกิดขึ้ นใน

อุตสำหกรรมกำรบริกำร ดังน้ัน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกำรรูด้ว้ยตนเองโดยกระบวนกำร

เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ประกอบกบักำรบรูณำกำรควำมรูด้ำ้นวิชำชีพดำ้นอุตสำหกรรมบริกำร ผูว้ิจยัจึง

จะจดัท ำชุดกำรสอนรำยวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษำผลสมัฤทธ์ิกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนภำยหลงัจำกกำรเรียนรูผ่้ำนชุดกำรสอน และเพ่ือประเมินควำม

พึงพอใจของผูเ้รียนผ่ำนชุดกำรสอน ทั้งน้ี ผลกำรวิจยัจะน ำมำใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรเรียน

กำรสอนใหเ้หมำะสมกบักำรเรียนรูข้องผูเ้รียน ใหเ้กิดประโยชน์ต่อกำรน ำไปปรบัใชก้บัอำชีพและเป็น

แนวทำงในกำรพฒันำรำยวิชำท่ีเก่ียวขอ้งของภำควิชำภำษำจีนต่อไป 

9. วตัถุประสงคข์องโครงการ  

1. เพ่ือพฒันำชุดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำจีนส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรบริกำร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนควำมรูข้องนักศึกษำท่ีลงทะเบียนในรำยวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ือ

อุตสำหกรรมกำรบริกำร ก่อนและหลงักำรเรียนดว้ยชุดกำรสอนวิชำภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำร

บริกำร 

3. เพ่ือศึกษำถึงควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผูเ้รียนหลงัจำกเรียนดว้ยชุดกำรสอนวิชำ

ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร 

10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั   

1. ผูเ้รียนมีควำมรูด้ำ้นภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำรสงูข้ึนหลงัจำกท่ีไดเ้รียนรูผ่้ำนชุดกำร

สอนวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร 

2. ผูเ้รียนมีควำมพึงพอใจและแสดงควำมคิดเห็นเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำ

ชุดกำรเรียน CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร 

3. ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อรำยวิชำภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร 

4. ผลกำรวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อภำควิชำภำษำจีนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงกำรวิจยัและพฒันำกำร

เรียนรูใ้นดำ้นอ่ืน    

 

   

    



 

เอกสารแนบประกาศทุนวจิยั 5 

  

5 

11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

เน่ืองจำกงำนวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันำชุดกำรสอนวิชำภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำร

บริกำรใหม้ีประสิทธิภำพและเหมำะสมกบัผูเ้รียน ดงัน้ันงำนวิจยัมีเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ความส าคญัของอุตสาหกรรมการบริการ 

 ธิติยำ จนัทพลำบรูณ ์(2560) ไดใ้หอ้ธิบำยถึงควำมส ำคญัของอุตสำหกรรมกำรบริกำรไวว้่ำ 

อุตสำหกรรมกำรบริกำร เป็นกำรเติบโตของเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองจำกกำรผลิตสินคำ้ เป็นบริกำรท่ีมำ

กบัสินคำ้ เช่น บริกำรท่ีพกัแรม บริกำรติดตั้ง บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม ท ำใหส้ำมำรถขำยสินคำ้

ไดม้ำกขึ้ นในรำคำปกติและสำมำรถเพ่ิมค่ำบริกำรเขำ้ไป เป็นกำรสรำ้งอำชีพ สรำ้งงำน และสรำ้ง

รำยไดใ้หก้บัผูค้นจ ำนวนมำก ดงัน้ัน กำรประกอบกิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ ควำมพึงพอใจ และ

อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ใหก้ับผู ้รับบริกำร จึงเรียกว่ำ อุตสาหกรรมการบริการ (Service 

Industry) เช่น อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว อุตสำหกรรมกำรโรงแรม สำมำรถสรุปควำมส ำคญัของ

อุตสำหกรรมบริกำรได ้ดงัน้ี 

 1. อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูร้บับริกำร 

 2. สรำ้งงำน สรำ้งรำยได ้

 3. เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

 4. สรำ้งมลูค่ำเพ่ิมใหก้บัสินคำ้และบริกำร 

 5. กระจำยรำยไดสู้่สงัคม 

 นอกจำกน้ี ยงัมีกำรศึกษำของหน่วยงำนระหว่ำงประเทศหลำยแห่ง พบว่ำ ภำคบริกำรเป็น

ตัวขบัเคล่ือนใหม่ของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศรำยไดร้ะดับปำนกลำง ภำค

บริกำรมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และกำรเติบโตของทั้ง

ระบบเศรษฐกิจ ในประเทศไทย ภำคบริกำรมีควำมส ำคญัต่อเศรษฐกิจไทยต่อเน่ืองมำกยิ่งขึ้ น โดยมี

มลูค่ำสูงถึง 55% ของ GDP และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2542 นอกจำกน้ีภำคบริกำรยัง

เป็นแหล่งกำรจำ้งงำนหลกัของคนไทย โดยมีงำนในภำคบริกำรถึง 40% (ฐำนเศรษฐกิจ, 2561) 

 สรุปไดว้่ำ อุตสำหกรรมกำรบริกำรเป็นตัวขบัเคล่ือนหลักในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เน่ืองจำก มีธุรกิจและหน่วยงำนท่ีสนับสนุนในอุตสำหกรรมน้ีเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกยังเป็น

ภำคอุตสำหกรรมท่ีมีกำรจำ้งงำนและแรงงำนหมุนเวียนเป็นจ ำนวนมำกเช่นเดียวกนั 

ภาษาจนีในอุตสาหกรรมการบริการ 

วนัเฉลิม พ่วงธรรมรงค ์(2561) ไดท้ ำกำรศึกษำเร่ือง ควำมตอ้งกำรใชภ้ำษำจีนเพ่ือกำร

ส่ือสำรกับนักท่องเท่ียวของพนักงำนแผนกบริกำรส่วนหน้ำ ของโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั

กำญจนบุรีพบวำ่ ควำมตอ้งกำรในกำรใชภ้ำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำรโดยภำพรวมและรำยดำ้นพบว่ำ อยู่

ในระดับควำมตอ้งกำรมำก เรียงล ำดบัทกัษะท่ีจ ำเป็นจำกมำกไปน้อยดังน้ี ดำ้นกำรพูด ดำ้นกำรฟัง 

ดำ้นกำรเขียน และดำ้นกำรอ่ำนตำมล ำดบั  ซ่ึงกำรพดูเป็นส่ิงท่ีพนักงำนแผนกบริกำรส่วนหน้ำตอ้ง

ใช้ส่ือสำรได้ดีเป็นอันดับแรก ทั้งน้ีเพ่ือช่วยติดต่อส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจระหว่ำงพนักงำนและ
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นักท่องเท่ียวหรือผู ้มำใชบ้ริกำร เพ่ือใหก้ำรบริกำรบรรลุ จุดมุ่งหมำยทั้งสองฝ่ำย ซ่ึงจะน ำไปสู่

ควำมส ำเร็จในธุรกิจต่อไป 

กำญจนำรัติ อุไรรัตน์, มำธุรี อุไรรัตน์, อัฐพร ชำญชญำนนท์, ธิดำรตัน์ น้อยสุวรรณและ

เสำวนีย ์รตันอรุณ (2562) ไดศึ้กษำถึงสภำพกำรใชภ้ำษำจีนของผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ตลำดน ้ำ

คลองแห อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ กำรศึกษำน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพโดยใชก้ำรสมัภำษณ์

เชิงลึก และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู ้ประกอบกำรร้ำนค้ำต่ำงๆ ผลกำรศึกษำพบว่ำมี

ผูป้ระกอบกำรใชภ้ำษำจีนเพียงบำงส่วน ถือว่ำยงัไม่แพร่หลำยมำกเท่ำท่ีควร ทั้งน้ีผูป้ระกอบกำรส่วน

ใหญ่คิดเห็นว่ำภำษำจีนเป็นภำษำท่ีซบัซอ้นและยำกมำกกว่ำภำษำองักฤษ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรส่วน

ใหญ่เลือกใชว้ิธีเขียนป้ำยบอกรำคำสินคำ้ แทนกำรสนทนำดว้ยวำจำ โดยผูป้ระกอบกำรเหล่ำน้ีได้

เรียนรูจ้ำกส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เช่น จำกนักท่องเท่ียว จำกมคัคุเทศก ์และจำกผูป้ระกอบกำรดว้ยกนั  

การจดัการเรียนการสอนดว้ยชุดการสอน 

 ด้ำนนิยำมและควำมหมำยของชุดกำรสอน มีนักวิชำกำรหลำยคนให้ควำมหมำยไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2552,12) ไดใ้หค้วำมหมำยของชุดกำรสอนว่ำ เป็นส่ือประสมประเภท

หน่ึง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยเฉพำะเร่ืองท่ีสอน โดยมีระบบผลิตและกำรน ำส่ือกำรสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวิชำ 

หน่วย หวัเร่ือง และวตัถุประสงค ์เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมกำรเรียนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 บุญเก้ือ ควรหำเวช (2543,91) ใหค้วำมว่ำของชุดกำรสอนว่ำ เป็นส่ือกำรสอนชนิดหน่ึงซ่ึง

เป็นชุดของส่ือกำรสอนท่ีจดัข้ึนส ำหรบัหน่วยกำรเรียนตำมหวัขอ้ เน้ือหำ และประสบกำรณข์องแต่ละ

หน่วยท่ีตอ้งกำรใหผู้เ้รียนไดร้บั   

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525,185) กล่ำววำ่ชุดกิจกรรมเป็นระบบกำรผลิตและกำรน ำส่ือกำรเรียน

หลำย ๆ อย่ำงมำสมัพันธ์กนัและมีคุณค่ำ ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่ือกำรเรียนอย่ำงหน่ึงอำจใชเ้พ่ือ

ควำมเรำ้ควำมสนใจ ในขณะท่ีอีกอย่ำงใชเ้พ่ืออธิบำยขอ้เท็จจริงของเน้ือหำ และอีกอย่ำงหน่ึงอำจใช้

เพ่ือก่อใหเ้กิดกำรเสำะแสวงหำ อนัจะน ำไปสู่ควำมเขำ้ใจลึกซ้ึงและป้องกนักำรเขำ้ใจควำมหมำยผิด 

ส่ือกำรเรียนเหล่ำน้ีเรียกอีกประกำรหน่ึงว่ำส่ือประสมท่ีเรำน ำมำใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหำวิชำเพ่ือ

ช่วยใหผู้เ้รียนมีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรเรียนรูใ้หเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

จำกแนวคิดของนักวิชำกำรขำ้งตน้ สรุปไดว้่ำ ชุดกำรสอนคือกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำร

วำงระบบของส่ือกำรสอนในลกัษณะต่ำง ๆ เพ่ือมุ่งเน้นใหผู้เ้รียนมีกำรเปล่ียนแปลงดำ้นกำรเรียนรู ้

อยำ่งมีประสิทธิภำพ ตลอดจนท ำใหผ้ลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 นภำพร บ ำรุงศิลป์ (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง“กำรพฒันำชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำนออก

เสียงค ำศัพท์ภำษำจีนส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5” ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนมี

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียงค ำศพัทภ์ำษำจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเท่ำกบัรอ้ยละ 83.75 และเมื่อ

พิจำรณำภำพรวม พบวำ่ หลงักำรเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรมกำรอ่ำนออกเสียงค ำศพัทภ์ำษำจีนมีคะแนน

สงูกวำ่ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติระดับ .05 โดยคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย 3.25 และคะแนน
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เฉล่ียหลงัเรียนอยูท่ี่ 8.41 ทั้งน้ี นักเรียนยงัมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรูภ้ำษำจีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมกำร

อ่ำนออกเสียงค ำศพัทภ์ำษำจีนในระดบัมำกท่ีสุดทุกดำ้น 

 วัชรำภรณ์ จูฑะรงค์ (2560) ไดว้ิจัยเร่ือง “หนังสือเรียนภำษำจีนกับกำรพัฒนำทักษะ

ภำษำจีนของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย” ผลวิจัยพบว่ำ หนังสือเรียนภำษำจีนมี

อิทธิพลต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนเป็นอย่ำงมำก เป็นเคร่ืองมือส ำหรบักำรจดักำรเรียนกำรสอน

และกำรวำงแผนกำรสอน รวมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ในหอ้งเรียน ทั้งน้ี กำรเลือกใชห้นังสือเ รียนท่ี

เหมำะสมกบัระดับทกัษะภำษำจีนของนักศึกษำ เหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรเรียนรูแ้ละควำม

ตอ้งกำรของนักศึกษำ จะท ำใหนั้กศึกษำไดม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเน้ือหำท่ีเรียนมำกยิ่งขึ้ น อีกทั้ง ยงั

จะสำมำรถน ำควำมรูท่ี้ไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพไดอี้กดว้ย 

 Hsiang Yun Huang, ธนำพร ปัญญำอมรวฒัน์ และอนุช สุทธิธนกูล (2561) ไดว้ิจยัเร่ือง 

“กำรพฒันำเอกสำรประกอบกำรสอนภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำรส ำหรบัธุรกิจโทรคมนำคม และกำร

ประเมินผลกำรน ำไปใช”้ ผลวิจยัพบวำ่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อเอกสำรประกอบกำรสอน

อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 47.8 โดยภำพรวมเฉล่ียแลว้มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดบัมำก มี

ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.04 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 1.07 โดยมีหวัขอ้ท่ีมีระดบัควำมพึงพอใจ

อยู่ในระดับมำกท่ีสุดเรียงจำกมำกไปหำน้อย ไดแ้ก่ ดำ้นเอกสำรประกอบค ำสอนมีควำมเช่ือมโยง

และเป็นระบบ ดำ้นควำมสอดคลอ้งของเน้ือหำ ควำมถูกตอ้ง ควำมยำกง่ำย ทั้งน้ี งำนวิจยัไดแ้สดง

ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมส ำหรบักำรปรบัปรุง ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมเติมเฉลยแบบฝึกหดั กำรตรวจสอบค ำอ่ำน

ท่ีสะกดผิด ควรเพ่ิมเติมแบบฝึกหดั และ กำรพิจำรณำล ำดบัควำมยำกง่ำยของเน้ือหำ 

จำกผลวิจยัท่ีเก่ียวกบัหนังสือและชุดกำรสอนภำษำจีนสรุปไดว้่ำ กำรจดัท ำ กำรเลือกใช ้และ

กำรพฒันำเอกสำรหรือชุดกำรสอนอย่ำงถูกตอ้งและมีระบบ จะท ำใหผู้เ้รียนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ มี

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูข้ึน และผูเ้รียนจะมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนดว้ยชุดกำรสอนอีกดว้ย 

12. ระเบียบวิธีวิจยั  

12.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

งำนวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววดัก่อนหลงั (One Group Pretest Posttest 

Design) โดยใชชุ้ดกำรสอนรำยวิชำ CHN 354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร 

12.2 ประชากรและ กลุ่มตวัอย่าง  

ประชำกำรไดแ้ก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีท่ี 3 มหำวิทยำลยัรงัสิตท่ีลงทะเบียนวิชำ 

CHN 354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำรในภำคกำรศึกษำ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มตัวอย่ำง ไดแ้ก่ นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ CHN 354 ภำษำจีนเพ่ือ

อุตสำหกรรมกำรบริกำรในภำคกำรศึกษำ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 70 คน 

12.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล  

1. ชุดกำรสอนรำยวิชำ CHN 354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำรท่ีผูว้ิจยัสรำ้งขึ้ น

ภำยหลังจำกท่ีไดศึ้กษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ค ำอธิบำยรำยวิชำ ก ำหนดแผนกำรสอน เน้ือหำและ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งเป็น 8 หน่วยยอ่ย ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 ควำมรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัอุตสำหกรรมกำรบริกำร 
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ชุดท่ี 2 ธุรกิจพกัแรม 

ชุดท่ี 3 ธุรกิจกำรบินและกำรเดินทำง 

ชุดท่ี 4 ธุรกิจน ำเท่ียว 

ชุดท่ี 5 ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

ชุดท่ี 6 ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้และของท่ีระลึก 

ชุดท่ี 7 ธุรกิจบริกำรใหเ้ช่ำ 

ชุดท่ี 8 ธุรกิจขนส่ง 

2. แบบวดัผลควำมรูเ้ก่ียวกับอุตสำหกรรมกำรบริกำรของผูเ้รียนก่อนและหลังดว้ยชุดกำร

สอนรำยวิชำ CHN 354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร ท่ีผูว้ิจยัจัดท ำขึ้ นใหค้รอบคลุมเน้ือหำ

ทุกหน่วยกำรเรียนรู ้โดยยึดวตัถุประสงคเ์ชิงควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ซ่ึงน ำมำทดสอบกบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีจะศึกษำ จ ำนวนประมำณ 30 คน โดยจะมีผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 

ท่ำนพิจำรณำแกไ้ข 

3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใชชุ้ดกำรสอนรำยวิชำ CHN 354 ภำษำจีนเพ่ือ

อุตสำหกรรมกำรบริกำร แบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (rating scale) 5 ระดบั คือ มำกท่ีสุด มำก ปำน

กลำง น้อย น้อยท่ีสุด ซ่ึงน ำมำทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่ำงท่ีจะ

ศึกษำ จ ำนวนประมำณ 30 คน โดยจะมีผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำนพิจำรณำแกไ้ข 

12.4 การด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล  

1. ขอ้มูลจำกกำรเปรียบเทียบควำมรูค้วำมเขำ้ใจภำษำจีนดำ้นอุตสำหกรรมกำรบริกำรก่อน

และหลังกำรใชชุ้ดกำรสอนรำยวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร สถิติท่ีใชคื้อ       

T-test for dependent samples 

2. ขอ้มลูจำกกำรเปรียบเทียบควำมรูค้วำมเขำ้ใจภำษำจีนดำ้นอุตสำหกรรมกำรบริกำรโดยใช้

ชุดกำรสอนรำยวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร เกณฑท่ี์ก ำหนดในงำนวิจยัน้ีคือ

รอ้ยละ 60 สถิติท่ีใชคื้อ T-test one sample 

3.ขอ้มูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อชุดกำรสอนรำยวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ือ

อุตสำหกรรมกำรบริกำร สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่ำเฉล่ีย ( )̅ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

4. กำรวิเครำะหค์วำมพึงพอใจต่อชุดกำรสอนรำยวิชำ CHN354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำร

บริกำร ใชก้ำรประเมินคะแนนควำมพึงพอใจแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (rating scale) โดยมีเกณฑ์

กำรใหน้ ้ำหนักคะแนนตำมทฤษฎีของลิคเคอรท์ (Likert Scale) ดงัน้ี 

 คะแนน   ระดบัความพึงพอใจ 

 5    มำกท่ีสุด 

 4    มำก 

 3    ปำนกลำง 

 2    นอ้ย 

 1    นอ้ยท่ีสุด 
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และผูว้ิจยัน ำผลคะแนนท่ีไดม้ำแปลควำมหมำยเป็นเกณฑร์ะดบัคะแนนควำมพึงพอใจ ดงัน้ี 

 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดบัมำกท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดบัมำก 

 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง 

 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดบัน้อย 

 1.00 – 1.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดบัน้อยท่ีสุด 

12.5 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ  

ผูว้ิจยัด ำเนินกำรสรำ้งชุดกำรสอนรำยวิชำ CHN 354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมบริกำร และ

สรำ้งแบบวดัควำมรูท้ำงกำรเรียน ตลอดจนแบบสอบถำมวดัควำมพึงพอใจของผูเ้รียนดว้ยตนเอง 

จำกน้ันด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูจำกนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ CHN 354 แลว้น ำ

ผลจำกกำรรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้ำวิเครำะหแ์ละแปลผลขอ้มูล อภิปรำยผลและสรุปเป็นรำยงำนวิจยั

ต่อไป 

13. สมมตฐิานการวิจยั 

 ผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนผ่ำนชุดกำรสอนรำยวิชำ CHN 354 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำรมี

ค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมรูห้ลงักำรใชชุ้ดกำรสอนสูงกว่ำค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมรูก้่อนใชชุ้ดกำร

สอน และผูเ้รียนมีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อชุดกำรสอนภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำรใน

ระดบัระดบัมำกท่ีสุด เมื่อแปลควำมหมำยของค่ำคะแนนควำมพึงพอใจอยูท่ี่ 4.51-5.00 คะแนน 

14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  

กิจกรรม ระยะเวลำ ปี 2563-2564 

1. วำงแผน

และเขียนโครง

ร่ำงวิจยั ม
ิถุ
น
ำ
ย
น

 

ก
ร
ก
ฎ
ำ
ค
ม

 

สิ
งห
ำ
ค
ม

 

ก
นั
ย
ำ
ย
น

 

ตุ
ล
ำ
ค
ม

 

พ
ฤ
ศ
จิ
ก
ำ
ย
น

 

ธ
นั
ว
ำ
ค
ม

 

ม
ก
ร
ำ
ค
ม

 

กุ
ม
ภ
ำ
พ
นั
ธ
 ์

ม
ีน
ำ
ค
ม

 

เม
ษ
ำ
ย
น

 

พ
ฤ
ษ
ภ
ำ
ค
ม

 

2. ด ำเนินงำน

ตำมแผน 

            

3. เก็บรวบรวม

ขอ้มลู 

            

4. วิเครำะห์

ขอ้มลู 

            

5. สรุปผลและ

เขียนรำยงำน 
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15. งบประมาณ  

รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน  

ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำโครงกำร 1 คน (บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลยั) 

 

2,000 

2. หมวดค่าวสัดุ - 

3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่ำจดัท ำแบบสอบถำมและวิเครำะหแ์บบสอบถำม 

      (20 บำท x 70 คน x 2 ชุด) 

3.2 ค่ำจำ้งพิมพง์ำน ส ำเนำเน้ือหำ และเขำ้เล่ม เหมำจ่ำย 

3.3 ค่ำพฒันำเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงำนวิจยั  

3.5 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด เหมำจ่ำย 

 

 

2,800 

5,000 

2,000 

1,000 

      รวมเป็นเงินที่หวัหนา้โครงการไดร้บั 15,800 

4. อื่นๆ(จา่ยในนาม ศสพ.) 

4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวิจยั 2 ท่ำน  

(เฉพำะกรณีท่ีตีพิมพบ์ทควำมในวำรสำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน) 

4.2 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงกำรวิจยั 

4.3 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อภำษำไทย-องักฤษ 

4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ำยใหห้วัหนำ้โครงกำร) 

4.5 รำงวลัในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั 
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