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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐ เกาหลี ใต้ 3) พั ฒ นารู ปแบบการจัด การศึ ก ษาข้ า มวั ฒนธรรมของหลัก สู ต รและการจัด การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ 4) นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษา
ข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ประกอบด้วย อาจารย์คนไทยที่สอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจานวน 6 สถาบัน รวม 35 คน และอาจารย์คน
ไทยและคนเกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบัน รวม 14 คน นักศึกษาเกาหลีใต้ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1–4 ที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จานวน 2 สถาบัน รวมจานวน 80 คน และนักศึกษาเกาหลีใต้
ที่แลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทั้ง 6 สถาบัน รวมจานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์และศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า 1) ด้า นแนวคิดการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้ง ในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ผลจากความคิดเห็นของ
อาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกัน 3) ด้า นการจัดการศึกษาข้า มวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้ ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เหมือนกัน
2. ผลจากการวิเคราะห์ปจั จัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า 1) ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอก ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์
และนักศึกษาเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้า นปัจจัย
นาเข้า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่นักศึกษาเกาหลีใต้จาก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้า นกระบวนการ อาจารย์และนักศึกษา
เกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง และ 4) ด้านผลผลิต อาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกัน
3. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนภา ษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยใช้ชื่อว่า “พีบิมบับ โมเดล” (bibimbab
Model)

4. แนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได้แนวทางทั้ง หมด 7 ด้า น ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวทางการสร้างเครือข่าย แนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ แนวทางด้านการจัดสรรงบประมาณ และ
แนวทางด้านการประเมินและติดตามผล
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ

{

This research had four objectives: 1) to study the present-day situation of cross-cultural instructional
management of the curriculum and instructional management of Thai as a foreign language at the undergraduate level at
universities in Thailand and the Republic of Korea, 2) to analyze factors which impact the effectiveness of instructional
management of Thai as a foreign language at the undergraduate level at universities in Thailand and the Republic of Korea,
3) to propose the model of cross-cultural curriculum and instructional management of Thai as a foreign language at the
undergraduate level at universities in Thailand and the Republic of Korea, and 4) to provide guidelines for managing crosscultural education of the curriculum and instructional management of Thai as a foreign language at the undergraduate level
at universities. The samples were 6 universities in Thailand which were 35 Thai language teachers teaching Thai to
undergraduates, 14 Thai teachers and South Korean teachers teaching Thai at 2 universities in Korea, 80 South Korean
students at 2 universities in Korea, and 30 South Korean exchange students in Thailand. The research instruments were the
questionnaire and the interview. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The
results were summarized as follows.
1. An analysis of the present situation of cross-cultural instructional management of the curriculum and
instructional management of Thai as a foreign language at the undergraduate level showed that 1) concerning the notion of
teaching Thai as a foreign language at the undergraduate level, South Korean teachers and students from universities in
Thailand and Korea strongly agreed with it, whereas teachers from universities in Korea moderately agreed, 2) As for crosscultural instructional management of teaching Thai as a foreign language to undergraduates, South Korean teachers and
students strongly agreed with it, 3) Relating to cross-cultural instructional management of teaching Thai as a foreign
language to South Korean undergraduates, South Korean teachers and students also strongly agreed with it.
2. An analysis of factors influencing the effectiveness of instructional management of teaching Thai as a foreign
language to South Korean undergraduates indicated that 1) regarding context or external environment, South Korean
teachers and students strongly agreed with its influence, and teachers from universities in Thailand completely agreed, 2) In
terms of input, teachers strongly agreed with its effects, but South Korean students moderately agreed, 3) As far as the
process is concerned, South Korean teachers and students strongly agreed with its impact, while South Korean teachers in
Korea moderately agreed, and 4) regarding the product, South Korean teachers and students both strongly agreed with its
influence.
3. The proposed model of the cross-cultural of the curriculum and instructional management of Thai as a
foreign language at the undergraduate level at universities in Thailand and the Republic of Korea was designed as the
“Bibimbab Model”
4. Guidelines for cross-cultural instructional management of teaching the Thai language at the undergraduate
level at universities in Thailand and other countries were developed in 7 aspects: Guidelines for management, Guidelines for
curriculum development, Guidelines for organizing instruction, Guidelines for connection and collaboration, Guidelines for
public relations, Guidelines for budgetary and financial administration, Guidelines for evaluation.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ได้กรุณาช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาและคาแนะนาทั้งในเรื่องของการทาวิจัยและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ความเต็มใจและด้วยความเอาใจใส่ รับฟังและให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดระยะเวลาการทาวิจัย รวมทั้งได้กรุณาตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่อง ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้
ความเมตตากรุณาแก่ผู้วิจัยในการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ทาให้ผู้วิจัยมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นทาวิจั ย
อาจารย์เป็นบุคคลสาคัญที่เปรียบเสมือนแสงสว่างชี้ทางในการทาวิจัยครั้งนี้ ทั้งยังเสียสละเวลา ให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ
เอาใจใส่ด้วยดีอย่างสม่าเสมอ ให้คาแนะนาที่มีคุณค่าและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วง
ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และประสบการณ์ในการทางานและการใช้
ชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายมาก ผู้วิจัยขอเคารพและนับถืออาจารย์เป็นดั่งปูชนียาจารย์ผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมและ
หัวใจของความเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยขอยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางานในเส้นทางการสอนและการดาเนินชีวิตของ
ผู้วิจัยตลอดไป

ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิท ยศัก ดิ์พันธุ์ ที่ กรุณ าให้ เกีย รติรับ เป็น กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ และได้เสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึ กษา คาแนะนาที่มีคุณค่าต่องานวิจัยและข้อเสนอแนะ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ฯลฯ ด้วยความเมตตากรุณาและเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา ทาให้การ
ดาเนิ นการวิ จัย ส าเร็จ ลุ ล่ว งไปได้ ด้ว ยดี ผู้วิ จั ยขอกราบขอบพระคุ ณคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พ นธ์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์
ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์
ที่ได้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาอุดมศึกษาทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้วิจัย
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบร่างรูปแบบ
และแนวทางในงานวิจัยนี้ อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา รองศาสตราจารย์นวลทิพย์ เพิ่มเกษร ผู้ช่วยศาสต ราจารย์ ดร. สมชาย
สาเนียงงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เฉิดฉินนภา อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปีตะเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พิมพวง รองศาสตราจารย์ ดร. Shin Keun Hye ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Park Kyung Eun ที่
กรุณาตรวจสอบงานให้คาแนะนาติชม ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย
ผู้วิ จัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร. Ahn Jong Yang ศาสตราจารย์ ดร. Hwang Kyu Hee
ศาสตราจารย์ ดร. Kim Hung Koo ศาสตราจารย์ ดร. Juang Hwan Seung ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลที่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์

ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นรหัส 56 อาจารย์อุไร นิโรธนันท์ พันตารวจโทหญิง ชุติมา ฮากิม และอาจารย์ธัญวิทย์
ศรีจันทร์ ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามนับตั้งแต่วันแรกและตลอดเวลาที่รู้จักกัน คอยรับฟัง ให้คาปรึกษาและคอยให้กาลังใจซึ่งกันและ
กันด้วยความจริงใจและด้วยความรักและหวังดีมาโดยตลอดระยะเวลาของการเรียนและการทาวิจัย
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประยุทธ คุณแม่จันทร์ทิพย์ คุณยายเสาร์ คุณวิมล โชติวชิรา ขอบใจ
คุณมังกรและคุณพงษ์ โชติวชิรา คุณจาติกา ดุษฎีโสภาพร รวมทั้งบุคคลอันเป็นที่รักทุกคนที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ ที่คอยสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจเสมอมา ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอน้อม ยกผลบุญกุศลนี้เป็นเครื่อง
บูชาคุณพระรัตนตรัยและมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บุพการี ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ปลูกฝังให้ผู้วิจัยมีความอดทน
มุมานะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสาเร็จ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจ จุ บัน กระแสการรวมกลุ่ม ระหว่ างประเทศก าลั ง ด าเนิ น ไปอย่ างเข้ม ข้ น และมี ค วาม
สลับซับซ้อนมากขึ้นและได้กลายเป็นกระแสหลักของโลกที่ดาเนินไปอย่างสอดคล้องกันโดยเฉพาะ
การรวมกลุ่ม ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค แนวคิดที่ถูกนามาใช้กล่าวถึง การรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศที่มี พัฒนาการขยายความร่วมมือหลากหลายสาขามากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มิได้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาของรัฐเท่านั้น แต่มีความสัมพันธ์หลายๆ ระดับ โดยตัวแสดงต่างๆ
มีความสัมพันธ์ข้ามชาติกันโดยลักษณะของการดาเนินกิจกรรมนั้นจะเป็นไปในแบบที่รัฐต่างๆ ดาเนิน
กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลายด้านพร้อมกับที่ตัวแสดงข้ามชาติอื่นๆ ก็ดาเนินกิจกรรมควบคู่กัน
ไปด้วย การพึ่งพาซึ่งกันและกันตามความหมายของแนวคิดนี้จึงหมายถึงสภาวะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐต่างๆ ถูกกาหนด โดยผลกระทบที่มีซึ่งกันและกัน (Reciprocal Effects) อันเป็นผลมาจากการ
ติดต่อสัมพันธ์ข้ามชาติ เช่น การเคลื่อนย้ายทุน สินค้า บุคคล และอื่นๆ ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
นอกจากนี้การพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างรัฐสามารถให้ทั้งประโยชน์และความสูญเสียในประเด็นที่ทั้ง
สองฝุายมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน สิ่งสาคัญที่เป็นแรงกระตุ้นดังกล่าวคือ กระแสโลกาภิวัตน์และการ
พัฒนาของระบบทุนนิยมที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน ได้ส่งผลโดยตรงต่อปฏิสัมพันธ์ข้าม
ชาติที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ จึงเปลี่ยนไปจากความสัมพันธ์ใน
ระดับ รัฐต่อ รัฐ สู่ความสัม พั นธ์ในระดับ ภาคประชาชนที่ ถู ก พัฒ นาสู่ความเป็นประชาคมระหว่าง
ประเทศ
กระแสการหลอมรวมสู่ความเป็นประชาคมดังกล่าวนั้น ได้ถูกจุดประกายขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ส ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจ ในทศวรรษที่ 21 จนนาไปสู่ความริเริ่ม
ในการจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ประชาคมอาเซียนนั้นมีพื้นฐานเกิดจาก
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian NationsASEAN) หรือ “อาเซียน” กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับรองเอกสาร “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” กาหนด
เปูาหมายหลัก 4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซี ยนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)
ให้ เ ป็ น ผลส าเร็ จ ภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ย “เสาประชาคมหลั ก รวม 3 เสา”
ได้แก่ ประชาคมความมั่ นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนและประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน รวมทั้งจัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน รองรับภารกิจ และพันธกิจ การบริหารปกครองกลุ่ม
ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศซึ่งผนึกกาลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังปรากฏตามสโลแกนที่ว่า “สิบชาติ
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หนึ่ ง อาเซี ย น” (อุ ก ฤษฏ์ ปั ท มานั น ท์ , 2541) นอกจากนี้ ยั ง มี กรอบความร่ ว มมื อ อาเซี ย น+3
(ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ
คื อ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ และประเทศญี่ ปุ น
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเพื่อนาไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชีย
ตะวันออก (East Asian Community) โดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆ ภายใต้กรอบความ
ร่วมมืออาเซียน+3 เป็นกลไกสาคัญในการผลักดันให้บรรลุเปูาหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เมื่อปี 2007 (พ.ศ.2550) ในขณะเดียวกันความร่วมมือ
อาเซียน+3 ก็มีความสาคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้างมิตรภาพ ความเป็นปึกแผ่น ตลอดจน
เสถียรภาพและสันติภาพในภูมิ ภาคแล้วยัง ช่วยเพิ่ม อานาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ
และความร่ว มมื อ ในการแก้ ปัญ หาข้ ามชาติแ ละการพั ฒ นาขั้ นพื้ นฐานต่ างๆ อย่ างเป็ นรู ป ธรรม
(บุญชัย ใจเย็น, 2556)
ประเทศเกาหลีใต้ห นึ่ง ในประเทศสมาชิก อาเซียน+3และเป็นประเทศเพื่อ นบ้านในเอเชีย
ของไทยที่ มี ร ะดับ การพั ฒ นาประเทศที่ ก้ าวหน้า และน่า สนใจประเทศหนึ่ ง และก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่
ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่นานนัก นอกจากนี้ ปริศ วงศ์ธนเสน ( 2552)
ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ไว้ว่า คนไทยส่วนใหญ่รับรู้ว่ าประเทศเกาหลีใต้
มีก ารผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟูา ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กระแสเกาหลีได้เ ข้ามายัง ประเทศไทย
ทาให้คนไทยได้เห็นภาพของสังคมเกาหลีมากยิ่งขึ้น ทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีต่อชาวไทย
เปลี่ยนไป และการบริโภควัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยก็เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้นอกจาก
สินค้าทางด้านอุตสาหกรรมหนักแล้ว ยังมีสินค้าจาพวกสื่อบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลงและ
แฟชั่นต่างๆ กลายเป็นสินค้ายอดนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ให้การยอมรับ
และบริโ ภควัฒ นธรรมเกาหลีเ ป็นจ านวนมาก คนไทยและคนเกาหลีมี ค วามร่วมมื อในด้านต่างๆ
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่ นคง การศึกษา สัง คมและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
อีกทั้งยังพบว่า ปัจจุบันชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในแต่ละปีมีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น
ในปี พ.ศ. 2551 คาดว่าไม่น้อยกว่าหนึ่ง ล้านหนึ่ง แสนคน ปัจจุบันนี้พบว่า ชาวเกาหลีนอกจากจะ
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่พานักอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรอีกด้วย
ปัจจัยที่ทาให้ชาวเกาหลีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ คือ การเข้ามา
ทาธุรกิจและลงทุนในประเทศไทยเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องเป็นต้นมา
ซึ่ง ได้รับ อิ ทธิพลจากกระแสเกาหลี ทาให้ชาวเกาหลีใต้เข้ามาตั้ง ถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ปัจ จัย
รองลงมา คือ ปัจจัยทางด้านการศึกษาของบุตร การทางานในประเทศเกาหลีจะต้องมีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาไทย การส่งบุตรหลานมาเรียนที่ประเทศไทย
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และปัจจัยสุดท้ายคือ ปัจจัยทางด้านภาษาและ
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วัฒนธรรม นั่นคือ กระแสวัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยม ในประเทศเกาหลีใต้จึงทาให้คนเกาหลีใต้
สนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์และโอกาสในการประกอบอาชีพใน
อนาคต เพราะการรู้และสามารถใช้ภาษาไทยได้จ ะเพิ่ม โอกาสในการหางานท าได้ง่ายขึ้น ได้ง าน
ที่ดีกว่าและเงินเดือนสูงกว่า
กระแสนิ ย มเกาหลี ใ นประเทศไทย และกระแสนิ ย มไทยในประเทศ เกาหลี ซึ่ ง
คิม ฮง คู (2554) ได้เขียนไว้ดังนี้ กระแสนิยมเกาหลีในเมืองไทยได้เป็นปรากฏการณ์สากลในสังคมไทย
ในขณะเดียวกัน ในสังคมเกาหลีก็มีกระแสนิยมไทยเช่นเดียวกัน กระแสนิยมเกาหลี (ฮันรยู) ก็เป็น
ปรากฏการณ์วัฒ นธรรมที่วัยรุ่นจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุน เวียดนาม ฯลฯ อยากเรียนอยากรู้และ
นิยม ดนตรีเกาหลี ละครทีวีเกาหลี หนัง แฟชั่น ทรงผมและดาราเกาหลี ส่วนกระแสนิยมไทย (แทรยู)
หมายความว่า คนเกาหลีมีความคิด ประสบการณ์และรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
กระแสนิยมไทยเป็นการรวบรวมแนวคิดที่หลากหลาย เช่น แรงงานต่างชาติไทย ผู้อพยพจากการ
แต่งงานระหว่างประเทศ อาหารไทย การนวด การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษาและภาษาไทย
กระแสนิยมเกาหลีเ ริ่มเข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี พ .ศ . 2545 ประเทศไทยและ
เกาหลีใต้ได้รักษาสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาโดยตลอด เมื่อกล่าวถึง คาว่า "เกาหลี" ภาพลักษณ์ของ
เกาหลีที่มีต่อชาวไทย คือ ดินแดนแห่งโสม ดินแดนแห่งอารีรัง นอกจากนี้แล้วการเรียนการสอนภาษา
เกาหลีในประเทศไทยก็เพิ่มมากขึ้นและมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบ
สาเหตุ ข องการเกิ ด กระแสนิ ย มเกาหลี (วั ฒ นธรรมประชานิ ย ม) นั้ น มี ห ลายประการ
คิ ม ฮง คู (2554) ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไว้ ดั ง นี้ ประการแรกคื อ ความคล้ า ยคลึ ง กั น ทางวั ฒ นธรรม
ของสองประเทศ ถึ ง แม้ ว่ า วั ฒ นธรรมขงจื้ อ ของเกาหลี กั บ วั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนาของไทย
จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง แต่ก็สามารถผสมผสานกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ท าให้คนไทย
สามารถรับ วัฒ นธรรมเกาหลีได้อ ย่ างรวดเร็ว และไม่ เกิ ดความรู้สึกต่อต้าน อีก ทั้ง ในประเทศไทย
มี ช นเชื้ อ สายจี น อาศั ย อยู่ เ ป็ น จ านวนมาก และพวกเขาเหล่ า นั้ น ก็ อ ยู่ ภ ายใต้ วั ฒ นธรรมขงจื้ อ
สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้การรับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาในสังคมไทยนั้นง่ายมากขึ้น
ประการที่สอง ปัจจัยทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยส่งผลให้คนไทยมีลักษณะนิสยั
ที่ เ ป็น มิ ต รกั บ ชาวต่ า งชาติ และมี ท รรศนะคติ ที่ ดี ต่ อวั ฒ นธรรมต่ างชาติ เราสามารถทราบได้ ว่ า
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการรับวัฒนธรรมอื่นๆ เข้ามาในสังคมเป็นจานวนมาก เหตุผลเป็นเพราะว่า
สามารถพิจารณาได้จากทางด้านศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นแบบหินยาน และให้หลีกเลี่ยงการ
ขั ด แย้ ง กั บ ผู้ อื่ น เมื่ อ พิ จ ารณาทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์ แ ล้ ว จะเห็ น ว่ า ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของอารยธรรมและการค้าระหว่างเอเชียและยุโรป ดังนั้น ชาวต่างชาติจึงปรากฏในประเทศไทยเป็น
จานวนมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ เข้าสู่ความเป็นประเทศใหม่ มาเป็นเวลานาน ประเทศไทย
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ได้เข้าสู่ความเป็นประเทศใหม่ได้เริ่มขึ้น เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุน
ดังนั้น การรับวัฒนธรรมต่างชาติจึงไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกสาหรับสังคมไทย สรุปได้ว่า ด้วยปัจจัยทางด้าน
ศาสนาและประวั ติ ศ าสตร์ ท าให้ ช าวไทย ไม่ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ต่ อ ต้ า นการรั บ วั ฒ นธรรมต่ า งชาติ
และชาวไทยได้ นากระแสเกาหลีเ ข้ามาใช้ อีก ด้วย ประการที่ ส าม ความเป็ นเลิ ศทาง วั ฒ นธรรม
ประชานิยมเกาหลี กล่าวคือ ผลงานทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่สร้างออกมานั้นเป็นงานที่มีคุณค่า
และมี คุณภาพ เช่น เนื้อ หาของละครที่น่าสนใจ การแสดงได้อย่างสมบทบาทของเหล่านัก แสดง
เป็นต้น ประการที่สี่ การขยายตัวของคุณภาพและปริมาณของประชานิยมเกาหลี เริ่มขยายหลังปลาย
ทศวรรษ 1980 กล่าวคือ ตอนนั้นสังคมเกาหลีเ ริ่มเป็นประเทศประชาธิป ไตย ในกระบวนการ
ความเป็นประชาธิปไตย คนที่ท างานในวงวัฒนธรรมประชานิยมเกาหลีได้รับการแสดงออกอย่าง
อิสรเสรี มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คนเหล่านี้ก็เข้าทางานในเขตที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ประชานิยมเกาหลี ในขณะเดียวกันบริษัทใหญ่เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประชานิยมรวมถึง
การพั ฒนาทางด้านสื่อ เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึง ทาให้ขนาดและความกว้างของตลาดวัฒนธรรม
ประชานิยมขยายตัวเร็วมาก อย่างไรก็ตามตอนปลายทศวรรษ 1980 ถึงตอนปลายทศวรรษ 1990 ก็
เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมประชานิยมเกาหลีพัฒ นาค่อนข้างมาก ประการที่ห้า แม้ว่าประเทศไทย
พัฒ นาแล้ว แต่ก ระแสวัฒ นธรรมไทยไม่ ส อดคล้องกั บ ความต้องการของคนไทยจึง ท าให้ก ระแส
วัฒนธรรมประชานิยมเกาหลีที่มีชื่อเสียงเข้ามาแทนที่ประชานิยมวัฒนธรรมไทย ประการสุดท้าย มา
จากการใช้สื่อต่างๆ มาช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรม เช่น การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ช่องอารี
รัง การเผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต การขยายตัวของตลาดวีซีดี ดีวีดี และวีดิทั ศน์ นี่ก็เ ป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของกระแสนิยมเกาหลี ในประเทศไทย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ ทั้งยังจะช่วยให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่วน
กระแสนิยมไทย (แทรยู) ในประเทศเกาหลีใต้ เขตความร่วมมือทางการค้าร่วมกันของทั้งสองประเทศ
ประสบการณ์จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และผลดีจาก
กระแสนิยมเกาหลี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้กลายมาเป็นพื้นฐานสาคัญและมีอิทธิพลโดยตรงต่อกระแสนิยม
ไทย ประเด็นศึกษาในหัวข้อกระแสนิยมไทยในประเทศเกาหลีนั้นมีมากมายหลายด้าน อาทิ แรงงาน
ไทยในเกาหลีผู้อพยพจากการแต่งงานระหว่างประเทศ วัฒนธรรมประชานิยม อาหารไทย การนวด
แผนไทย การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรมไทย การศึกษาและการเรียนภาษาไทย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นก็แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป
แม้ ว่ าปัจ จุบัน ชาวไทยและชาวเกาหลีใ ต้ทั้ ง สองประเทศมี ความรู้ ความเข้ าใจในวิ ถีชีวิ ต
ขนบ ธร รมเ นี ย มป ระเ พณี วั ฒ นธรร มขอ งกั นแล ะกั นม ากขึ้ น แต่ ก็ ยั ง มี ค วาม ขั ด แย้ ง
ความไม่ เ ข้ า ใจกั น มากขึ้ น เกี่ ย วกั บ ภาษาและวั ฒ นธรรมระหว่ า งคนเกาหลี แ ละคนไทย
ปัจจัยหลักของความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ นมากที่ สุด คือ คนไทยไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษา วัฒ นธรรม
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และแนวปฏิบัติของคนเกาหลี ในทางตรงกันข้าม คนเกาหลีใต้ไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษา วัฒนธรรม
และแนวปฏิบั ติ ของคนไทย ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความไม่ เ ข้ าใจกั น และเกิ ดผลเสี ย ขึ้น อี ก ทั้ ง เมื่ อ มี ก าร
ปฏิสั ม พั น ธ์กั นระหว่า งคนไทยและคนเกาหลี มั ก จะเกิ ดความไม่ เ ข้า ใจกั นบ่ อยครั้ง ในด้ านภาษา
การสื่ อ สาร วั ฒ นธรรมและการด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น ต้ น (ลี เบี ย งโด , 2009) สอดคล้ อ งกั บ
บุญชัย ใจเย็น (2556) ได้กล่าวถึง ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียนหลายประการ
ปัญหาด้านหนึ่งคือ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ และการนับถือศาสนา
เนื่องจากประเทศในอาเซียนจะมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างหลากหลายกันออกไป
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งคนไทยและคนเกาหลี ใ ต้ ก็ ยั ง คงมี ปั ญ หา ความเข้ า ใจผิ ด
และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดได้ การติดต่อสื่อสารระหว่างคนสองเชื้อชาติ ระหว่างวัฒนธรรม ระหว่าง
ประเทศจะให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตรงตามที่ ต้ อ งการทุ ก ครั้ ง คงเป็ น เรื่ อ งยากพอสมควร
เนื่ อ งจากคนไทยและคนเกาหลี ถึ ง แม้ จ ะเป็ น ประเทศที่ ตั้ ง อยู่ ใ นทวี ป เอเชี ย เหมื อ นกั น
แต่ ก็ ยั ง คงมี มิ ติ ข องความแตกต่ า งและความหลากหลายกั น ในด้ า นต่ า งๆ อยู่ เช่ น ภาษา
วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม สั ง คมและประเพณี วั ฒ นธรรม
ซึ่งประเด็นความแตกต่างนี้บางครั้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง การพูดหรือการปฏิบัติอย่างหนึ่ง
ในสังคมหนึ่งอาจแปลความหมายแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึ่ง จนบางครั้งอาจส่งผลทาให้การสื่อสาร
หรื อการสนทนาระหว่ างกั น ของคู่ส นทนาระหว่ างคนไทยและคนเกาหลี ใ ต้ที่ มี ฝุ า ยหนึ่ง ฝุ ายใด
หรืออาจทั้งสองฝุายเกิดความขุ่นข้องหมองใจ อคติ ความอึดอัด ความลาบากใจ ความไม่ส บายใจ
และถูกแปรเปลี่ยนเป็นทัศนคติเชิงลบ หรือความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างกันจนไม่อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์
หรือเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันในระยะยาวได้ ลี เบียง โด (2009) กล่าวถึงความขัดแย้งเชิงวัฒนธรรม
ของชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ ประเด็นความขัดแย้งในการใช้ภาษา โดยสรุปคือ การสื่อสารที่ผิดพลาด
ของชาวเกาหลีเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดความขัดแย้งเมื่อสื่อสารกับคนไทย นิสัยของคนเกาหลี แสดง
ออกมาจากคาพูดที่ใช้บ่อยๆ ที่ว่า “ใจร้อน” ความแตกต่างของวิธีการบริหารจัดการของคนเกาหลีกับ
คนไทย คือ การสื่อสารที่ไม่สามารถเข้าใจกันได้เป็นปัญหาหนักที่สุด คนไทยไม่สามารถที่จะใช้ภาษา
เกาหลีในการสื่อสารได้อย่างราบรื่นและไม่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีด้วย จึงทาให้การทางานเป็นไป
ด้วยความยากลาบาก ชาวเกาหลีเองก็ยังคงมีรูปแบบความคิดแบบเกาหลีอยู่ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของไทยหรือยังมีไม่พอ จึงทาให้ประสิทธิภาพในการทางานตกต่า ความขัดแย้งทางภาษา
และวัฒนธรรมของคนไทยและคนเกาหลีสามารถแก้ไขปัญหาได้ คือ ก่อนอื่น จะสามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้านภาษาและวิธีการสื่อสารนั้นได้อย่างไร คนเกาหลีส่วนมากเสนอว่า จาเป็นต้องเรียน
และรู้ภ าษาไทย จ านวน 55% และการให้เ กี ย รติเ กี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมไทย 36% คนไทยเสนอ
การเรียนรู้ภาษาเกาหลีของคนไทย จานวน 73% และเรียนรู้เกี่ยวกับคนไทย 22% ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่
สามารถรู้ ไ ด้ คื อ คนเกาหลี ใ ต้ แ ละคนไทยตอบว่ า การศึ ก ษาภาษาไทยและวั ฒ นธรรมไทย
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และเกาหลีกั บการให้เ กียรติคนไทยเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ปัญหานี้ ขณะนี้บ ริษัท เกาหลีส่วนใหญ่
ผู้บริหารจะว่าจ้างคนเกาหลีที่ได้รับการศึกษาภาษาไทยมาทางานให้ พวกเขาเหล่านั้นจะมีความเข้าใจ
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นในระดับ หนึ่ง ทาให้เกิ ดความขัดแย้ง น้อยลง แต่บางคนก็ไม่ มี
ความพยายามที่จะปรับตัวและทาความเข้าใจกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ยังยึดติดกับแนวคิดแบบ
เกาหลี เ ป็ น หลั ก ก็ อ าจเกิ ด การทะเลาะกั น ขึ้ น ได้ อี ก ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น คนเกาหลี มี ทั ก ษะ
ของความสามารถที่ จ ะสื่ อ สารกั บ คนไทยได้ โ ดยตรงมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ มี ก ารเรี ย น
และฝึกใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ประเด็ นข้ า งต้ น ที่ ก ล่ าวมาสอดคล้ องกั บ ประเด็น เกี่ ย วกั บ การเรีย นการสอนภาษาไทย
และการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเกาหลีใต้ในระดับมหาวิท ยาลัย
จากผลงานวิจัยของ จองบก แช (2543) พบว่า การเรียนการสอนภาษาไทยในระดับ อุดมศึก ษา
ที่มหาวิท ยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ปัจ จุบันกาลังประสบปัญหา
ทั้งที่เกิดจากครูผู้สอนและนักศึกษา เช่น ผู้สอนภาษาไทยไม่ได้สอนให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทั กษะ
ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพู ด การอ่าน การเขียน ส่วนมากจะสอนแยกออกจากกั นเป็นรายวิชา
สาหรับนักศึกษาขาดความสามารถในการใช้ภาษาไทย จนไม่สามารถสื่อสารกับคนไทยได้ อาจจะเป็น
เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยอย่างสม่าเสมอ และไม่ค่อยมีโอกาสในการใช้ภาษาไทยกับคนไทย นอกจากจะ
ใช้ กั บ ครู ผู้ ส อนภาษาไทยประจ าซึ่ ง เป็ น คนไทยเท่ า นั้ น นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ความสามารถ
ในการใช้ ภ าษาไทย (การอ่ า น การฟั ง การพู ด การเขี ย น) ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ชั้ น ปี ที่ 3
อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ ไม่บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งมุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยที่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเวลาเรียนในการใช้ภาษาไทยไม่เพียงพอ ขาดการฝึกฝนในการใช้
ภาษาไทย ความแตกต่างระหว่างภาษาเกาหลีกับภาษาไทยและนักศึกษาไม่ค่อยสนใจในการเรียน
ภาษาไทย เช่นเดีย วกั บ ที่ บุ ญ รอด โชติ วชิร า (2552) พบว่ า ประเด็นการจั ดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้ได้รับความนิยมอย่างมากและ
นับว่าภาษาไทยเป็นอีกภาษาหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมและความสนใจจากผู้เรียนชาวต่างชาติที่เป็น
ชาวเอเชีย ทั้ งนี้อ าจเนื่องด้วยเหตุผลประการต่างๆ ทั้ง ด้ านการท่องเที่ยว ธุรกิจ การค้าการลงทุ น
และเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มี นั ก ศึ ก ษาเกาหลี จ านวนไม่ น้ อ ยซึ่ ง ในแต่ ล ะปี จ ะมี จ านวน
นักศึกษาเกาหลีที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย ของมหาวิทยาลัย
ปูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่จากข้อมูลพบว่า นักศึกษามีความ
สนใจและต้องการศึกษาภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตน
ในอนาคตที่ จ าเป็นต้อ งอาศัยทั ก ษะ ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย เช่น การสอบบรรจุรับ
ราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่สถานทูต หรือกระทรวงการต่างประเทศ
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พนัก งานต้อ นรับบนเครื่อ งบิน พนัก งานโรงแรม มั คคุเ ทศก์ นัก แปล รวมถึง การท างานในบริษัท
ขนาดใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ที่เปิดธุรกิจและมีสาขาอยู่ค่อนข้างมากในประเทศไทย
ข้อมูลดังกล่าวมานี้ส่งผลให้นักศึกษาเกาหลีมีความสนใจและต้องการเรียนรู้ภาษาไทยรวมถึง
ประเพณีวัฒนธรรมไทย แต่กรณีที่เปรียบเทียบนักศึกษาเกาหลีที่เรียนภาษาไทย 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่ม
ที่เคยเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยกับนักศึกษาเกาหลีกลุ่มที่
ไม่ได้หรือไม่เคยเดินทางมาเรียนภาษาไทยในประเทศไทย มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชัด กล่าวคือ นักศึกษาที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศไทยจะมีทักษะการสื่อสารและองค์ความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะความเป็ น ไทยในวงที่ จ ากั ด รู้ เ ท่ า ที่ มี ใ นบทเรี ย นหรื อ เพี ย งได้ ยิ น ได้ ฟั ง
มาอย่างผิวเผิน เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ได้มีโอกาสไปประเทศไทย จะมีทักษะการสื่อสารภาษาไทย
ในระดั บ ค่ อ นข้ า งดี แ ละมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ อี ก ทั้ ง ยอมรั บ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะความเป็ น ไทย
วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยทั้ ง ในส่ ว นที่ ค ล้ า ยคลึ ง
และแตกต่างไปจากสังคมเกาหลี รู้จักที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้ถูกต้องเหมาะสมกับทั้งสองวัฒนธรรม
ได้ค่อนข้างกลมกลืน โดยนาประสบการณ์ที่ตนเคยได้รับจากการไปประเทศไทย การมีเพื่อนคนไทย
ทาให้ทราบว่าควรมีพฤติกรรมอย่างไร ในสถานการณ์ต่างๆ พฤติกรรมเช่นไรที่ คนไทยปฏิบัติและ
ยอมรับว่าดีงาม เหมาะสมถูกต้อง
แต่ในบางเรื่องนักศึกษาเกาหลีที่ เ รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศหรือคนเกาหลี
ทั่วไปบางส่วนยังมีความคิด มุมมองและความเข้าใจบางอย่างที่ผิดเกี่ยวกับความเป็นไทย วัฒนธรรม
ไทย เช่น บางคนเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ช้างเป็นพาหนะในการเดินทาง คนไทยมีผิวสีดา
การถูกเนื้อต้องตัวหรือสัมผัสร่างกายระหว่างชายหญิงเป็นเรื่องปกติที่สามารถทาได้ ประเทศเปิดเสรี
ทางด้านการขายบริการทางเพศ เป็นต้น เช่นเดียวกับนักศึกษาคนไทยแลกเปลี่ยนหรือคนไทยบางคน
ก็ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของคนเกาหลี เช่น การรับประทานด้วยการยกถ้วย
ขึ้นซดน้าแกงจนเกิดเสียงดัง การเป็นคนใจร้อน ไม่สุภาพ ไม่มีน้าใจ เป็นต้น ทั้งนี้บางครั้งถ้าผู้เรียน
ไม่ ได้เ รียนรู้และพยายามทาความเข้าใจในประเด็นความไม่ เข้าใจทางสภาพสัง คม วิธีคิด วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒ นธรรมก็ ส่ง ผลท าให้เ กิดความขัดแย้ง ความไม่เ ข้าใจกั น ความมีอคติ
เกิดขึ้นได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผเู้ รียนจะต้องศึกษาและสนใจในเรือ่ งของความแตกต่างทางความคิดของ
เจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาจึงท าให้เกิดความเข้าใจและนาไปสู่การหาเหตุผลและ
คาอธิบายมารองรับพฤติกรรมหรือการแสดงออกของเจ้าของภาษานั้นๆ ได้ กรณีปัญหาความไม่เข้าใจ
กันในการสื่อ สารและการใช้ภาษาระหว่างคนไทยและคนเกาหลียังคงเป็นปัญ หาที่ พบได้อยู่บ่อยๆ
สอดคล้องกับบทความของบุญรอด โชติวชิรา และ Hwang Kyu Hee (2010) ที่ศึกษาวิเคราะห์จาก
กรณีตัวอย่างการศึกษาวาทกรรมการสื่อสารในชีวิตประจาวันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
เกาหลี ทั้งหมด 12 สถานการณ์ ได้กล่าวถึงกรณีศึกษา (Case Study) ความเข้าใจผิดในการสื่อสาร
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ของคนไทยและคนเกาหลี ส่ ง ผลให้ ก ารสื่ อ สารไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการวิ เ คราะห์ ใ นกรณี ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การเรี ย นรู้ บ นพื้ น ฐานความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางให้ทั้งคนไทยและคนเกาหลี
ปัญหาของการสื่อสารระหว่างคนไทยและคนเกาหลีใต้ที่มาจากคนละวัฒนธรรม มีวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน มีผลต่อความแตกต่างในการรับรู้และการตีความสารที่ได้รับ การขาดประสบการณ์ร่วมกัน
(Shares Experience) หรือมี ก รอบอ้างอิง (Frame of Differences) ที่ ต่างกันเป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจกัน ปัญหาหรืออุปสรรคการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมที่สาคัญใน 3 มิ ติหรือ 3 ระบบ ของ Gudykunst & Kim (1996, อ้างถึงใน โอฬาริก
ขุนสิท ธิ์ , 2555) ได้แก่ ปัญ หาด้านความรู้สึก นึก คิด เช่ น ปัญหาด้านภาษา ปัญ หาความแตกต่าง
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาด้านทัศนคติและความรู้สึก และปัญหาด้านพฤติกรรม ตรงกับข้อมูล
จากการประชุม Going Global 2015: Connecting cultures, forging future เมื่อวันที่ 1-3
มิถุนายน 2558 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาของอุดมศึกษาโลกที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความเป็น
สากลของอุ ด มศึก ษาไทยเรื่อ งการจั ดการศึก ษาข้ามชาติ ก าลัง ได้รับ ความนิ ยมอย่ างแพร่ห ลาย
ในรูป แบบที่ ห ลากหลายตามความต้องการของผู้เ รียน แต่ป ระเด็นที่ น่ากั ง วลคือ ปัจ จุบันยัง ไม่ มี
มาตรฐานระดับนานาชาติที่จะกากับดูแลการจัดการศึกษาข้ามชาตินี้
ในปัจจุบันพลวัตรของเทคโนโลยีและยุคแห่งสารสนเทศส่งผลให้ผคู้ นมีโอกาสติดต่อสื่อสารกัน
มากขึ้นทุกขณะ ทั้งระหว่างผู้ที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ใช้ภาษาเดียวกันและผู้ที่มาจากต่างภาษา ต่าง
วัฒนธรรม การเรียนรู้ภาษาที่สอง (second language) หรือภาษาต่างประเทศ (foreign language
หรือ non-native language) จึง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง เพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ ด้า นต่ างๆ
ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ได้รับ การยอมรับทั่วไปว่าเป็นภาษาสากล แต่ภาษาอื่นต่างก็ มี
ความส าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ ไม่ได้ใช้ภาษาอัง กฤษเป็นภาษาราชการ ภาษา
ประจาชาติหรือภาษาแรกของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น ดังเช่น ภาษาไทย ที่ถือเป็นภาษาราชการ
และภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทย (ชลธิชา บารุงรักษ์ , 2554) ปัจจุบันการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศเป็นภาระหลักด้านหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐบาลและเอกชน ดังที่ ศรีวิไล พลมณี (2545) กล่าวถึงการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
สรุปได้ว่า จากการสารวจของกระทรวงการต่างประเทศพบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเกือบทั่วโลกเปิด
สอนวิชาภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวม 114 สถาบัน ในทวีปเอเชีย ยุโรป
อเมริกาและออสเตรเลีย เชื่อว่าสถาบันที่เปิดสอนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เช่นเดียวกับที่สมพงศ์ วิท ยศักดิ์
พันธุ์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า นักศึกษาในประเทศต่างๆ มีความสนใจและต้องการที่จะรู้จักประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น อันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง
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มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศตื่ น ตั ว ที่ จ ะสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ดังคากล่าวของ อัครา บุญทิพย์ (2555) อาจารย์ประจา
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเลือกภาษาไทย
อย่างกว้างขวาง เป็นเพราะในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานะและมี
เสถียรภาพมั่นคงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่า เขมร เวียดนาม
ลาว ทาให้ประเทศต่างๆ สนใจมาลงทุนในไทยกันมาก อีกทั้งค่าครองชีพก็ไม่สูงมากนัก เช่น ญี่ ปุน
เกาหลีใต้ หรือกระทั่งจีนมาลงทุน บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมในเมืองไทย เมื่อเขาส่งคนมาลงทุนหรือ
ทางบริษัทส่งพนักงานเจ้าหน้าที่มาประจาในเมืองไทย จาเป็นต้องสื่อสารกับคนไทยให้ได้ พวกผู้จัดการ
หรือหัวหน้างานจะเรียนภาษาไทยมาก่อนที่จะเดินทางมาเมืองไทย ด้วยเหตุนี้เองประเทศที่ต้องเข้ามา
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในไทยจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทย เพราะความสนใจในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ทบวงมหาวิทยาลัยซึ่ง
ประสงค์จะสนับสนุนและเผยแพร่การสอนภาษาไทยให้กว้างขวางออกไป จากข้อมูลนักศึก ษาต่างชาติ
ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา
2555 (สานัก ยุท ธศาสตร์อุ ดมศึก ษาต่างประเทศ, 2557) พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555
สาขาวิ ชาที่ นัก ศึ ก ษาต่ า งชาติเ ข้ ามาศึก ษาในสถาบั น อุด มศึ ก ษาไทยเลือ กเรี ยนมากที่ สุด ได้ แก่
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (11.85%) รองลงมาได้แก่ ภาษาไทย (5.81%) ธุรกิจระหว่างประเทศ (5.38%)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (3.21%) และการตลาด (2.74%) ตามลาดับ ถ้าจาแนกจานวนนักศึกษา
ต่างชาติตามประเทศที่เลือกเรียนภาษาไทยมากที่สุด ได้แก่ นักศึกษาจีน 7.45% นักศึกษาเกาหลีใต้
6.32% นักศึกษาญี่ปุน 6.22% นักศึกษาเวียดนาม 5.81% นักศึกษาสิงคโปร์ 5.81% นักศึกษาพม่า
0.41% นัก ศึก ษามาเลเซีย 0.41% ส่วนนัก ศึก ษาจากประเทศบรูไน กั ม พูชา อินโดนีเ ซีย ลาว
ฟิลิปปินส์ ไม่พบข้อมูลจานวนนักศึกษา
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ต่างให้ความสาคัญใน
การเรียนรู้ภาษาของกั นและกัน ในประเทศเกาหลีใต้มี มหาวิทยาลัยที่เ ปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย
แห่งแรกในปี พ.ศ. 2508 ที่มหาวิทยาลัยฮันกุ กภาษาและกิ จการต่างประเทศ (ซูเคียง แบ, 2538)
จานวนนัก ศึก ษาเอกภาษาไทยในระยะแรกๆ มี ป ระมาณ 20-30 คน และเพิ่ม มากขึ้นเป็น 80 คน
ใน ค.ศ. 1993 จนถึง ปัจ จุบันมี ป ระมาณ 70 คน การจัดการเรียนการสอนในภาควิชาภาษาไทย
ต้องการให้นักศึกษาภาควิชานี้มีความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับไทย ทั้งสามารถพูด อ่าน เขียน
ได้อีกด้วย จึงเป็นการสร้างบุคลากรชาวเกาหลีที่มีความรู้เกี่ยวกับไทย นอกจากนี้ภาควิชาภาษาไทย
ได้ติดต่อ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง ได้แก่
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
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มหาวิ ทยาลั ยธรร มศ า สตร์ มหาวิ ทยาลั ยเก ษตรศาสตร์ และ มหา วิ ท ยา ลั ย ศิ ล ปาก ร
(สุ ร างค์ ศรี ตั นเสี ยงสม, 2550) ต่อ มาในปี พ.ศ. 2525 ที่ ม หาวิท ยาลั ย ปู ซ านภาษาและกิ จ การ
ต่างประเทศ ซึ่ง ทางแผนกภาษาไทย มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ซูเคียง แบ
(2538) และสุรางค์ศรี ตันเสียงสม (2550) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาที่เรียนภาษาไทย เข้าใจ
วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสามารถนาภาษาไทย
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ใช้ประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาเอกภาษาไทย
ที่ จ บการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ไ ด้ เ ข้ า ท างานทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน คื อ ท างาน
กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงต่างประเทศ และบางคนทางานในบริษัทเกาหลีที่มาตั้งอยู่ที่ประเทศ
ไทย บางคนมาเรียนต่อที่ประเทศไทย มหาวิทยาลัยปูซานมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ในประเทศไทย ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม่ สถาบั น เอเชี ยศึ ก ษา จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ สอดคล้องกั บ กระแสนิยมไทย
(แทรยู) การศึกษาภาษาไทยในประเทศเกาหลีกาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (คิม ฮง คู , 2554)
ซึ่งมีสาเหตุสาคัญๆ มาจากเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ และส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจาก
กระแสนิยมไทยและกระแสนิยมเกาหลี ในปี พ.ศ. 2551 นักศึกษาเกาหลีไปเรียนต่อที่เมืองไทยอันดับ
ห้าจากเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ในระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จานวน 241 คน นักศึกษาไทยก็ไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีอันดับห้า จานวน 218 คน จากเวียดนาม
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ในระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักศึกษาเหล่านี้
เป็นกลุ่มเปูาหมายที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้นาในการเผยแพร่
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต
จากความสนใจที่จะศึกษาภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างทั้งเพื่อการศึกษา
เพื่อต้องการท่องเที่ยว เพื่อประกอบอาชีพและต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบันมี
ประเทศที่ ยื่น ข้อ เรียกร้อ งให้ไทยเปิ ดตลาดบริ ก ารด้านการศึก ษา 5 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ น
สาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น นิ ว ซี แ ลนด์ แ ละสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนินการจัดให้มีมาตรการสาคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดความ
อ่อนแอของสถาบันอุดมศึกษาไทยควบคู่ไปกับการยื่นข้อเสนอผูกพันการเปิดตลาดบริการการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการแข่งขันกับบริการด้าน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) ในทาง
เดียวกันยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ให้ความสาคัญแก่การจัดการศึกษา
เพื่อพั ฒนาคนโดยพยายามสร้างมาตรฐานการศึกษาของประเทศให้เ ทียบได้กับ มาตรฐานโลกเพื่อ
การดารงอยู่ในสังคมโลกร่วมกั บชาติอื่นๆ มีการจัดการศึกษาเพื่อความเข้าใจระดับนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่ การศึกษาที่ เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเพิ่ มโอกาสให้นัก ศึก ษา
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ระดับอุดมศึกษาไปเรียนในต่างประเทศพร้อมกับ การถ่ายโอนหน่วยกิตได้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมู ล
สถาบันการศึกษาของนานาชาติ มีการปรับปรุงการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศโดยปรับปรุง
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ลงทุนจ้างเจ้าของภาษามาเป็นผู้สอน (ศักดิ์ชัย นิ รัญทวี, 2540)
การศึกษาภาษาไทยในประเทศเกาหลีกาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นักศึกษาเกาหลีเลือกเรียน
วิชาเอกภาษาไทยและนักศึกษาเลือกไปเรียนต่อที่เมืองไทยเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี (คิม ฮง คู , 2554)
ดั ง นั้ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศเกาหลี ใ ต้ ที่ มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการส อนภาษาไทย
ในระดับอุดมศึกษาจึงมีการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างให้นักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาไทยมากขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด สอนภาษาไทยเป็ น วิ ช าเอกทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้จึงมุ่งสู่การผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณ ภาพด้านภาษาไทย
เป็นที่ยอมรับการเป็นพลเมืองแห่งสังคมโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและต้องมีการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารแบบข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย การรวมตัวของประชาชาติอาเซียนทาให้อุดมศึกษา
ทั่วอาเซียนรวมถึงประเทศไทยจาเป็นต้องเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคั ญของอาเซียน
เกิดการเคลื่อนย้ายในหมู่ประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากร แรงงาน การค้า
อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู้ ภาษาและวัฒ นธรรม ซึ่ง การเคลื่อนย้า ยดัง กล่าวนอกเหนือจาก
การเปิด โอกาสให้บุ คลากรในประเทศสามารถเข้ าถึ ง การศึก ษาที่ เ ข้ ม แข็ง ของประเทศอื่ นแ ล้ ว
ยังเป็นโอกาสในการให้บ ริการการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเพื่อนสมาชิกอื่น และมีโ อกาสแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ การศึกษาวิจัยร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การเรียนรู้ภาษาระหว่างกัน
การโอนย้ายหน่วยกิตข้ามสถาบันและประเทศ เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2551) ซึ่งหัวใจหลักในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันด้านต่างๆ คือ ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาประจาชาติสมาชิกอาเซียนและ
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อให้การสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่นับวันจะมี บทบาท
ความสาคัญเพิ่มมากขึ้นประสบความสาเร็จ ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีและมีการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม ภู มิ ภ าคเอเชี ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาจึงให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเรียนรู้ภาษาของสมาชิก
ในกลุ่มและเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามารถของการใช้ภาษา
ในการสื่อสารในกลุ่มประเทศสมาชิก เพราะทั้งสองประเด็นถือเป็นปัจจัยที่สาคัญในการทางานร่วมกัน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่า งไรก็ ตามปั จ จุบั นสถาบั นอุด มศึก ษาสั ง กั ดส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
ที่ มี ส่ ว นด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาและวิ จั ย ในภู มิ ภ าค
(ส านัก ยุ ท ธศาสตร์อุ ดมศึ ก ษาต่างประเทศ และส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา, 2551)
ยังพบปัญ หา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
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และวิ จั ย ในภู มิ ภ าค พบว่า สถาบั นอุ ดมศึ ก ษายั ง มี ปั ญ หาอุ ป สรรคในการจัด การเรี ยนการสอน
ในหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันอุดมศึกษาไทยยังขาดบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการอานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษา
ต่างชาติ การสนั บ สนุนการศึก ษาด้านความร่วมมื อกั บ นานาชาติ ของรัฐ บาลยัง ไม่ มี อย่า งจริง จั ง
โดยเฉพาะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ยั ง ไม่ มี ก ารร่ ว มมื อ กั น เท่ า ที่ ค วร ปั ญ หาด้ า นภาษา
และการสื่อ สาร นัก ศึก ษาต่างชาติที่ มาเรียนในไทยมี ความคิดเห็นว่า การรู้จักภาษาของประเทศ
ที่ ไ ป ศึ ก ษามี ปั ญ ห าแต่ มี ค ว าม ส า คั ญ แ ละเ ป็ น ประ โยชน์ เ พรา ะจ ะช่ ว ยใน กา รสื่ อ สา ร
แต่ สถาบั น อุ ด มศึ กษา ไท ยก็ มี จุ ด แข็ งใ น หล าย ด้ าน เ ช่ น จ า นวน หลั กสู ตร น าน าชา ติ
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย มี ม ากและหลากหลายสาขาวิ ช าที่ จ ะรองรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ไ ด้
โดยเฉพาะมี ส าขาวิชาที่ มี ความเข้ ม แข็ง และ มี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะที่ มี ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บ
ในวงวิชาการ เช่น สาขาเกษตรเขตร้อน เวชศาสตร์เขตร้อน ไทยศึกษา ภาษาไทยและภูมิปัญญาไทย
เป็นต้น
จากความเป็น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดข้า งต้น แสดงให้ เ ห็น ว่ า
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่ านมาประเทศไทยและประเทศเกาหลี ใต้เ ป็น อีก สองประเทศที่ น่า จับ ตามอง
ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้กาลังเติบโตและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการพัฒนา
และหล่ อ หลอมความสั ม พั น ธ์ ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในแวดวงธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น
ด้ า นความบั น เทิ ง ด้ า นอาหาร ด้ า นแฟชั่ น ด้ า นความสวยความงาม ด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม
ภาษาและการศึก ษา เป็น ต้น ดั ง นั้นประเทศไทยและประเทศเกาหลี ใต้จึง เป็นคู่ป ระเทศที่ มี มิ ติ
ของความน่าสนใจและมี มุม ที่ ให้ศึกษาเรียนรู้ ผู้วิจัยเล็ง เห็นถึง สัมพันธไมตรีอันดีง ามของทั้ งสอง
ประเทศนี้ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาในระดับอุดมศึกษา จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด
จะเห็นได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้ให้ความสนใจศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นตามลาดับ
โดยเฉพาะความสัม พั น ธ์แ ละความร่ว มมื อกั นด้ า นการจัด การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาทั้ งในประเทศไทยและในประเทศเกาหลีใต้ แต่เนื่องจากใน
วงการอุดมศึกษา ปัจจุบันยังมีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษาที่เป็นความ
ร่วมมื อ ระหว่างประเทศไทยกั บ ประเทศเกาหลีใต้โ ดยเฉพาะประเด็นเกี่ ยวกั บ การเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ อุดมศึก ษา ไม่ ว่าจะประเด็นสภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การบริ ห ารการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แบบเรียน ตารา สื่อการสอน การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน
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ทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี นักศึกษา โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาเพื่ อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น ประเด็นต่างๆ
ที่ ย กมานี้ ยั ง มี ข้ อ มู ล และมี ผู้ ศึ ก ษาน้ อ ยมาก งานวิ จั ย ที่ พ บส่ ว นมากจะศึ ก ษาความร่ ว มมื อ
หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน+3 คือ เน้นไปที่ประเทศจีน
และญี่ปุ น โดยเฉพาะการศึก ษาความสัมพันธ์และความร่วมมื อกับ ประเทศจีน มี งานวิจัยที่ศึก ษา
ความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทย-จีนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุน
และประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ ทั้ ง ๆ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ น และประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้
ก็มีความสัมพันธ์และสาคัญต่อประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดัง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ในการศึ ก ษาวิจั ย เพิ่ ม ขึ้ นในประเด็ น ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วนี้
เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ความสาคัญที่จะศึกษา เรียนรู้ร่วมกันและสร้างความเข้าใจอันดีสร้างความรูส้ ึกที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ซึ่ง กั น และกั น ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาระดั บ ข้า มวั ฒ นธรรมของสองป ระเทศ
ไม่ว่าระหว่างอาจารย์คนไทย อาจารย์คนเกาหลี นักศึกษาคนไทยและนักศึกษาเกาหลี เป็นการเรียนรู้
แบบข้ามวัฒนธรรมเพิ่มเสริมสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ การศึกษา การเรียนการสอนภาษาไทย
ในระดับ อุ ด มศึก ษาและความเข้ าใจร่วมกั นและเป็น ผลในการสร้างเสริ ม สัม พั นธภาพที่ ดี ต่ อกั น
ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถในการสื่อสารรวมทั้งการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้แก้ ผู้เ รียนชาวต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ง านวิจัยนี้จึง มุ่ ง เน้นที่ จ ะศึก ษารูป แบบการจัดการศึก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศและผู้เ รี ย นชาวต่า งประเทศ
ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร
หรื อผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งทางด้ านการศึ ก ษาในแวดวงวิ ชาการระดั บ อุด มศึก ษาเพื่ อการส่ ง เสริ ม
พัฒนาการศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ
โดยเฉพาะในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้จัดทาหลักสูตรและเปิดสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศให้แ ก่ ผู้เ รี ยนต่า งชาติ เพื่อ สร้า งความเข้า ใจของวัฒ นธรรมที่ แตกต่างกั นและ
ความสามารถของการใช้ภาษาในการสื่อสารอันนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้นต่อไป
ในอนาคต
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คาถามวิจยั
1. สภาพปัจ จุบันของการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมในหลัก สูตรและของการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นอย่างไร
2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีลักษณะ
เป็นอย่างไร
3. รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์วิจัย
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง
ประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
4. นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ มุ่งเน้นแบบจากัดกลุม่ เปูาหมายที่ศึกษา คือ ขอบเขตการเลือกกลุม่ ตัวอย่างและเก็บข้อมูลใน
ประเทศไทย เจาะจงเลือ กเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ มีก ารเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย
ในระดับปริญญาตรีและมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีที่แลกเปลี่ยนมาเรียนในประเทศไทยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ มีการ
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ทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการ (MOU) และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มี ค วามร่ ว มมื อ และมี ก ารติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นทั้ ง ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นกั บ ภาควิ ช าภาษาไทยของ
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
รวมจ านวน 6 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ มหา วิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
เช่นเดียวกันขอบเขตการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จะเลือก
เฉพาะมหาวิท ยาลัยที่ มี ก ารเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมี ก ารจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยใช้ วิธี ก ารเลือ กมหาวิ ท ยาลั ย แบบเจาะจง
เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการ (MOU)
โดยมี ค วามสัม พั น ธ์ที่ ดีต่อ กั น มี ความร่ วมมื อและมี ก ารติ ดต่ อ แลกเปลี่ย นทั้ ง ผู้ส อนและผู้เ รีย น
กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งหมด
2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่กรุงโซล และมหาวิทยาลัยปูซานภาษา
และกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบการจัดการศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือหลักการในการเพิ่มพูนศักยภาพและพัฒนา
ด้านการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) หลักการและวัตถุประสงค์ 2) หลักสูตรและ
การเรียนการสอน 3) ผู้สอน 4) ผู้เรียน 5) เนื้อหา และ 6) การวัดประเมินผล
แนวทางการจัดการศึกษา หมายถึง แบบแผนหรือสิ่งที่กาหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริห ารการจัดการศึก ษาให้มี ป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลเพื่อใช้เ ป็นแบบอย่างที่ ดีและถูก ต้อง
เหมาะสมให้แก่ ผู้อื่นสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้ง ต่อการท างานของตนเองและของ
หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันการศึกษาโดยส่วนรวม
ปัจจัยของการจัดเรียนการสอน หมายถึง ประเด็นหรือรายละเอียดของการจัดการที่ มี
ผลทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มต่อ การจั ด หลั ก สู ตรและการจั ด การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธาร ณรัฐ
เกาหลีใต้
ประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอน หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย
ที่ก าหนดไวในการจัดหลัก สูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ
ปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
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การสื่อสารข ามวัฒ นธรรม หมายถึง การสื่อสารระหว่างคนที่ มี ภาษาและวัฒ นธรรม
แตกต่างกันโดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ด้านได้แก่ องค์ประกอบของการสื่อสารและองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมองค์ประกอบของการสื่อสาร คือ การใช้ภาษา (วัจนกรรม) และการใช้ห น้าตา ท่าทาง
น้าเสียง (อวัจนภาษา) องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อ มุมมองและทัศนคติและคุณค่าในชีวิตด้านต่างๆ ของคู่สื่อสาร
การศึ กษาข ามวัฒ นธรรม หมายถึง การเรียนรู้ การจัดการเรี ยนการสอน การสื่อสาร
ความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการของการศึกษาระหว่างผู้เรียนและผู้สอนของ
สองประเทศที่ มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ มี ภูมิ หลัง ทางภาษา วัฒ นธรรมและวิธีคิดโดยจัดให้มี
การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและวิธีคิดที่แตกต่างนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจถึงภาษา วัฒนธรรมและวิธีคิดที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศเพื่อให้เกิด
ภาพที่ชัดเจน ให้ผู้เรียนได้มีการเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติจริง
หลักสูตรการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หมายถึง แนวทาง
การศึกษาที่มีโครงสร้างรายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ผูสอนภาษาไทย หมายถึง อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษารวมหมายถึง
อาจารย์ผู้ส อนภาษาไทยที่ เ ป็นคนไทยซึ่ ง เป็น เจ้า ของภาษาและอาจารย์ ผู้ส อนภาษาไทยที่ เ ป็ น
คนเกาหลี
นักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาไทย หมายถึง นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีที่เรียน
วิชาเอกภาษาไทย คือ นักศึก ษาเกาหลีใต้ที่ เ รียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่ สองในมหาวิท ยาลัยที่
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ มีการเปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกในระดับ
ปริญญาตรี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ สามารถพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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คาอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross – Cultural Communication) เป็นหัวใจจาเป็นต่อ
สภาพแวดล้อม การทางานที่มุ่ งเน้นให้เ กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางาน โดยเฉพาะ
ในสภาพปัจจุบันที่ผู้คน มีความหลากหลายกันของภูมิหลังทางวัฒนธรรม การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้าม
วัฒ นธรรม หมายถึ ง การสื่ อ สารระหว่ างคนหรื อ กลุ่ ม ที่ มี ภู มิ ห ลั ง ทางวั ฒ นธรรมที่ แตกต่ า งกั น
ซึ่ง การสื่อ สารมั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิต การส่ ง การรับ และการตี ความข้ อความผ่า นวัจ นภาษา
(Oral Communication) คือ ภาษาที่ เ ป็น คาพูด เป็น ถ้อ ยค า หรือ การเขีย น และอวัจ นภาษา
(Non – verbal Communication) คือ ภาษาท่าทาง สายตา การแสดงออก องค์ประกอบการพูด
โดยที่คู่สนทนาอาจมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และบ่อยครั้งที่ผู้เข้าร่วมการสนทนาอาจมิได้
ใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร (Peltokorpi, 2010 อ้างถึงใน ตติยาพร จารุมณีรัตน์, 2554)
การสื่อ สารระหว่างวัฒ นธรรม พบว่าได้รับ อิท ธิพลโดยตรงจากวัฒ นธรรมและภาษาที่ ใช้
วัฒนธรรม หมายถึง ความคิดเห็นที่เกี่ย วข้องกับความเชื่อ ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ผ่านการเรียนรู้
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลในสังคม (Lustig and Koester,
1993) ดังนั้นอุป สรรคของการสื่อสารระหว่างวัฒ นธรรมอาจเกิ ดขึ้น หากมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่มีผ ลสืบเนื่องจากความแตกต่างของความรู้ อาทิ กรอบความคิด ค่านิยม และบรรทั ดฐาน
ความแตกต่ า งของพื้ น ฐานทางจิ ต ใจ ความแตกต่ า งของรู ป แบบพฤติ ก รรม เช่ น ภาษาที่ ใ ช้
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี รูป แบบและลัก ษณะในการสื่ อสาร นอกจากนี้ การสื่อ สารระหว่า ง
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพนั้นขึ้นกับความสามารถในการใช้ ภาษาในการสื่อสารเช่นกัน ดังที่ Spencer –
Rodgers and McGovern (2002, อ้างถึงใน ตติยาพร จารุมณีรัตน์ , 2554) ระบุว่า บุคคลมักเผชิญ
กั บ อุ ป สรรคและความท้ า ทายหลายประการในการสื่ อ สาร เช่ น ข้ อ จ ากั ด ในการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ ความไม่ คุ้นเคยต่อขนบธรรมเนียม ความแตกต่างของรูป แบบของวัจ นกรรม
การสื่อ สารภาษาต่างประเทศ ความไม่ คุ้นเคยต่อขนบธรรมเนียม ความแตกต่างของรูปแบบของ
วัจนกรรมและอวัจนกรรม
ดังนั้น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น พบว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
อาทิ ความรู้และความเข้าใจของวัฒนธรรมที่ แตกต่าง ความเอาใจใส่ ความสามารถในการสื่อสาร
สองภาษา ประสบการณ์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเป็นผู้ฟัง ที่ ดี (Arasaratnam and
Doerfel, 2005)
การสื่อ สารข้ามวัฒ นธรรม (Cross Cultural Communication) คือ การสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนความหมายซึ่งไม่ใช่การพูดเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการที่จะสื่อสารอย่างไร เพื่อให้อีก
ฝุายหนึ่ง เข้าใจ ไม่ ว่าจะเป็นภาษาพูดเป็นคาๆ โทนเสียงที่ เ ราใช้ในการสื่อสาร (ระดับเสียงสูงต่า)
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การแสดงสีหน้า ท่าทาง ดังนั้นในบางครั้งผู้รับ อาจจะแปลความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อไป
ผิดพลาดเนื่องจากความแตกต่างของวัฒนธรรม การเข้าใจผิดจากการสื่อสาร (Miscommunication)
จะเกิดขึ้นเมื่อคนที่เป็นผู้รับไม่สามารถรับข้อมูลอย่างที่ผู้ส่งต้องการจะสื่อความหมาย ยิ่งวัฒนธรรม
ที่ ต่างกั น มากเท่ า ไรยิ่ง เป็ นปัญ หาของการเข้าใจผิด จากการสื่อสารมากขึ้นเท่ านั้น เพราะฉะนั้ น
การเรียนรู้หลักสูตรต่างวัฒนธรรมต้องศึกษาพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของประเทศที่จะทาการศึกษา
ด้วยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร (พิมพ์มาดา วิชาศิลป์, 2554)
แนวคิดเรื่องการปรับตัวในเชิงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของ Young Yun Kim (1995)
แนวคิดของ Young Yun Kim (1995) กล่าวว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างในการ
ปรับตัวของคนแปลกหน้าในสังคมของเจ้าบ้านนั้นมาจากปัจจัยที่สาคัญคือเรื่องของการสื่อสารเพราะ
การสื่อสารนั้นเป็นช่องทางที่ผู้แปลกหน้าสามารถที่จะใช้เรียนรู้ถึงสัญลักษณ์ที่สาคัญต่างของสังคมเจ้า
บ้านโดย Kim ได้กล่าวถึงกิจกรรมสือ่ สารตามแนวคิดของ Ruben ว่าสามารถพิจารณาได้เป็น 2 แง่มุม
คื อ การสื่ อ สารของบุ ค คล (Personal Communication) และการสื่ อ สารในสั ง คม (Social
Communication)
การสื่อสารบุคคล (Personal Communication) คือกระบวนการถ่ายในจิตใจที่แต่ละบุคคล
จะต้องจัดการให้ตัวเองมีพฤติกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติในสังคม คือ เมื่อผู้แปลกหน้าได้รับประสบการณ์
ที่แตกต่างกันในวัฒนธรรมใหม่ก็จ ะนามาสร้างรูปแบบของการตอบสนองเพื่อที่ จะเกิดความเข้าใจ
และสามารถที่จะตอบสนองไปให้เจ้าบ้านเข้าใจความตั้งใจของตนได้
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในแง่ของการสื่อสารของบุคคลนั้นมีประเด็นที่ต้องศึกษาดังนี้
- โครงสร้างทางความคิด (Cognitive Structure) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการรับรู้
(Perceptual Process) คือ การจัดเรียงประสบการณ์ต่างๆของคนแปลกหน้าให้อยู่ในรูป แบบ
ที่จะทาให้คนแปลกหน้านั้นสามารถที่จะจัดการกับสิ่งเร้าในสังคมวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
- ความรู้ (Knowledge) คื อ ความรู้ ถึ ง รู ป แบบและกฎเกณฑ์ ข องระบบ การสื่ อ สาร
ของเจ้าบ้านซึ่งความรู้นั้นมีผลอย่างมากในการที่ จะทาให้คนแปลกหน้าเข้าถึง ช่องทางการสื่อสาร
ในสังคมเจ้าบ้าน ในการสื่อสาระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้านและสื่อมวลชนของเจ้าบ้าน
- ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-lmage) คือ ภาพลักษณ์ของตนเองที่มีในสายตาของเจ้าบ้าน
และในสายตาของกลุ่มคนแปลกหน้าด้วยกัน
- แรงจูงใจในการปรับ ตัว (Acculturation Motivation) คือแรงจูงใจที่จะทกให้คนแปลก
หน้ า ได้ เ รี ย นรู้ ใ นสิ่ ง ใหม่ ๆ มี ก ารเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมของเจ้ า บ้ า นและมี ค วามโน้ ม เอี ย งไปใน
สภาพแวดล้อมใหม่
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ในบริบทของการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมนั้นการสือ่ สารของบุคคลสามารถอธิบายได้ในลักษณะ
ของความสามารถในการสื่อ สารในประเทศเจ้าบ้าน (Host Communication Competence)
คื น ความสามารถภายในของคนแปลกหน้ า แต่ ล ะคนในการใส่ ร หั ส และถอดรหั ส ข้ อ มู ล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตจริงที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าบ้านซึ่งความสามารถทางการ
สื่อสารนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ความสามารถทางความคิด (Cognitive Competence)
ความสามารถทางการแสดงความรู้สึก (Affective Competence) และความสามารถทางการปฏิบัติ
(Operational Competence)
Young Yun Kim (1995) ได้นาแนวคิดของ Ruben มาพัฒนาสร้างเป็นกระบวนความคิดใน
การศึกษาถึงเรื่องของการปรับตัวข้ามวั ฒนธรรมไว้โดยได้กล่าวว่าการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมนั้นจะมี
มุมองเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการปรับตัวเข้าวัฒนธรรมซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นกับผู้ที่
เข้ามาอยู่ในวัฒ นธรรมใหม่ และด้านโครงสร้างของการปรับตัวข้ามวัฒ นธรรมซึ่งเป็นการกล่าวถึง
ปัจจุบันทางการสือ่ สารทีม่ ีผลต่อการปรับตัวข้าวัฒนธรรมซึ่งทั้ง 2 มุมมองนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันกันอยู่
จึงสามารถสรุปออกมาเป็นแนวคิดได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถทางการสื่อสารภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน
(Host Communication Competence)
ความสามารถทางการสื่อสารในประเทศเจ้าบ้านมีส่วนสาคัญในการที่จะช่วยในการปรับตัว
ให้คนแปลกหน้าที่ เ ข้ามาอยู่ใ นวัฒ นธรรมใหม่ นั้ นสามารถที่ จ ะปรั บ ตัวและมี ค วามรู้ ความเข้าใจ
และแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมออกมาซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างที่สาคัญ 3 ส่วนคือ
1. ความสามารถทางการคิดภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน (Host Cognitive Competence)
คือ ความสามารถภายในของแต่ละบุคคลเช่นความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน ภาษาของเจ้าบ้าน
ประวัติศาสตร์ความเชื่อ บรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ ในการสื่อสาระหว่างบุคคลซึ่งความสามารถทาง
ความคิดนั้นจะเกี่ ยวข้อ งกั บระดับของความซับซ้อนภายในความคิดของแต่ล ะบุคคล (Cognitive
Complexity)
2. ความสามารถทางการแสดงความรู้สึกภายใต้วัฒ นธรรมเจ้าบ้าน (Host Cognitive
Competence) คือ ความสามารถในการรับรู้และแสดงอารมณ์ที่ เหมาะสมในวัฒนธรรมเจ้าบ้าน
รวมถึงความตั้งใจที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองจากวัฒนธรรมเก่าที่ตนเองยึดถืออยู่รวมไปถึง
ความสามารถในการเข้าใจ ซึมซับกับวัฒนธรรมใหม่ การมีส่วนร่วมและมีอารมณ์สะท้อนออกมาได้เมื่อ
รู้สึกสนุกสนานเสียใจโกรธ ฯลฯ ในลักษณะของวัฒนธรรมของเจ้าบ้าน
3. ความสามารถในการปฏิ บั ติ ต นภายใต้ วั ฒ นธรรมเจ้ า บ้ า น (Host Operational
Competence) คือ ความสามารถที่ จะเลือกแสดงพฤติก รรมทั้ งวัจนะและอวัจ นะออกมาได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อที่จะทาให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัฒนธรรมเข้าบ้านทักษะในการพูดฟัง
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ปฏิบัติตามกฎของการมีปฏิสัมพันธ์ทักษะในการจัดการปฏิสัมพันธ์ในแบบของเจ้าบ้านซึ่งเป็นผลพวง
มาจากความสามารถทางความคิดและความสามารถในการแสดงความรู้สึกนั่นเอง
องค์ประกอบที่ 2 การสื่อสารภายในสังคม ของเจ้าบ้าน (Host Social Communication)
การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในสังคมของเจ้าบ้านมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 ด้านคือ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้าน
1. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้าน (Host Interpersonal Communication) จะมีส่วน
วงให้คนแปลกหน้าสามารถเข้าใจถึงระบบความคิดของเจ้าบ้าน และสามารถใช้การสื่อสารนี้เพื่อเป็น
ตัวเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตนได้
2. สื่อมวลชนของเจ้าบ้าน (Host Mass Communication) จะช่วยให้ คนแปลกหน้าเข้า
ไปอยู่ ใ นปฏิ สั ม พั น ธ์ เ สมื อ นจริ ง ในสั ง คม (Para–Social Interaction) ซึ่ ง แม้ ว่ า สื่ อ มวลชนนั้ น
จะไม่สามารถที่จะทาให้คนแปลกหน้าตอบสนองได้แต่สื่อมวลชนก็เป็นแหล่งสาคัญในการเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของการปรับตัวกับคนแปลกหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่คนแปลก
หน้าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์จากคนในวัฒนธรรมเจ้าบ้านมากนัก
องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง
(Ethnic Social Communication)
ประเด็นที่ใช้พิจารณาคือการสื่อสารระหว่างบุคคลของชนชาติพันธุ์ตนเองและสื่อมวลชนของ
ชาติ พั น ธุ์ ต นเองกล่ า วคื อ ในช่ ว งแรกของการปรั บ ตั ว คนแปลกหน้ า จะมี ค วามสามารถ
ในการสื่อ สารกับคนในวัฒนธรรมเจ้าบ้านในระดับต่าคนแปลกหน้าที่ เข้ามาอยู่ใหม่ก็จะไม่สามารถ
ที่จะใช้เกณฑ์ของตนเองในการประเมินพฤติกรรม หรือเข้าใจการสื่อสารต่างๆ
เมื่อผ่านช่วงแรกของการปรับตัวมาสักระยะ การสื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนั้นก็
จะกลายมาเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองไว้ซึ่งไม่ว่าจะมีทางเลือกหรือ
สถานการณ์บั ง คั บ โดยมากแล้ว คนแปลกหน้ าจะให้ค วามไว้ใ จกั บ ชนชาติ พัน ธุ์เ ดีย วกั นมากกว่ า
และจะจากัดขอบเขตการสื่อสารกับคนในวัฒนธรรมเจ้าบ้านให้ลดลงซึ่งจะเป็นอุปสรรค์ในการปรับตัว
ข้ามวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 สิ่งแวดล้อม (Environment)
สิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อการปรับตัวนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือลักษณะการเปิดรับของ
เจ้าบ้าน แรกกดดันให้ปฏิบัติตามของเจ้าบ้านและความเข้มแข็งของกลุ่มชนชาติพันธุ์เดียวกันดังนี้
1. ลักษณะการเปิดรับของเจ้าบ้าน (Host Conformity Pressure) คือระดับของความ
กดดันที่สังคมของเจ้าบ้านต้องการที่จะให้คนแปลกหน้ายอมรับ และปฏิบัติของสังคมซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละที่แม้ว่าจะเป็นชนชาติพันธุ์เดียวกันแต่อยู่คนละภูมิภาค ก็จะมีระดับการเปิดรับที่แตกต่าง
กันอีกทั้งยังต้องขึ้นอยู่กับบุคลิก วัฒนธรรมเดิม หรือชนชาติของคนแปลกหน้าอีกด้วย
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2. ระดับความผ่อนปรนในการให้ปฏิบัติตามของเจ้าบ้าน (Host Conformity Pressure)
คือระดับ ของความกดดันที่ สังคมของเจ้าบ้านต้องการที่จะให้คนแปลกหน้ายอมรับและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมของคนในวัฒนธรรมเจ้าบ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากความคาดหวังของคนในสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นที่จะมีต่อพฤติกรรมและวิธีคิดของคนแปลกหน้า
3. ความเข้มแข็ง ของกลุ่ม ชนชาติพันธุ์เดียวกัน (Strength of the Stranger’s Ethnic
Group) มีการพบว่าในช่วงแรกของการปรับตัวกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีความเหนียวแน่นกันมากจะช่วย
ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยในการปรับตัวของคนแปลกหน้านั้นแต่เมื่อในระยะยาวถ้ากลุ่มคนแปลกหน้ายัง
มี ค วามเข้ ม แข็ ง กั น มากขึ้ น ก็ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ แรงกดดั น ของวั ฒ นธรร มเจ้ า บ้ า นมาก
ก่อนการเตรียมพร้อมนี้จะมากหรือน้อยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากความคาดหวังที่มีต่อประเทศเจ้าบ้าน
คือ ถ้ามีความคาดหวังในเชิงบวกก็จะทาให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนที่จะย้ายเข้ามาสู่วัฒนธรรมใหม่
ระดับ ของความเป็นชนชาติพันธุ์ (Level of Ethnicity) คือดูว่า วัฒ นธรรมดั้ง เดิม ของ
คนแปลกหน้านั้นมีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของเจ้าบ้านมากน้อยเพียงใด
บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) คื อ ลั ก ษณะนิ สั ย ของคนแปลกหน้ า นั้ น มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตั ว
เป็นอย่างมากซึ่งบุคลิกภาพแบบกว้างที่น่าสนใจในการปรับตัวมี 2 ส่วนคือการเปิดรับ (Openness)
และความเข้มแข็ง (Strength) ซึ่ง การเปิดรับ นั้นคือบุคลิก ที่มี มุม มองที่ เปิดกว้างค้นหาและเรียนรู้
วัฒนธรรมใหม่ ๆ มีลักษณะที่เป็นคนเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ เห็นอกเห็นใจสามารถทดต่อความไม่แน่นอน
ได้ดีส่วนด้านความเข้ม แข็ง นั้นคนแปลกหน้าจะต้องไม่ ห วั่นไหวไปกั บ วัฒ นธรรมที่แตกต่ างกั นกั บ
วัฒนธรรมของตนจะต้องเป็นผู้มีแรงจูงใจมากจากความท้ าทายใหม่ ๆ และยังคงเป็นคนที่ ทางาน
มีประสิทธิผล และมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ก็ตาม
องค์ประกอบที่ 5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Transformation)
เมื่ อ คนแปลกหน้ า ย้ า ยเข้ า มาอยู่ ใ นวั ฒ นธรรมใหม่ ก็ จ ะเกิ ด กระบวนการนี้ เ รี ย กว่ า
Acculturation ในขณะที่ ก ระบวนการ Deculturaltion คื อ การไม่ เ รี ย นรู้ วั ฒ นธรรมเดิ ม เป็ น
ตัวอ้างอิงในการปฏิบัติตัวของตนเองอยู่ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้และไม่เรียนรู้นี้จะเป็นการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนรูประหว่างวัฒนธรรมขึ้นซึ่งมี 3 ประเด็นที่ใช้พิจารณาคือ
1. การกระทาที่เหมาะสม (Functional Fitness) คือเมื่อคนแปลกหน้ามีการทากิจการต่างๆ
ในวั ฒ นธรรมใหม่ ๆ ซ้ ากั น อยู่ แ บบเดิ ม เป็ น ประจ าก็ จ ะท าให้ เ กิ ด ความช านาญและสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เกิดการกระทาที่เหมาะสมได้ทาให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างการตอบสนองที่เกิด
จากภายในบุคคลและความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมเจ้าบ้าน
2. สุขภาพจิต (Psychological Health) เมื่อคนแปลกหน้าสามารถปฏิบัติการที่เหมาะสมได้
แล้วนั้นก็จะทาให้สุขภาพจิตขึ้นว่าในช่วงแรกที่คนแปลกหน้าจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ

23
3. อัตลักษณ์ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Identily) คือการที่คนแปลกหน้าก้าวสู่ความ
เป็นผู้สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมซึ่งความเคร่งครัดในวัฒนธรรมเดิมจะลดลงมีลักษณะที่ไม่ยึดติดกับ
วัฒ นธรรมใด คือ พฤติกรรมที่เ กิดขึ้นมานั้นไม่ได้ม าจากกฎเกณฑ์ ของวัฒ นธรรมใดวัฒ นธรรมหนึ่ง
โดยเฉพาะนั่นเอง
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษา การเรียนการสอนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
วิธีก ารสอนภาษา การสอนภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างประเทศเป็นการสอนภาษาในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศมากกว่ าการสอนภาษาในฐานะภาษาที่ ส อง ไม่ ว่า จะเป็นการสอนภาษาไทย
ให้ ช าวต่ า งประเทศในไทยหรื อ การสอนภาษาไทยในต่ า งประเทศก็ ต าม เพราะลั ก ษณะ
และวัตถุป ระสงค์ของผู้เ รียนส่วนใหญ่เ พื่อติดต่อ สื่อสารในชีวิตประจ าวันหรือเพื่อเป็นเครื่องมื อ
ในการศึก ษาค้ นคว้ า มิ ใ ช่ ก ารเรี ยนเพื่อ ใช้ ภ าษาแม่ และภาษาไทยควบคู่กั น และการดารงชี วิ ต
อยู่ในสังคมไทยก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารกั น ไม่เ หมือนกั บบางประเทศ
ที่ ใ ช้ภ าษาในท้ อ งถิ่ นของตนเองและภาษาอัง กฤษเป็น ภาษาราชการ อรุ ณี วิ ริย ะจิต รา ( 2532)
ได้ให้ความหมายของภาษาที่สอง และภาษาต่างประเทศ ไว้ดังนี้
ภาษาที่สอง หมายถึง ภาษาอื่นที่ผู้เรียนเรียนเพื่อใช้รองไปจากภาษาแรก ภาษาที่สองนี้อาจ
เป็นภาษาราชการหรือเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอื่นที่ ผู้เรียนเรียนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ใช้ภาษานั้น
ทั้งนี้อาจเพื่อจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเหตุผลทางการเมืองหรือการค้า
ฯลฯ การเรียนภาษาต่างประเทศนี้อาจเริม่ เรียนได้ตั้งแต่ผเู้ รียนยังอยู่ในวัยเรียน โดยเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรหรือเริ่มเรียนเมื่อเป็นผู้ใหญ่เพราะมีความประสงค์ใคร่รู้ภาษานั้นๆ ก็ได้
การเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศจึงเป็นการสอนที่มักยึดตามแนวการสอน
หรื อ วิ ธี ก ารสอนในฐานะภาษาที่ ส องหรื อ ภาษาต่ า งประเทศซึ่ ง มี พื้ น ฐานแนวคิ ด เหมื อ นกั น
แต่จะเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ (2549) กล่าวว่า วิธีการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของผู้สอน
การเรียนการสอนภาษาที่ส องหรือภาษาต่างประเทศ ไม่ ได้เกิ ดขึ้นง่ายดายกั บ คนทุ ก คน
เหมือนการเรียนการสอนภาษาแรก ทั้งนี้เพราะมีปัจจั ยหลายอย่างที่มีผลต่อการเรียนการสอนภาษา
ที่สอง เช่น อายุ บุคลิกลักษณะ ธรรมชาติการรับรู้ที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
หรือความสาคัญจาเป็นในการใช้ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น (สุมิตรา อังวัฒนกุล ,
2535) กล่า วถึ ง การเรี ย นการสอนภาษาที่ ส องหรื อภาษาต่ า งประเทศว่ า ไม่ ว่า จะเป็ น ภาษาใด
จุดมุ่งหมายยังมีเหมือนๆ กัน โดยทั่วไปแล้วมักจะมีจุดหมายที่จะพัฒนาปัญญาของผู้เรียนให้ผู้เรียน
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สามารถใช้ภาษานั้นในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่เข้าใจกันได้
ในหมู่ชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมและการดารงชีวิตของชนชาติเจ้าของภาษา
นั้นได้ถ่องแท้ขึ้น สามารถใช้ภาษานั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อขั้นสูง
หรือในต่างประเทศได้
การเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition) ภาษาเป็นทักษะอย่างหนึ่ง ที่
มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ
ของผู้เรียนแต่อ ย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาที่สองที่ ไม่ใช่ภาษาแม่ ก็ยังเป็นการเรียนที่มีความยาก
สาหรับ ผู้เรียนที่เริ่มต้นเรียนภาษาที่ส อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ แต่การเรียนรู้
ภาษาที่สองกลับกลายเป็นเรื่องง่ายสาหรับเด็กทารก สอดคล้องกับ ศรีวิไล พลมณี (2545) กล่าวว่า
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง หมายถึง กฎเกณฑ์การเรียนรู้ภาษาที่สองของมนุษย์ การเรียนรู้ภาษาที่
สองไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดายกับทุกคนเหมือนกับการเรียนภาษาแรก แม้จะมีเวลาเรียนมากกว่าก็ตาม แต่
บางคนก็ อาจจะประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาที่ สองมากกว่าคนอื่นๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
เหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีปัจจัยหลายๆ อย่างที่มีผลต่อการเรียนภาษาที่สอง เช่น
1. อายุ ผู้เรียนมีอายุน้อย เรียนภาษาไทยได้ดีกว่าผู้ที่มอี ายุมาก
2. สถานการณ์ทางการเรียน คือ เด็กจะเรียนเมือ่ โตขึ้นและพยายามเรียนในห้องเรียน
3. แรงจูงใจในการศึกษาภาษา เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่น กลุ่มเพื่อน
4. มั่นใจในตนเองสูง เพราะมีความกล้าที่จะใช้ภาษาโดยไม่กลัวผิดจึงเรียนภาษาได้ดี
5. ทัศนคติที่ดีต่อภาษา คือเห็นประโยชน์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ส่วนการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศไม่ ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่วิธีการ
เรียนรู้ภาษาที่สอง ความรู้ในภาษาไทยของผู้สอนและความรู้ด้านภาษาของผู้เรียนเท่านั้น หากแต่ยังมี
ปัจ จัยด้านอื่ นประกอบอีก หลายด้าน เช่น จิตวิท ยาและวิธีการสอน เป็นต้น รวมถึง คุณสมบัติที่ ดี
ของผู้สอนด้วย ดังที่ ศรีวิไล พลมณี (2545) กล่าวว่า การจะสอนภาษาให้ได้ดีนั้นต้องอาศัยความรู้จาก
หลายๆ แขนงเข้ามาช่วย เป็นต้นว่า จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ สัง คมมานุษยวิท ยา การสื่อสารและ
เทคโนโลยีท างการศึก ษา เป็นต้น ซึ่ง สอดคล้องกั บ สมพงศ์ วิท ยศัก ดิ์พันธุ์ (2549) ที่ ได้ก ล่าวถึง
คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่จะสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มี 5 ประการดังนี้
1. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. รู้วิธีและเทคนิคที่ดีในการสอนภาษาต่างประเทศ
3. เข้าใจลาดับเนื้อหาของแบบเรียนและรู้วิธีการสร้างเสริมแบบเรียนให้น่าสนใจ
4. รู้และเข้าใจภาษาไทยในระดับต่างๆ ดี
5. รู้และสื่อสารในภาษาของผูเ้ รียนหรือภาษาอังกฤษได้
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แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจริญศรี พันปี (2553) ให้นิยามคาว่า “ประสิทธิผล” ไว้ว่า อยู่ในรูปของระดับความสาเร็จ
ขององค์การ ในการดาเนินงานตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการ
ผลิตกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยไม่คานึงถึงปัจจัยอื่นๆ อธิบายได้ง่ายๆ ว่า องค์กรใดมีผลผลิตได้ตาม
เปูาหมายขององค์การทุกเปูาหมาย แสดงว่าประสิทธิผลขององค์กรนั้นสูงสุดหรือมีคะแนนประสิทธิผล
เต็มร้อยคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ Parsons (1960 อ้างใน เจริญศรี พันปี, 2553) ได้ใช้ตัวแบบหน้าที่
ทางสัง คม (Social Function Model) อธิบ ายประสิทธิผ ลขององค์ก ร โดยระบุว่า องค์ก ารที่ มี
ประสิทธิผ ลจะต้องทาหน้าที่ 4 ประการ ได้ เป็นอย่างดี คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เ ข้ากั บ
สภาพแวดล้อม ความสามารถในการบรรลุถึงเปูาหมาย ความสามารถในการบูรณาการ และสิ่งที่ซ่อน
เร้นอยู่ภายใน
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เศรษฐภรณ์ หน่อคา
(2548) ได้ศึกษาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดองค์ประกอบที่สาคัญทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
บริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านห้องปฏิบัติการ
และอาคาร 5) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน และ 6) ด้านการกากับติดตามและประเมิ น
โครงการ ซึ่งวุฒิชัย เนียมเทศ (2552) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวแล้วนามาพัฒนาเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
(English Program) ในโรงเรียนมั ธยมศึ กษาสัง กัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการมี 3 ด้าน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) ประกอบด้วย สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
เทคโนโลยี
2. ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษา ลักษณะของสื่อการเรียนการ
สอน ลักษณะของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน
คุณภาพของนักเรียน
3. กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร ได้แก่
3.1 การจัดโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
และกลยุทธ์
3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
การใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นรู้
การวัดและประเมินผลผู้เรียน
3.3 กระบวนการบริการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างเครือข่ายทาง
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การศึกษา
3.4 กระบวนการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การวิจัย
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน การประกันคุณภาพ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Stufflebeam’s CIPP Model (รุจิร์ ภู่สาระ, 2551)
โดยหลักการนี้จะมุ่งประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ
1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา
หลักการและเหตุผล ความจาเป็นที่ต้องดาเนินการหลักสูตร ประเด็นปัญหาและความเหมาะสมของ
เปูาหมายหลักสูตร เช่น จานวนนิสิต ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัญหาของชุมชน ตลอดจน
นโยบายของหน่วยงานระดับบนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จาเป็น
สาหรับนามาใช้ในการดาเนินการหลักสูตร กาลังบุคลากร งบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานที่ เวลา รวมทั้ งเทคโนโลยีและแผนการดาเนินงาน การประเมินปัจจัย
นาเข้าจะช่วยในการพิจารณาว่าหลักสูตรนั้นๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะทาให้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบรรลุหรือไม่และช่วยให้เกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรได้
อย่างเหมาะสม
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิธี การจัด
กิจ กรรมของหลักสูตร เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวัดและประเมินผล
ตลอดจนการน าปัจ จัย นาเข้า มาใช้เ หมาะสมมากน้ อยเพีย งใด เป็นไปตามล าดั บ ขั้นตอนหรือไม่
กิจกรรมที่จัดขึ้นทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ การประเมิน
กระบวนการนี้เป็นปะโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็งและจุดด้อยของหลักสูตร เพื่อจะ
ได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้รัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนดไว้หรือไม่ เช่น คุณภาพของบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต การประเมินผลผลิตจะมีการนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ที่จะ
เป็นตัวบ่ง ชี้ความส าเร็จ หรือ ล้ม เหลวของหลัก สูตร การประเมิ นในส่วนนี้มี วัตถุประสงค์เ พื่อการ
ตัดสินใจ ปรับปรุง เพื่อนาไปใช้ต่อไป หรือเพื่อยกเลิก
การประเมินหลักสูตรแบบซิป (CIPP Model) นี้เป็นการประเมินสภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรในด้านต่างๆ ให้มีความครอบคลุมมากทีส่ ุด
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การจัดการศึกษา คือ การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตัวผู้เรียน สิ่งที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้นคือ หลักสูตรและการสอน ซึ่งจะเป็นแกนกลางที่จะทาให้การเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น และหากจะกล่ า วถึ ง ความหมายของหลั ก สู ต รแล้ ว จะมี ค วามหมายที่ ก ว้ า ง
และขึ้ นอยู่กั บ ความเข้า ใจและความสนใจของแต่ ล ะบุคคลที่ ไม่ เ หมื อ นกั น ได้มี ผู้ให้ ความหมาย
ของหลักสูตรในลักษณะที่แตกต่างกัน
ธารง บัวศรี (2531) ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดทาขึ้นเพื่อแสดง
ถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามจุดหมายที่ได้กาหนดไว้
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ให้ความหมายว่า หลักสูตรมีความหมายสองนัย โดยความหมายในวง
แคบของหลักสูตร คือ วิชาที่สอน ส่วนความหมายในวงกว้าง หลักสูตรคือ มวลประสบการณ์ทั้งหลาย
ที่จัดให้กับผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม
อาจกล่าวสรุปได้ว่า หลัก สูตร คือ กิจ กรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่ ส ถานศึก ษาจัดขึ้น
สาหรับผู้เ รียน เพื่ อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามที่พึงประสงค์ ทั้ง นี้ ความหมายของหลักสูตรดังกล่าว
จะแตกต่างไปตามประสบการณ์ แนวคิดและการศึกษาแต่ละระดับ
องค์ประกอบของหลักสูตร
ธารง บัวศรี (2531) ได้นาเสนอองค์ประกอบที่สาคัญของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
1. เปูาประสงค์และนโยบายการศึกษา หมายถึง สิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. จุดหมายของหลักสูตร หมายถึงผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน หลังจากเรียนจบ
หลักสูตรไปแล้ว
3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา
หรือกลุ่มวิชาหรือกลุ้มประสบการณ์
4. จุดประสงค์ของวิชา หมายถึง ผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนวิชานั้น
ไปแล้ว
5. เนื้อหา หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการให้มี
รวมทั้งประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ
6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะและ
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ความสามารถ หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่กาหนดไว้
7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมี
หลักเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
8. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนและหลักสูตร
9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดิทัศน์
ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ฯลฯ ที่ช่วยส่งเสริม
คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
ความหมายของรูปแบบ
Good (1973, อ้ างถึง ใน ศรีม ณา เกษสาคร 2554) ได้ให้ความหมายรูปแบบ หมายถึง
รูปแบบ 4 ประการดังนี้
1. รูปแบบหมายถึง แบบอย่างของสิ่งหนึ่งที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือ
ทาซ้า
2. รูปแบบ หมายถึง ตัวอย่างทาให้เกิดการเลียนแบบ
3. รูปแบบ หมายถึง แผนภูมิที่ใช้เป็นตัวแทนของสิงใดสิงหนึ่งที่ใช้เป็นหลักการหรือแนวคิด
4. รูปแบบ หมายถึง ชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นองค์ประกอบที่
สามารถรวมตัวกันและเขียนเป็นหลักการ
Keeves (1988) ได้ อ ธิ บ ายค าว่ า รู ป แบบ (model) และทฤษฎี (theory) เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่
เหมือนกัน โดยได้อธิบายว่า เมื่อต้องการทดสอบสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจะมีการตั้งสมมติฐานขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหา สมมติฐานนี้อาจจะพัฒนามาจากการหยั่งรู้จากการศึกษาก่อนหน้านี้ หรือจากการพิจารณา
เชิงทฤษฎีและถ้าสมมติฐานนี้มีความคงที่ และสามารถแผ่ขยายออกไปได้จะนาไปสู่การเป็นทฤษฎี
ทิ ศนา แขมมณี (2550) ได้ ให้ค วามหมายรูป แบบ หมายถึง รูป ธรรมของความคิด ที่ เ ป็ น
นามธรรมซึ่ง บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลัก ษณะหนึ่ง เช่น คาอธิบายเป็นแผนผังไดอะแกรม
หรือแผนภาพเพื่อช่วยให้คนเองและบุคคลอื่นสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า
กล่าวโดยสรุป รูปแบบ หมายถึง โครงสร้ างของความคิดที่ เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดง
ออกมาในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่งเพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รวมทั้ งเป็น
แบบอย่างที่สามารถนามาให้เป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยรูปแบบ
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อาจเป็นแผนภูมิที่ใช้เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นหลักการหรือแนวคิดเป็นชุดของปัจจัยหรือ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหรือเป็นองค์ประกอบที่สามารถรวมตัวกันและเขียนเป็นหลักการ
องค์ประกอบของรูปแบบ
Keeves (1988) ได้กล่าวถึงรูปแบบโดยทั่วไปควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1.รูปแบบจะต้องนาไปสู่การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้
กล่าวคือ สามารถนาไปสร้างเครื่องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้
2.โครงสร้ า งของรู ป แบบจะต้ อ งประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ( Causal
Relationship) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นได้
3.รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept)
และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
4.รูปแบบควรจะประด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)
การสรางรูปแบบ
Meanson, Albert and Khedourri (1985, อ้างถึงใน กนิษฐา นาวารัตน์) ได้เสนอขั้นตอน
ในการสร้างรูปแบบไว้ 5 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ขั้นรวบรวมปัญหา เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง
2. ขั้นพัฒนารูปแบบ ดาเนินการหลังจากการรวบรวมปัญหา การสร้างรูปแบบต้องพิจารณา
วัตถุเบื้อ งต้นของการสร้าง และต้องรู้ถึง ลัก ษณะเฉพาะที่ต้องการของผลผลิต ข้อมูลสารสนเทศที่
จาเป็น และควรคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความสนใจของผู้ใช้ด้วย ดังนั้นจึงควรมีการให้คา
จากัดความสภาพการณ์ การสุ่มตัวอย่างและทาตามหลั กวิชาการอย่างเคร่งครัด โดยมีการทดสอบ
รูปแบบ เมื่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้ว ควรทดสอบโดยพิจารณาถึง
- มีความตรงตามสถานการณ์จริง รูปแบบที่สร้างหากมีความใกล้เคียงกับความ
จริง จะดี ม าก เพราะจะช่ วยให้ก ารตัด สินใจดีขึ้ น ไม่ ยุ่ง ยากต่อการน าไปใช้แ ละควรพิ จ ารณาถึ ง
ความสาเร็จของการแก้ปัญหา
- มีการนาไปทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบผลว่า การนาไปใช้ทาให้มีการปรับปรุง
คุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร การทดลองใช้มี 2 ลักษณะคือ ทดลองย้อนหลัง โดยใช้กับข้อมูลใน
อดีตและการทดลองใช้ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน
3. ขั้นการนาไปใช้ เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ควรสามารถที่จะนาไปใช้ในเกิดความสาเร็จ
เพราะไม่มีรูปแบบใดที่เรียกว่า สาเร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความสนใจและนาไปใช้
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4. ขั้นการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย แม้ว่าจะมีการนารูปแบบไปใช้อย่างประสบความสาเร็จ
แต่ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานการณ์ที่มา
กระทบจากภายนอกและภายในองค์กรด้วย
โดยสรุปการสร้างรูปแบบไม่มีข้อกาหนดที่ตายตัว โดยทั่วไปเริ่มจากการศึกษาเรื่องการสร้าง
รูปแบบให้ชัดเจน หาสมมติฐานและหลักการของรูปแบบที่ต้องการพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามที่
กาหนดขึ้น จากนั้นจึงนารูปแบบที่สร้างไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบว่าสามารถนาไปใช้ได้ผล
จริงหรือไม่ต่อไป
ประโยชน์ที่ไดรับ
1. ทาให้ทราบถึงวัฒนธรรมและความแตกต่างเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นแนวทางในการวางแผนและ
สร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบข้าม
วัฒนธรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ
ที่สนใจเรียนภาษาไทยทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้เกิดประสิทธิผลดียิ่ งขึ้น
3. สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาเกาหลีที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสามารถ
นารูปแบบที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษา
เกาหลีต่อไป
4. จากแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษาผ่านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาทั้งอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้มีความตระหนักและเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
และองค์กรด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างผู้มีทิศทางและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ของประชาคมโลกและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อทุก
ฝุายให้มีความราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัย เรื่อ ง รู ป แบบการจัด การศึก ษาข้า มวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 7 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือของประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
ตอนที่ 8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือของประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติ อ าเซียนตะวั นออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) ประกอบด้ว ย 10 ประเทศคื อ
ประเทศไทยบรู ไนดารุส ซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิป ปินส์ สาธารณรัฐสิง คโปร์
สาธารณรัฐอิ นโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพม่ า สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่รวม 4,523,000 ตารางกิโลเมตร เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ผู้นาอาเซียนได้
ให้ก ารรับรองวิสัยทัศน์อ าเซียน 2020 โดยมีสาระที่ส าคัญ คือภายใน ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 256 3)
อาเซียนจะเป็น (กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน, ออนไลน์, 2550)
1.
2.
3.
4.

วงสมานฉันท์แห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian)
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development)
มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (An Outward Looking ASEAN)
ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Society)
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ในปี พ.ศ. 2546 ผู้ น าอาเซี ย นได้ ล งนามในปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ อาเซี ย น
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2536 ประกอบด้วย
1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งสร้างสันติสุข
ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาคต่อต้านการก่อการร้านค้ามนุษย์ค้ายาเสพติด
ค้าอาวุธ พร้อมริเริ่มกลไกใหม่ๆ โดยการสร้างความมั่นคงและร่วมมือส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล
แต่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ไม่ก ระทบต่อนโยบายต่ างประเทศและความร่วมมือทางทหารของประเทศ
สมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) ดาเนินการ
โดยมุ่งหวังให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมภาคอื่น ได้โดยให้มีการไหลเวียน
อย่างเสรีของสินค้า การบริ ก าร การลงทุ น และเงินทุ น นอกจากนี้ยัง มุ่ ง พั ฒ นาภูมิ ภาคอาเซีย น
ให้เป็นตลาดฐานการผลิต และเร่งช่วยเหลือประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่คือ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม
เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา ในเบื้องต้นผู้นาอาเซียนให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการ
11 สินค้า คือ สินค้าเกษตร สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ ยาง ผลิตภัณฑ์ ไม่ ยานยนต์สิ่ง ทอเทคโนโลยี
สารสนเทศบริการด้านสุขภาพท่องเที่ยว การบิน และอิเล็กทรอนิกส์โดยประเทศไทยรับผิดชอบจัดทา
แผนด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2010 จะเป็นปีสุดท้ ายที่ต้องเห็น
การเกิดความรวมตัวทั้ง 11 สาขานี้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
ร่ว มสร้ า งบรรยากาศการอยู่ กั น อย่ า งเอื้อ อาทรมี ค วามมั่ น คงทางสัง คมโดนเน้ นการแก้ ปั ญ หา
สิ่ง แวดล้อ ม โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสส่ง เสริม การศึก ษา
ความร่วมมือด้านสุขภาพโดยเฉพาะการปูองกันโรคติดต่อร่วมถึงการกระชับความสัมพันธ์และร่วมคิด
ของนั ก คิ ด นั ก เขี ย นและศิ ล ปิ น ทั้ ง นี้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร 4 แผนหลั ก คื อ 1) ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น
ของสิ่ ง แวดล้อ ม 2) แก้ ไ ขผลกระทบต่ อสั ง คมอัน เนื่อ งมาจกการรวมตัว ทางเ ศรษฐกิ จ โดยเน้ น
การพั ฒ นาคนที่ สู่ก ารแข่ง ขัน ที่ ยั่ง ยืน 3) สร้ างประชาคมเอื้อ อาทรแก้ ปั ญ หาความยากจนดู แ ล
ผู้ด้อยโอกาสพัฒ นาคนและ 4) สร้างรากฐานของสัง คมที่มี อัตลักษณ์ภายใต้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอันเป็นส่วนสาคัญในการนาสู่วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020
นอกจากความร่ ว มมื อ กั น ของกลุ่ ม ประเทศในอาเซี ย นแล้ ว ปั จ จุ บั น ได้ พ ยายามขยาย
ความร่วมมื อ สู่ป ระเทศที่ ไม่ ใช่ ส มาชิก โดยเริ่ ม พัฒ นาความร่ วมมื อเป็น ASEAN+3 โดยเชื่อมโยง
กับ 3 ประเทศที่มีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจ คือ จีน เกาหลีและญี่ปุน โดยมียุทธศาสตร์การเชื่อมโยง
ในภูมิภาคด้วย 3 หลักหรือ 3 C คือ (1) Connectivity โดยใช้เ ส้นทางการขนส่ง เป็นตัวเชื่อม
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(2 )Comparative advantage ใช้ เ ส้ นทางขนส่ ง เป็น ประโยชน์ ในเชิ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
(3) Community คือ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนดังนั้นเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ของ ASEAN+3
นอกจากต้องการสร้างประชาคม 3 ลักษณะแล้วยังมีประเด็นที่สนใจร่วมกันคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภาวะโลกร้อน และพลังงาน กลุ่มประเทศในอาเซียนเร่งพัฒนาคมของตนให้เข้าใจภาษาของชาติอื่นใน
ระดับที่สื่อสารเพื่ อประกอบอาชีพได้ หลายประเทศรวมถึง ประเทศไทยด้วยยังขาดผู้มีความรู้ทาง
ภาษาระดับที่สื่อสารเพื่อประกอบอาชีพ รวมถึงความสามารถสูงระดับที่เป็นล่ามอีกมากโดยเฉพาะ
ภาษาที่ใช้ในภาคพื้นอาเซียน คือ ภาษาจีน เวียดนาม บาอาชา เป็นต้น (กระทรวงการต่างประเทศ,
กรมอาเซียน, http://www.mfa.go.th/asean/ASEAN%20Main.pdf)
บทบาทของภาคการศึกษากับเสาหลักทั้ง 3 ของประชาคมอาเซียน
แม้ว่าการศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แต่ในความ
เป็นจริงแล้วการศึกษามิได้เกี่ยวข้องเฉพาะเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนด้วยดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,
สานักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553)
1. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ได้แก่
การสนับ สนุนความรู้และความเข้าใจเรื่ องกฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรียน
รวมถึง การแปลเป็นภาษาประจาชาติในอาเซียน การเน้นหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและ
สัน ติภ าพในหลัก สู ตรโรงเรี ยน การส่ ง เสริ ม ความเข้า ใจในความหลากหลายผ่ านการฝึก อบรม
การแลกเปลี่ย นและการจัด ท าข้ อ มู ล พื้นฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ เ ข้าถึ ง ได้ และการจัดให้มี รู ป แบบของ
การแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านต่างๆ ของผู้นาโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ เช่น โครงการ Southeast Asia
School Principals’Forum (SEA-SPF) เป็นต้น
2. บทบาทของภาคการศึก ษาในเสาหลัก ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ได้แก่ การพั ฒนา
กรอบทั ก ษะฝีมื อ ในแต่ล ะประเทศสมาชิก เพื่อนาไปสู่ก ารจัดท ากรอบการยอมรับ คุณสมบัติร่วม
ของ อาเซียน การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนด้วยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของวัสดุ
สารสนเทศด้านการศึกษาที่มีในอาเซียน การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียนด้วย
ความพยายามที่ จ ะปกปู อ งและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ และการศึ ก ษาในอาเซี ย น
การพั ฒ นามาตรฐานด้า นอาชี พ บนขี ด ความสามารถของอาเซี ย นสู่ ภู มิ ภาคและนานาชาติ แ ละ
ตอบสนองต่อความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมและการผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ
ร่วมสาหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
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3. บทบาทของภาคการศึ ก ษาในเสาหลั ก ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
ได้แก่ การพัฒนาเนื้อหาร่วมด้านอาเซียนสาหรับโรงเรียน การเสนอให้มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาการเสนอให้ภาษาของอาเซียนเป็นวิชา
เลือกภาษาต่างชาติ ในโรงเรียน การส่งเสริมโครงการระดับภูมิภาคที่สร้างความตระหนักในความเป็น
อาเซียน (ASEAN Awareness) ในหมู่เยาวชน การสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน
ชนบท การส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดให้มีการประชุมวิจัยด้านวิชาการของอาเซียนเพื่อ
ส่ง เสริม การวิจัยเพื่ อ การพั ฒ นาในภูมิ ภาค การส่ง เสริม ความเข้าใจอันดีและความตระหนัก ด้าน
สิ่งแวดล้อมและประเด็นสาคัญอื่นๆ ในอาเซียนด้วยการประมวลไว้ในหลักสูตรโรงเรียนและการมอบ
รางวัล “โรงเรียนสีเขียวของ อาเซียน” และการจัดกิจกรรมการฉลองวันเกิดอาเซียน (8 สิงหาคม)
ตลอดเดือนสิงหาคม
ดัง ได้ก ล่ า วมาแล้ว ว่ า การศึ ก ษามี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ างองค์ค วามรู้ เ พื่อ ใช้ ในการ
เตรียมพร้อม แก่ประชาชนในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก โดยระดับการศึกษาที่
มีบทบาทสาคัญ ที่สุดในการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน คือ การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะ
เป็นการศึกษาที่จะต้อง สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานที่จะเปิดเสรีภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ในส่วนต่อไปจะได้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2555)
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3)
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุน เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือใน
ระดับอนุภูมิ ภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง ชุมชนเอเชียตะวันออก ( East Asian
Community) โดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เป็นกลไก
สาคัญในการผลักดันให้บรรลุเปูาหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือ
อาเซียนบวกสามเมื่อปี 2007 (พ.ศ.2550)
ผู้นาของประเทศสมาชิกได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก
ฉบับ ที่ 2 (Second Joint Statement on East Asia Cooperation: Building on the
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Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation) พร้อมกับเห็นชอบให้มีการจัดทาแผน
ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน (ASEAN+3 Cooperation Work Plan (2007 –
2017) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในระยะยาว และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ชุ ม ชนอาเซี ย น ( ASEAN
Community) ภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก และการพั ฒ นาอย่า งยั่ง ยืน ด้านสัง คม วัฒ นธรรมและ
การพัฒนาและด้านการส่งเสริมกรอบการดาเนินงานในด้านต่างๆและกลไกต่างๆ ในการติดตามผล
โดยแผนความร่วมมือดังกล่าวทั้ง 5 ด้านนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศในเอเชียตะวันออกมากยิ่งขึ้น
อาเซียน +3 ประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุน
และเกาหลีใต้ ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านคน หรือหนึ่งในสามของประชากรโลก แต่เมื่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เข้าด้วยกัน จะทาให้มีมูลค่าถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพีโลก ขณะที่ยอดเงินสารองต่างประเทศรวมกันจะสูงถึง 3.6 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของเงินสารองต่างประเทศของโลก โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านี้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาเซียน+3 จะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
จากความร่วมมือดังกล่าวประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือใน
กรอบของเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก+3 (FTA Asian +3) มูลค่าประมาณ 62,186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนจะได้รับประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,943
ล้ า นดอลลาร์ ขณะที่ อิ น โดนี เ ซี ย มี แ นวโน้ ม จะได้ ป ระโยชน์ ใ กล้ เ คี ย งกั น คื อ ประมาณ 7,884
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเวียดนามคาดว่าจะได้รับประโยชน์มูลค่าประมาณ 5,293 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สาหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 สมัยพิเศษ (Special ASEAN+3 Financial Ministers
Meeting) ที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนการใช้เวทีหารือ
ด้านนโยบายและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน อาทิ ข้อริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang
Mai Initiative:CMI) พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐมนตรีคลังสนับสนุนให้มีกระบวนการเฝูาระวังโดยร่วมมือ
กับสถาบันการเงินในภูมิภาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อริเริ่มเชียงใหม่ ที่รัฐมนตรี
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คลังอาเซียน+3 จาเป็นจะต้องเร่งรัดกระบวนการไป สู่ระดับพหุภาคี เพื่อเป็นกันชนรองรับเศรษฐกิจ
อ่อนแอในอนาคต ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า จะขยายผลความตกลงริเริ่มเชียงใหม่ในการจัดตั้ งกองทุน
สารองระหว่างประเทศร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน (Currency Swap) จากเดิม 80,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เป็น 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านล้านบาท เบื้องต้นคาดว่า 3 ประเทศ
นอกกลุ่มอาเซียน คือจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุน จะลงเงินสารองร้อยละ 80 ของวงเงินรวม หรือ 9.6
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มประเทศอาเซียนอีกร้อยละ 20 หรือ 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง
กองทุนดังกล่าวจะมีรูปแบบคล้ายกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund
:IMF) แต่ก็ไม่ใช่คู่แข่งของ IMF แต่จะเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของเอเชียที่จะมีกองทุนระหว่างประเทศ
เป็นของตนเอง โดยประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุน ลงเงินรวมกันประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ
20 ที่เ หลือ กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะลงทุนร่วมกั น ขณะที่ไทย สิง คโปร์ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะต้องใส่เงินลงทุนมากกว่าอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน พม่า ลาว เวียดนาม
และกัมพูชา เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า โดยคาดว่าจะสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 วาระปกติที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคม 2552 (สถาบันเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย,กระทรวงการต่างประเทศ, http://www.baanjomyut.com/library_2/
asean_community/10.html)
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์สาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถพัฒ นาเป็นมหาวิ ทยาลัยคุณภาพ
ชั้นนาในระดับโลก มียุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ การพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการด้านคุณภาพ
การศึก ษา การปฏิรูป ระบบการเงินอุดมศึก ษา การพัฒ นาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึก ษา
และการปรับ การบริห ารจัดการของสถาบันอุดมศึก ษาให้มีเ สรีภาพด้านวิชาการมี ความคล่องตัว
และตรวจสอบได้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) อีกทั้งยังส่งเสริมการศึกษาของ
ประเทศให้มี ความเป็นสากลด้วยการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทั้ ง ในกรอบองค์การการค้าโลก
กรอบพหุภาคีและกรอบทวิภาคี โดยมีหลายประเทศที่ยื่นข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยเปิดตลาดการค้า
บริการด้านการศึกษา ส่งผลให้ป ระเทศไทยได้เจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศ
ทั้ ง ในระดับ ทวิภาคี ได้แก่ ไทย-นิว ซีแลนด์ ไทย-อินเดีย ไทย-สหรั ฐอมริก า ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ น
ไทย-บาห์เรน ไทย-เปรู และระดับพหุภาคี ได้แก่ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุน อาเซียน-อินเดีย และ
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อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Closer Economic Relations-CER) เป็นต้น และในการเจรจา
การค้าบริก ารด้ านการศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา ซึ่ง ในปัจ จุ บัน มี ป ระเทศที่ ยื่นข้ อเรียกร้อ งให้ ไทย
เปิดตลาดบริการด้านการศึกษา 5 ประเทศ คือ ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน
นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการจัดให้
มีมาตรการสาคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดความอ่อนแอของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยควบคู่
กันไปกับการยื่นข้อเสนอผูกพั นการเปิดตลาดบริการการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการแข่งขันกับบริการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
(สมเกียรติ กมลพันธ์, 2548)
สรุ ป ได้ ว่ า นโยบายการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถาบันอุ ดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถพัฒ นาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับ โลก
รวมทั้งให้ความสาคัญกับข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีทั้งในกรอบองค์การค้าโลก กรอบพหุภาคีและกรอบทวิภาคี
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ.2558 ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ที่ผ่านมา สกอ. ได้กาหนดให้การ
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษาและบูรณาการการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัยสาคัญใน
การจัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมพร้อมใน
การรองรับให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ อุดมศึกษาจาเป็นต้องเสริมหลักสูตรในทุกคณะ
และภาควิชา ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของอาเซียนมากขึ้น ทั้งรายวิชาอาเซียนทั่วไป รายวิชาที่
เปรียบเทียบมิติต่างๆ ในอาเซียน รายวิชาที่ เจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่ องของภาษาทั้งภาษาอังกฤษที่
เป็นภาษาในการทางานของอาเซียน และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน สกอ. ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษาเพื่ อเป็นแนวทาง
ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เพื่ อให้
คุณภาพบัณฑิตในอนาคตไปสู่สากล และนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ โดยสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการเคลื่ อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรไปยังประเทศเพื่ อนบ้านใน
ระยะเริ่ ม ต้น และขยายวงให้ก ว้างขึ้น ยุท ธศาสตร์อุดมศึก ษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ก าร
เป็นประชาคมอาเซียน มีสาระสาคัญดังนี้
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พันธกิจ
1. อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการเป็นส่วน
หนึง่ ของประชาคมอาเซียน
2. อุดมศึกษาไทยพัฒนาศักยภาพในการจัดการการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
เป้าหมาย
1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนทีเ่ อื้อต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายใน
ปี พ.ศ.2558
3. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ ทาร่วมกับประเทศอาเซียนเพิ่ม
มากขึ้นในแต่ละปี
4. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถทางานทั้งใน
หน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศ บริ ษั ท ข้ า มชาติ ใ นประเทศและ /หรื อ ประกอบการ
ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
5. จานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ต่อปี
ตัวชี้วัด
1. คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของนักศึกษาไทยโดยเฉลี่ ย
อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
2. จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
3. จานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทาร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
4. จานวนบัณฑิตไทยทางานในหน่วยงานระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติในไทย และ/
หรือ ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
5. จานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการทางานได้
2. พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการทางานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย
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มาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ
• ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
• ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
• ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู้เกี่ ยวกับอาเซียน
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
• ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดง
ความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อ
สร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน
กิจกรรม/โครงการที่สกอ. ควรริเริ่ม/สนับสนุน/กาหนดนโยบาย
1. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการกาหนดมาตรฐานการวัดสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต
2. การผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. การจัดสรรทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนและการพัฒนาระบบการถ่ายโอน
หน่วยกิตในอาเซียน
5. การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์นักศึกษาไทยสู่นักศึกษาอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล
2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล
5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียนมาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ
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มาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ
• ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกให้สูงขึ้นรวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะใน
ระดับศาสตราจารย์ให้มากขึ้น
• สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซียนใน
สาขาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน
• สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น ในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ เป็นต้น
• ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน
• ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่
ต้องการของตลาดงานในอาเซียน
• ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
• ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ
และความชานาญสูง เช่น ผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่อุดมศึกษาไทย และ/หรือ ทาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไทย
• ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
• ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น
• ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอก
หลักสูตร และดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
• ส่งเสริมการสร้างความกลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาในอาเซียน
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือระดับอุดมศึกษา
ที่มีอยู่ เช่น SEAMEO RIHED, AUN เป็นต้น

41
กิจกรรม/โครงการที่สกอ. ควรริเริ่ม/สนับสนุน/กาหนดนโยบาย
1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
2. การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในอาเซียน
3. การจัดตั้งสานักงานการศึกษานานาชาติ
4. การสนั บ สนุ น การลงทุ น ด้ า นการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานใน
สถาบันอุดมศึกษา
5. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ ยวกับอาเซียน รวมถึงการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การร่ว มมื อ กั บ ประเทศสมาชิก อาเซียนพั ฒ นากลไกเพื่ อสร้างระบบอุดมศึก ษาแห่ ง
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นาของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลัก
ในการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
2. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทย
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและลบ
3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
มาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
และความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาในอาเซียนและ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาแก่สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน ประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชนอาเซียน
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ
เพื่อใช้ประโยชน์และปูองกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายกาลังคนข้ามชาติ เช่น
การระบาดของโรค ยาเสพติด และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น
• จัดทา Mapping สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นความ
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ต้องการของเขตพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ โดยเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความ
เชี่ยวชาญและตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษาใน
อาเซียน
• ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/ให้บริการวิชาการ/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
กิจกรรม/โครงการที่สกอ. ควรริเริ่ม/สนับสนุน/กาหนดนโยบาย
1. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและความเคลือ่ นไหวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรม
สัมพันธ์
2. การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประชาคมอาเซียน
3. การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านอุดมศึกษาของอาเซียนเพื่อสนับสนุนการสร้างกลไก
เพื่อความกลมกลืน (Harmonization) ของระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน
4. การให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน
5. จัดตั้งหน่วยงานในสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการเกี่ ยวกับอาเซียน
โดยตรงเพื่อเป็นหน่วยประสานงาน กระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์และทางานร่วมกับ
องค์กรที่มีอยู่แล้วในอาเซียนให้เกิดความเข้มแข็ง
6. การพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาไทยและภูมิปัญญาไทยรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ ยวกับ
เอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
การอุดมศึกษากับความเป็นนานาชาติ
การเป็นศูนย์ก ลางศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาในภูมิ ภาค การศึกษาระดับ อุดมศึก ษาจะต้องมี
ลักษณะที่เป็นนานาชาติโดยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะขอกล่าวถึงการอุดมศึกษากับความเป็นนานาชาติ ดังต่อไปนี้
ความสัมพั นธ์ร ะหว่ างการอุดมศึก ษากับ ความเป็นนานาชาตินั้น วิจิตร ศรีส อ้าน (2533)
ได้กล่าวไว้ว่าอุดมศึก ษามีความเป็นสากลมากกว่าการศึกษาระดับอื่น ๆ ในหลายลักษณะประการ
สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นกลางจะสามารถถ่ายทอด
ถ่า ยทอดถ่ า ยเทข้า มวั ฒ นธรรมได้โ ดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ดและประการที่ ส องคื อ วิ ธีก ารจั ด การศึ ก ษา
ในส่วนที่เป็น methodology เป็นส่วนที่สากลามากที่สุดโดยทั่วไปแล้วสถาบันอุดมศึกษามีลักษณะ
เป็นสากลดังกล่าว สุชาติ ตันธนะเดชา (2534, อ้างถึงใน ธเนศ จิตสุทธิภากร) ได้เสนอแนวความคิด
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ไว้ว่ามหาวิทยาลัยใดมีการจัดการศึกษาที่มีลักษณะความเป็นนานาชาติจะพิจารณาดูจากองค์ประกอบ
5 ส่วนคือ หลักสูตร ผู้เรียนผู้สอนรูปแบบและเจ้าของ
1. หลักสูตรที่ มีลักษณะเป็นนานาชาตินั้นควรจะมี เนื้อหาสาระกิ จกรรมครอบคลุม ถึง การ
ค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมืองของประเทศต่าง ๆ
2. ผู้เรียนการที่มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลนั้นอาจดูได้ที่การที่ผู้เรียนมาจากนานาประเทศ
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหมู่ผู้เรียน
3. เช่นเดียวกันกับการมีคณาจารย์จากประเทศต่างๆ สื่อการสอนจาเป็นต้องใช้ภาษาสากล
4. รูปแบบการจัดการศึกษาที่มี ลัก ษณะนานาชาติสามารถทาได้หลายรูป แบบเช่นการขอ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในรูปของการพัฒนาหลักสูตร การส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอน แลกเปลี่ยน
อาจารย์นิสิตนักศึกษา โอนหน่วยกิต การให้ปริญญาร่วมระหว่างสถาบันเป็นต้น
5. เจ้าของความเป็นเจ้าของสถานศึกษานั้นเป็นองค์ประกอบสาคัญซึ่งหมายสถาบันการศึกษา
ส าหรั บ แนวคิดและกิ จ กรรมของความเป็ นนานาชาติของสถาบั นอุดมศึก ษาซึ่ง ไพฑู ร ย์
สินลารัตน์ (2534) ได้เสนอความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยในทัศนะใหม่สาหรับโลกปัจจุบันและ
โลกยุคต่อไปนั้นว่าควรจะมีแนวคิดและทิศทางเพื่อแก้ข้อจากัดที่ผ่านมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคตคือ
1. เปูาหมายของความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของเปูาหมายทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศคือการรู้จักเข้าใจ
ยอมรับสื่อสารและทางานร่วมกันระหว่างคนทั่งโลก
2. ความเป็นนานาชาติจะต้องเป็นการู้จักคนอื่นเพื่อรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นควบคู่กันไปหมายถึง
การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บเรื่อ งของประเทศอื่ น ๆ กั บ ประเทศของเราเองพร้อ มและควบคู่ กั น ไป
เพื่อการรู้เขารู้เรามองเขาเพื่อเป็นกระจกพัฒนาตัวเอง
3. ความเป็นนานาชาติจะต้องสร้างขึ้นในวงกว้างให้ครอบคลุมทุ ก คน ทุก กลุ่มและวงการ
ซึ่งหมายความว่าความเป็นนานาชาติจะต้องสร้างและพัฒนาให้เ กิดขึ้นอย่างกว้างขวางและให้เกิ ด
ขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดแบบหนึ่งก็ตาม
4. ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กั น มากกว่า เป็น การส่ ง ผ่ า นด้ า นเดี ยว หมายถึ ง การเรีย นรู้ซึ่ ง กั น และกั นอย่ างลึ ก ซึ้ ง กว้ า งขวาง
และจริงจัง
5. ความเป็นนานาชาติจะต้องมีการศึกษาทาความเข้าใจอย่างต่อเนื่องยาวนานคือจะต้องมี
ลัก ษณะถาวรและยาวนานด้วยการสร้างกลุ่มที่ สนใจเฉพาะขึ้นมา แล้วกระจายออกไปในวงกว้าง
มีการสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้ได้ทางานสืบเนื่องต่อกันไว้
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กิ จ กรรมและการดาเนิน งานเพื่อ ความเป็ น นานชาติ ของสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยแยกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือการจัดหลักสูตรให้เป็นนานาชาติการจัดกิจกรรมให้เป็น
นานาชาติและการจัดสถาบันให้เป็นนานาชาติ
1. การจัดหลักสูตรให้เป็นนานาชาติเพราะหลักสูตรเป็นหัวใจสาคัญของสถาบันการจัด
หลักสูตรอาจพิจ ารณาได้ 4 ลัก ษณะคือการจัดให้หลัก สูตรวิชาพื้นฐานการจัดในหลัก สูตรวิชาชีพ
การจัดหลักสูตรพิเศษเพือ่ ความเป็นนานาชาติและการจัดในหลักสูตรวิชาชีพการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อ
ความเป็นนานาชาติและการจัดหลักสูตรภาษาเพื่อความเป็นนานาชาติ
2. การจัดกิจกรรมให้เป็นนานาชาติกิจกรรมนานาชาติอาจอาเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ
คื อ การรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารไปศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศการแลกเปลี่ ย น
อาจารย์-นักศึกษาการพัฒนาคณาจารย์โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีทัศนะเชิงนานาชาติที่ก ว้างขวาง
กิจกรรมของสถาบันในเชิงนานชาติและการให้ความร่วมมือกับสถาบันนอกประเทศ
3. การจัดสถาบันให้เป็นนานาชาติด้วยการจัดระบบสถาบันให้สนองตอบต่อการดาเนินงาน
สานาชาติซึ่งอาจประกอบด้วยการมีแหล่งข้อมูลในเชิงนานาชาติการมีศูนย์นานาชาติการมีทรัพยากรที่
สนับสนุนกิจกรรมนานาชาติมีอาจารย์ในเชิงนานาชาติและมีผู้บริหารที่มีทัศนะในเชิงนานาชาติ
ศาสตราจารย์แจ็ค แวน เดอร์ เวอร์เตอร์ (Professor Jack Van de Water, Oregon
State University) สหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของมูลนิธิฟูลไบรท์ซึ่งได้มาร่วมปฏิบัติงานด้าน
ความเป็นสากลของอุ ดมศึก ษาในประเทศไทยได้จัดท าแนวปฏิบัติสาหรับการศึก ษานานาชาติใน
สถาบันอุ ดมศึก ษาไทย (ส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา, 2550) ได้ก ล่าวถึง การศึก ษา
นานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทยดังนี้
1. การศึกษานานาชาติหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานความเป็น
นานาชาติความหลายหลายด้านวัฒนธรรมและมิติความเป็นสากลที่บรรจุไว้ในวัตถุประสงค์ภารกิจ
หรือกระบวนการของกการจัดการเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลายการนิยามดังกล่าว
ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ๆ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วยการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการสังคม
2. แนวปฏิบัติสาหรับการศึกษานานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย
2.1 แนวปฏิบัติสาหรับการพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวก รูปแบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความหลาย
หลายอย่างมาก สถาบันอุ ดมศึก ษาบางแห่ง มีก ารรวมอานาจการบริห ารไว้ที่ส่วนกลาง ในขณะที่
บางสถาบัน กระจายอ านาจการบริ ห ารทางวิช าการและการจัด การรู ป แบบและวิ ธีก ารบริ ห าร
ของแต่ ล ะสถาบันเกิ ดจากธรรมเนียมปฏิบัติที่ ก ระท ากั นมาในอดีตและธรรมเนียมปฏิบัติเ หล่านี้
เป็นตัวกาหนดในการที่จะพัฒนาการศึกษานานาชาติให้เข้มแข็ง
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2.2 แนวปฏิบัติสาหรับหลักสูตรและผู้สอนหลักสูตรเป็นหัวใจของมิติความเป็นสากล
ที่เข้มแข็งองค์ประกอบอื่นของหลักสูตรก็มีความสาคัญเช่นกันการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็น
กุญแจสาคัญทีจ่ ะทาให้นักศึกษามีความเข้าใจว่าความเป็นนานาชาติที่แทรกอยู่ในเนือ้ หาต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวรายวิชาและหลักสูตรที่มเี นื้อหาเกี่ยวข้องกับนานาชาติและ
การศึกษาเปรียบเทียบเป็นตัวกาหนดความเข้มข้นของมิตินานาชาติ
2.3 แนวปฏิบัติสาหรับการศึกษาในต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนานาชาติขึ้นมา
แต่มีนักศึกษาไทยจานวนน้อยที่มสี ่วนร่วมในกิจกรรมและเปลี่ยนดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาไทยทุก
แห่งควรจัดให้มีการศึกษาในต่างประเทศสาหรับนักศึกษาทีม่ ีจานวนเพิม่ ขึ้นและแต่ละคนมีพื้นฐาน
การศึกษาที่หลายหลายในทุกสาขาวิชา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรสร้างกลุม่ ความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนโดยตรงซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมทีส่ ุดในการขยายการศึกษาในต่างประเทศ
นอกเหนือไปจากหลักสูตรศึกษาในต่างประเทศที่ดาเนินอยู่แต่ก่อนแล้ว
2.4 แนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาต่างชาติและนักวิชาการต่างประเทศชื่อเสียงของการ
อุดมศึกษาไทยและภาพลักษณ์ของสังคมไทยขึ้นอยู่กับผลของการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
แห่ ง ชาติ แ ละการให้ ก ารดู แ ลนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ช าวต่ า งชาติ ข ณะที่ พ านั ก ในประเทศไทย
ให้เกิดความประทับใจ
2.5 แนวปฏิบัติในการจั ดท าความร่ว มมื อทางวิชาการและการพัฒ นาระหว่า ง
ประเทศ ความหลากหลายของการบริหารจัดการวิยาลัยและมหาวิทยาไทยจึงทาให้กิจการรมความ
ร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างประเทสมีรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ที่แตกต่างกั นออไปขึ้นอยู่กั บ จารีตประเพณีที่ เ คยปฏิบัติม าและแนวคิดของปัจ เจกบุคคลที่ ท าให้
รูป แบบและสาระความร่วมมื อมี ลัก ษณะเฉพาะความหลากหลายเหล่านี้ไม่เ พียงแต่เ ป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปแต่ยังเป็นสิ่งที่พึงประสงค์หากสถาบันใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะ
ของตนและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการพั ฒนาหลักสูตรนานาชาติซึ่ง ให้ความสาคัญกับการจัดท า
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศและการพัฒนาความเป็นสากล
2.6 แนวปฏิบัติสาหรับการให้บ ริการสัง คมและการอนุรัก ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
พันธกิจเบื้องต้นของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการวิจัย
การให้บริก ารสังคมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมองค์ป ระกอบสาคัญของพันธกิจ ด้านการ
บริการ คือ การแบ่งปันทรัพยากรนานชาติของสถาบันการให้บริการวิชาการและกิจกรรมทีม่ ีความเป็น
สากลแก่สาธารณะช่วยสร้างประชาคมให้มีความรู้สากลซึ่งเป็นพื้นฐานสนับสนุนการศึกษานานาชาติ
ปัจจุบันสถาบันการศึกษามีศักยภาพในการร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษากิจกรรมบริการสาธารณะเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อทุกหน่วยงาน
ที่เ กี่ยวข้อ งและช่วยสร้างความเชื่อมโยงและสัม พันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกั น ระหว่าง

46
สถาบั น การศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น เปู า หมายหนึ่ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง
จะต้องประเมินทรัพยากรและกลยุทธ์ของคนเพือ่ ให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
ปริ ศ วงศ์ธ นเสน (2552) ได้ ก ล่า วว่า ประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี เป็ น ประเทศที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมากในเอเชีย ปัจจุบันนี้สินค้า
ของชาวเกาหลีได้เข้าไปสู่นานาประเทศทั่วโลก เช่น เครื่องใช้ไฟฟูา รถยนต์ และวัสดุตั วนา เป็นต้น
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจากอดีตที่เคยถูกคุกคามจากประเทศญี่ปุนเป็นเวลา 35 ปี และต้องปิด
ประเทศเนื่องจากความหวาดระแวงจากภยันตรายจากประเทศต่างๆ ต่อมาในสมัยของประธานาธิบดี
ปัก จุงฮี ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเกาหลี ก็ได้เปิดประเทศผูกสัมพันธ์กับอารยประเทศและ
ประธานาธิบดี ปัก จุงฮี เป็นผู้ที่สามารถทาให้ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเปลี่ยนลักษณะจากสังคมที่
ผูกติดกับวัฒนธรรมเก่าๆ เป็นสังคมใหม่ ที่เรียกว่า “ขบวนการหมู่บ้านใหม่ ” และประเทศเกาหลีได้
พัฒ นาตัวเองจนเป็นที่ รู้จั ก ของชาวโลก เช่น ในปี 1988 ได้เ ป็นเจ้าภาพจั ดการแข่ง ขันโอลิม ปิ ก
ซึ่งนับเป็นความสาเร็จของชาวเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาในปี 2002 เกาหลีได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุน
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก นับเป็นความสาเร็จอีกครั้งหนึ่ง
ถึงแม้ว่าเกาหลีได้เปิดประเทศและมีการปฏิสัมพันธ์กับอารยประเทศ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะเป็นประเทศที่ทั่วโลกรู้จัก เป็นอย่างดี การรับ รู้ต่อประเทศเกาหลีนั้น เป็นเพียงประเทศหนึ่งที่ มี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้เร็ว จนมีการขนานนามว่าเป็นเสือเอเชียอีกตัวหนึ่ง และประเทศไทยก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่ปรากฏภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีเช่นนั้น คนไทยส่วนใหญ่ได้รับรู้ว่าประเทศเกาหลี
มีการผลิตรถยนต์ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟูา เช่น ซัมซุง (Sumsung) โกลสตาร์ (Gold Star) ต่อมาในปี พ.ศ.
2545 กระแสเกาหลีได้เข้ามายังประเทศไทย ทาให้คนไทยได้เ ห็นภาพของสัง คมเกาหลีมากยิ่งขึ้น
ทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีต่อชาวไทยเปลีย่ นไป และการบริโภควัฒนธรรมเกาหลีในประเทศ
ไทยก็เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้นอกจากสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมหนักแล้ว ยังมีสินค้าจาพวก
สื่อบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง และแฟชั่นต่างๆ กลายเป็นสินค้ายอดนิยมในประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุ่ ม วั ย รุ่ น เป็ น กลุ่ ม ที่ ใ ห้ ก ารยอมรั บ และบริ โ ภควั ฒ นธรรมเกาหลี เ ป็ น จ านวนมาก
(ปริศ วงศ์ธนเสน, 2552)
นอกจากนี้ ปริศ วงศ์ธนเสน (2552) ยัง อธิ บ ายอีก ว่า ก่ อ นที่ ก ระแสเกาหลีจ ะเข้า มายั ง
ประเทศไทย สถานประกอบการของเกาหลี เช่น บริษัท โรงงาน มีจานวนน้อย แต่ปัจจุบันพบว่ามี
เป็นจ านวนมาก และชาวเกาหลีที่ เ ดินทางเข้า มาในประเทศไทยในแต่ ล ะปีมี จ านวนเพิ่ม ขึ้นเช่ น
ในปี 2550 มีนัก ท่ องเที่ ยงเดินทางมายัง ประเทศไทยไม่ น้อยกว่าหนึ่ง ล้านคน ในปี 2551 คาดว่า
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนคน ปัจจุบันนี้พบว่า ชาวเกาหลีนอกจากจะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
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ไทยแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่พานักอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรอีกด้วย โดยจะพานักอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เช่น
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่เป็นต้น จากประเด็นดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อจะศึก ษาถึง อัตลักษณ์การตั้ง ถิ่นฐานของชาวเกาหลีในประเทศไทย ศึก ษาถึงกลไกการเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ชาวไทยได้เข้าใจชาวเกาหลีมากยิ่งขึ้นและนาไปสู่การพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลี
ปริ ศ วงศ์ ธ นเสน (2552) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยและเกาหลี ดั ง นี้
ตามหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ป ระเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ห รื อ เกาหลี ใ ต้
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาเป็ น เวลานานตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง ในขณะนั้ น เกาหลี อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ของอาณาจักรโครยอ เป็นราชธานี คือในปี ค.ศ.918-1392 ในสมัยพระเจ้าคงยาง ค.ศ.1389-1392
และราชอาณาจัก รเสียหลอหูห รือ สยาม ได้ส่ง ทู ตนาอัก ษรสารและสินค้าพื้นเมื องเดินทางมายัง
อาณาจักรเกาหลี โดยราชสานัก เกาหลีได้มี ข้อสงสัยเกี่ยวกั บอักษรสารนั้น เพราะไม่มี การปิดผนึก
มี แต่เ พี ยงประทั บ ดวงตราเล็ ก ๆ นอกจากนี้ในสมั ยที่ ร าชวงศ์โ ชซอน ซึ่ง ปกครองเกาหลีร ะหว่า ง
ค.ศ.1392-1910 ได้มีหลักฐานกล่าวถึง ผู้แทนจากราชสานักสยามเดินทางไปยังเกาหลีใน ค.ศ.1393
ขณะเดี ยวกั น ดูเ หมื อ นว่ า มี ตั วแทนจากราชส านั ก เกาหลี เ ดิน ทางมายั ง สยาม ค.ศ.1394-1395
แต่หลังจากค.ศ.1397 เป็นต้นมา ไม่มีหลักฐานระบุว่าราชสานักทั้งสองมีการติดต่อทั้งด้านการทูตและ
การค้ า ระหว่ า งกั น สาเหตุ อ าจสื บ เนื่ อ งจากอั น ตรายในการเดิ น เรื อ ระหว่ า งดิ น แดนทั้ ง สอง
อาทิ การปล้นสะดมจากเหล่าโจรสลัดญี่ปุน (วิเ ชียร อินทะสี , 2000 อ้างถึง ใน ปริศ วงศ์ธนเสน)
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีในสมัยรัตนโกสินทร์ไม่พบหลักฐานใดๆ ว่าไทยกับเกาหลี
มีความสัมพั นธ์กัน แต่จ ากหลักฐานในเรื่องสามะโนครัวของหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติ ได้แสดงถึง
จานวนชาวเกาหลีที่ เข้าพ านัก ในประเทศไทยจานวน 13 คน แต่คนไทยเรียกชาวเกาหลีกลุ่มนี้ว่า
คนจีนเกาหลี เนื่องจากคนไทยรับรู้ว่าคนเกาหลีมีลักษณะทางชาติพันธ์เ ช่นเดียวกับชาวจีน นั่นคือ
รูปร่างลักษณะ วัฒนธรรม เช่นเดียวกับคนจีน
เมื่ อเกาหลีตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุน (ค.ศ.1905-1945) ต่อมาได้เกิ ดสงคราม
ระหว่างเกาหลีและญี่ปุนขึ้น ในช่วงที่เกิดสงครามเกาหลีและญี่ปุน นั้น ประเทศไทยได้ส่งกองกาลัง
ทหารเข้าร่วมสงครามในนามของกองทหารสหประชาชาติเ พื่อช่วยเหลือเกาหลีเ ป็นประเทศแรก
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2493 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในครั้งนั้นมีทหารไทยที่เข้าร่วมสงครามทั้งหมด
3,650 คน เสียชีวิต 129 คน และบาดเจ็บ 1,139 คน ในขณะที่ทหารไทยได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เสือน้อย” เนื่องจากในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2494
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ทหารไทยจานวน 25 นาย สามารถสกัดกั้นกองกาลังจีนจานวน 500 นายได้สาเร็จ และได้มีการสร้าง
อนุสรณ์ทหารไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานราลึกถึงทหารไทยที่เข้ าร่วมสงครามครั้งนี้ขึ้นที่เมืองโพชอน
จัง หวัดคย็อ งกี ด้วยเหตุนี้ ท าให้ป ระเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้มี ก ารเจริญ ความสัม พันธ์
ทางการทูตในระดับ อัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ.2501 และระดับเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่
1 มีนาคม พ.ศ.2503 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2503 ได้ มีการก่อตั้งสถานทูตเกาหลีประจาประเทศไทย
โดยมี นาย ยู แชฮง เป็นอั ครราชทู ตคนแรก ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2504 ได้ก่ อตั้ง สถานทู ตไทย
ประจ าประเทศเกาหลี โดยมี น ายชาญ เป็ น อั ค รราชทู ต ไทยคนแรก นั บ ตั้ ง แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา
ไทยและเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีตลอดมา และได้มีผู้บริหารประเทศของทั้งสองประเทศมีการเยือน
ซึ่งกันและกันหลายครั้ง เช่น ในปี พ.ศ.2509 ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ซึ่งตรงกับ สมัยของ ถนอม กิ ตติขจร ในปีพ.ศ.2523 ประธานาธิบดีชอน ดูฮวัน ได้เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ.2510 พล.อ.ถนอม กิ ตติขจร ได้เดินทางไปเยือนประเทศ
เกาหลี ปี พ.ศ.2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยือนเกาหลี เป็นต้น
(ปริศ วงศ์ธนเสน, 2552)
นอกจากนี้ ปริศ วงศ์ธนเสน (2552) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า นับ ตั้งแต่ไทยและเกาหลี
มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางด้านการทูตเป็นต้นมา ไทยและเกาหลี มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟูน
ยิ่ง ขึ้น ทั้ งสองประเทศได้มีก ารลงนามในสัญ ญาความร่วมมื อต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการค้าและ
การลงทุน นอกจากนี้แล้วยังมีการลงนามในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือกฎหมาย
อาชญากรรมอีก ด้วย กล่า วโดยสรุป แล้วไทยและเกาหลีมีความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิ จ
ความมั่ นคง การค้า วัฒ นธรรม และในปัจ จุบันนี้ความร่วมมื อทางด้านแรงงานเป็นความร่วมมื อ
ที่สาคัญอย่างหนึ่งเช่นกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยและเกาหลีเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสาคัญยิ่ง
เกาหลีส่งสินค้าอุตสาหกรรมหนัก เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟูามาประเทศไทย และไทยได้ส่งสินค้า
ทางด้านเกษตรให้กับประเทศเกาหลี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไทยและเกาหลีได้มีการติดต่อและได้
ลงนามในความร่วมมือด้านต่างๆ
ลักษณะความเป็นเกาหลีกับการเขามาตั้งถิ่นฐาน
ปริศ วงศ์ธนเสน (2552) นาเสนอว่า จากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวเกาหลีในประเทศไทย
ทาให้ทราบถึงลัก ษณะและวัฒนธรรมบางอย่างของชาวเกาหลีที่ส ะท้อนให้เห็นจากการตั้งถิ่นฐาน
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. แนวคิดการอยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่
ชาวเกาหลีนิยมการตั้งถิ่นฐานในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภคและบริโภคที่สมบูรณ์ ในด้านการประกอบอาชีพ สังคมเมืองมีการจ้างงาน
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มากกว่า สัง คมชนบท ในสัง คมเกาหลี เ อง หลัง จากที่ มี ก ารเปลี่ย นลัก ษณะของสัง คมตั้ ง แต่ ส มั ย
ของประธานาธิบ ดีปัก จุงฮี ที่เรียกว่า “ขบวนการหมู่บ้านใหม่ ” ทาให้ชาวเกาหลีจากสังคมชนบท
เดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงโซลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้ว การตั้งถิ่นฐานในเมื องหลวงจะเป็นโอกาสดี
ต่อการศึกษาของบุตร มีสานวนเกาหลีได้กล่าวว่า “ถ้ามีม้าต้องส่งไปที่เกาะเชจู ถ้ามีลูกต้องส่งไปที่
กรุง โซล” สะท้ อ นให้เ ห็นแนวคิดของชาวเกาหลีที่ ว่า การศึก ษาที่ ดีต้องอยู่ที่ เ มื องหลวง ดัง นั้ น
จึงได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่เมืองหลวงกันมาก จากลักษณะแนวคิดเช่นนี้ชาวเกาหลีไม่ว่าจะย้ายหรืออพยพ
ไปอยู่ที่ใดๆ ก็จะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเขตเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเมืองที่ชาวเกาหลี
ตั้งถิ่นฐานกันมาก ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต ในเขต
เหล่านี้ที่ชาวเกาหลีเข้าไปตั้งถิ่นฐานกันมากเหตุผลหลักคือ การทาธุรกิจ และการเผยแพร่ศาสนา
2. ชาวเกาหลีนิยมการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เอกลัก ษณ์สาคัญ อย่างหนึ่ง ของชาวเกาหลีคือ การอยู่ร่วมกั นเป็นกลุ่ม แนวคิดเช่นนี้
อาจเกิดมาจากการที่ประธานาธิบดีปัก จุงฮี มีก ารเปลี่ยนแปลง “ขบวนการหมู่บ้านใหม่ ” ซึ่งเป็น
การกาหนดพื้นที่สาหรับอยู่อาศัย สาหรับทาการเกษตร สาหรับการทาอุตสาหกรรม เป็นต้น ทาให้ชาว
เกาหลีมีค่านิยมเช่นนี้เกิดขึ้น ในประเทศเกาหลีเอง ชาวเกาหลีได้จัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นเป็นจานวนมาก
ทั้งนี้ ชาวเกาหลีเชื่อว่าการก่อตั้งกลุ่มนั้น จะมีส่วนช่วยให้มีอานาจในการต่อรองได้ และตามแนวคิด
ขงจื้อ “Weness” นั่นคือการเป็นของเรา
ดั ง นั้ น ชาวเกาหลี ที่ เ ข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานในประเทศไทย ก็ ยั ง คงยึ ด ติ ด แนวคิ ด เช่ น นี้ อ ยู่
จึงมีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวเกาหลีจะอยู่เป็นหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะ
อาศัยอยู่ประมาณ 5-6 ครอบครัว และแต่ละหมู่บ้าน จะสังเกตเห็นว่าคนที่มาจากภูมิภาคเดียวกันใน
เกาหลีจะอยู่ร่วมกัน หากต่างพื้นที่กันก็จะไม่ อยู่รวมกัน ประเด็นนี้สะท้อนถึงลักษณะของชาวเกาหลี
คือ ความรู้สึกแบ่งแยกภูมิภาค นั่นคือ หากเป็นคนภูมิภาคเดียวกันก็จะคิดเป็นพวกเดียวกัน
ชาวเกาหลี ใ นประเทศไทยมี ก ารรวมกลุ่ม ต่ า งๆ ขึ้น หลายอย่า ง ที่ ป รากฏอย่า งชัด เจน
คือ สมาคมชาวเกาหลีในประเทศไทย สมาคมดังกล่าวตั้ งอยู่ที่แถวสุขุมวิท ในบริเวณนี้มีชาวเกาหลี
พานักอยู่จานวนมาก ขณะเดียวกันธุรกิจเกาหลีก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน อาคาร Korean Town ก็
ตั้งอยู่บริเวณนี้ นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีสามคมชาวเกาหลีในภูมิภาคอีกด้วย เช่น เชียงใหม่
และภูเก็ต นอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆอีกด้วย เช่น กลุ่มศิษย์เก่าของแต่ละมหาวิทยาลัย
จากสถิติพบว่า มีการรวมกลุ่มกันจานวน 32 กลุ่ม วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งชมรม เพื่อรวมตัวกัน
พูดคุยหรือปรึก ษาด้านต่างๆ กิ จกรรมที่ป ฏิบัติ คือ การเล่นกอล์ฟและรับประทานอาหารร่วมกั น
กิจกรรมหลักของชมรมศิษย์เก่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่จะนัดพบกันเดือนละประมาณหนึ่งครั้ง
และรับประทานอาหารร่วมกัน บางครั้งก็ออกไปเล่นกอล์ฟร่วมกัน จากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ เช่นนี้
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ได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมบางอย่าง เช่น วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร วัฒนธรรมการบันเทิง
เป็นต้น
3. แนวคิดการให้ความสาคัญกับการศึกษา
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าชาวเกาหลีให้ความสาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เมื่อเข้า
มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยชาวเกาหลีจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศ
เกาหลีได้ และเมื่อมีชาวเกาหลีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น จึงได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น นั่น
คือ โรงเรียนเกาหลีนานาชาติก รุง เทพฯ และโรงเรียนวันเสาร์ ซึ่ง โรงเรียนวันเสาร์นี้ นอกจากที่
กรุงเทพมหานครแล้วยังมีที่เชียงใหม่ อีกด้วย จากข้อมูลในเวปไซต์ www.naver.com ได้แสดงชื่อ
โรงเรียนนานาชาติที่ชาวเกาหลีเข้าเรียนมากที่ สุด ได้แก่ Ruamrudee International School,
International School Bangkok และ New International School นอกจากนี้แล้ว ได้มีการจัด
กิจ กรรมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ห รือภาษาอัง กฤษให้กับ เด็กๆ ชาวเกาหลีตามโบสถ์ต่างๆ
อีกด้วย ในการจัดการเรียนการสอนที่โบสถ์นั้น นอกจากการสอนหนังสือแล้ว ยังมีการให้การศึกษา
ด้านวัฒนธรรมเกาหลีอีกด้วย เช่น เรื่องอาหารการกิน โบสถ์เกาหลีได้เป็นสัญลักษณ์ความเป็นเกาหลี
คือ การใช้ภาษาเกาหลีเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร อีกทั้งโบสถ์ยังเป็นศูนย์รวมของชาวเกาหลีในการ
ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การรวมกลุ่มกันตามโบสถ์นั้นเป็นพื้นฐานของแนวคิด “Weness” ได้เช่นกัน
ปัจจัยในการเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวเกาหลีในประเทศไทย
ชาวเกาหลีที่ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นโดยได้กระจายอยู่ตาม
เมืองใหญ่ๆ หรือเมืองท่องเที่ยว ปริศ วงศ์ธนเสน (2552) ได้สรุปปัจจัยในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของ
ชาวเกาหลี ดังนี้
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ปัจจุบันนี้มีชาวเกาหลีเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ
เช่น ในด้านการลงทุน ค่าจ้างแรงงานในประเทศเกาหลีสุงกว่าค่าจ้างในประเทศไทย การเข้ามาตั้ง
โรงงานการผลิตหรือบริษัทในประเทศไทย ทาให้มีการลดต้นทุนการผลิต และเนื่องจากสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจในประเทศไทย เป็นหนทางหนึ่งของการแสวงหาหาทางด้านเศรษฐกิจ และอิทธิพล
กระแสเกาหลีตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา คนไทยนิยมบริโภควัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้น ทาให้การเข้า
มาลงทุนในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้น
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2. ปัจจัยทางด้านการศึกษา
ชาวเกาหลี ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษามาก จ านวนผู้ ที่ ไ ม่ รู้ ห นั ง สื อ มี น้ อ ยมาก
จะสังเกตเห็นว่านอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว พ่อแม่ยังส่งเสริมให้ลูกของตนเรียนตามสถาบันกวด
วิชาต่างๆ เพื่อให้ลูกสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงให้ได้ และปัจจุบันนี้นักศึกษาชาว
เกาหลีจะต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ จึงจะสามารถเข้าทางานได้
การส่งบุตรไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศเกาหลีนั่นเอง เป็นภาระที่หนัก เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ที่สูง มาก แต่เ มื่ อ เที ยบกั บ ประเทศไทยแล้ว ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึก ษาในโรงเรียนนานาชาตินั้น
ไม่ สู ง มากนั ก ท าให้ ช าวเกาหลี บ างส่ ว นได้ย้ า ยถิ่ น ฐานมาอยู่ใ นประเทศไทย เนื่ อ งด้ วยเหตุ ผ ล
ทางการศึกษาของบุตร ปัจจุบันนี้โรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนชาวเกาหลีมาก ได้แก่ Ruamrudee
International School, International School Bangkok และ New International School
นอกจากในเขตกรุง เทพมหานครแล้ว ยัง มี โ รงเรียนนานาชาติเ ชี ยงใหม่ และอื่นๆ อีก หลายแห่ง
และนอกจากเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยมากขึ้น ขณะนี้ได้มีโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ ปัจจุบันมี
นักเรียนทั้งหมด 150 คน และมีโรงเรียนวันเสาร์กรุงเทพฯ มีนักเรียนทั้งหมด 154 คน
3. ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศและภูมิศาสตร์
ประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ทาให้
เป็ น ที่ ส นใจของชาวเกาหลี และในเขตภาคเหนือ ของไทยมี ลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์แ ละภู มิ อ ากาศ
ที่คล้ายคลึงกับฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิของเกาหลี ทาให้ชาวเกาหลีเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจานวนมาก
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนี้มีชาวเกาหลีไม่น้อยกว่า 1,000 คน และมีการจัดตั้งสถานกงสุลเกาหลี
ณ จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีที่จังหวัดเชียงใหม่มีเป็นจานวนมาก และขณะนี้
มีเที่ยวบินตรงจากเกาหลีสู่จังหวัดเชียงใหม่ ในประเทศเกาหลีเมื่อเป็นฤดูหนาว แต่ภาคเหนือของไทย
ที่ลักษณะภูมิอากาศคล้ายฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นฤดูที่ชาวเกาหลีรอคอย ดังนั้น จึงเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน
สาหรับชาวเกาหลี และสภาพภูมิศาสตร์ของเกาหลี พื้นที่ 70% เป็นภูเขา และทางเหนือของไทย
มีลักษณะเป็นภูเขา ซึ่งคล้ายคลึงกับเกาหลีมาก จึงกล่ าวได้ว่าลักษณะทางภูมิอากาศและภูมิศาสตร์
ของไทยบางภูมิภาคมีความคล้ายคลึงกับเกาหลี ชาวเกาหลีบางคนได้ซื้อคอนโดมิเนียมหรือบ้านไว้ที่
ภาคเหนือเพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยหลังจากเกษียณการทางาน
4. ปัจจัยทางลักษณะอุปนิสัยของคนไทย
ประเทศไทยได้ชื่อ ว่าเป็นสยามเมื องยิ้ม คนไทยมั กมี ความยิ้ม แย้ม แจ่ม ใสตลอดเวลา
เมื่ อพบผู้คนก็ยิ้ม ให้เป็นการทั กทาย คนไทยเป็นคนอารมณ์เย็น ไม่ วู่วาม ทาให้ชาวเกาหลีบ างคน
ประทับใจกับลักษณะอุปนิสัยของคนไทยเช่นนี้ จึงได้ย้ายถิ่นฐานของตนเองมาพานักอยู่ในประเทศไทย
และขณะที่อยู่ในประเทศไทยก็ดาเนินธุรกิจไปด้วย หรือบางคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยหลังจาก
เกษียณอายุราชการ
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5. ปัจจัยอื่นๆ
นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ชาวเกาหลีบางคนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ไทยเนื่องจากเหตุผลอื่น เช่น การแต่งงาน หรือความร่วมมือทาธุรกิจระหว่างชาวเกาหลีกับชาวไทย
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อเผยแพร่ศาสนาของชาวเกาหลีนั้นมีจานวนมาก แสดงให้เห็นว่า การเข้ามา
เผยแพร่ศาสนาเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
คุณลักษณะเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของคนเกาหลี
สุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์ (2555) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของคนเกาหลี
ไว้ดังนี้
1. การลาดับรุ่นอาวุโส
โดยให้ความสาคัญต่อลาดับรุ่นอาวุโสอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นอาวุโสในที่ทางาน
ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย ความเป็นรุ่นพี่มีความสาคัญยิ่ง และรุ่นน้องก็ให้ความสาคัญต่อการ
เคารพเชื่ อ ฟั ง รุ่ น พี่ ดั ง นั้ น ความช่ ว ยเหลื อ ที่ รุ่ นพี่ ใ ห้ รุ่ น น้ อ งจึ ง มี ใ ห้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ความสนิ ท สนม
ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างกันก็มีอย่างแน้นแฟูนยิ่ง
2. ความเป็นชาตินิยมความรักชาติ
คนเกาหลีจะแสดงความเป็นชาตินิยมด้วยการใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ
เช่น ตามท้องถนนส่วนใหญ่จะพบแต่รถยนต์ที่ผลิตในประเทศ จะมีเพียงส่วนน้อยที่ใช้รถยนต์ที่ผลิตใน
ต่างประเทศ เครื่องใช้ไฟฟูาก็เช่นกัน ดังนั้นเศรษฐกิจของเกาหลีจึงอยู่ในภาวะที่มั่นคงเพราะเงินตรา
ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ ในเรื่องความรักชาตินั้น จะเห็นว่าคนเกาหลีมีเรื่องประท้วงรัฐบาลหรือ
หน่วยงานต่างๆ อยู่เ สมอๆ เพราะประชาชน โดยเฉพาะนัก ศึก ษา นัก วิชาการและปัญ ญาชนจะ
ตรวจสอบการทางานของรัฐบาล หากเห็นว่านโยบายใดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนก็จะประท้วงด้วยการ
ชุมนุมต่อต้าน
3. ความมีวินัยในตนเอง
คนเกาหลีจะเคร่งครัดวินัยทุกเรื่อง เพราะได้รับการฝึกฝนและปลูก ฝังให้เป็นผู้รักษาวินัย
อย่างเคร่งครัดจนกลายเป็นอุปนิสยั เช่น นักเรียนประถมจูงมือน้องที่เรียนอนุบาลไปและกลับโรงเรียน
ตามลาพัง เด็กเหล่านี้จะได้รับการปลูกฝังให้ยืนคอยข้ามถนนขณะไฟเขียวเท่านั้น
4. ความเป็นนักวิชาการ
อาจารย์ที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีงานวิจัยและ
งานเขียนบทความที่ต้องลงตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งปีทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นงานในหน้าที่ที่สาคัญยิ่ง
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5. ความทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่
คนเกาหลีจะทางานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทและมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ เวลาปฏิบัติงานจะ
ตั้งใจทาจนไม่สาเร็จ ไม่มีเวลาพักหรือเดินไปมาหรือรับประทานของว่าง
6. การสร้างความแข็งแกร่งในครอบครัว
คนเกาหลีทั้งหญิงและชายจะศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ตนเองมีความรู้และสามารถ
ประกอบอาชีพ ดังนั้นคุณภาพของเยาวชนเกาหลีจึงดี เพราะมีความอบอุ่นอยู่ในความดูแลของแม่ที่มี
การศึกษาตลอดเวลา จนกระทั่งเติบโตสามารถดูแลตนเองได้
7. ความขยันและไม่ย่อท้อต่องานหนัก
คนเกาหลีเผชิญความยากลาบากมาโดยตลอดจึงทาทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองไม่อดตาย
ดังนั้นคนเกาหลีจึงมีความขยัน อดทน ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมและคาสอนของขงจื้อที่อยู่ในชีวิต
ของคนเกาหลี ท าให้ คนเกาหลี มี ค วามรั ก มี ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กั น และกั น
และมีน้าใจแบ่งปันกัน ไม่ทอดทิ้งกันและกัน
8. การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง ลักษณะเด่นเช่นนี้ทาให้
คนเกาหลีประสบความสาเร็จในทุกหน้าที่
คนเกาหลีกับการศึกษาดานภาษาและไทยศึกษา
ดารง ฐานดี (2555) ได้อธิบายไว้ว่า สถาบันการศึกษาของเกาหลีให้ความสนใจในการศึกษา
ภาษาและสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่จะเป็นตลาดหลักของสินค้าเกาหลีมานานตั้งแต่ยุคต้น
ของการประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 (ค.ศ.1962-1966) แล้วได้เปิดสอนวิชาภาษาไทยใน
ค.ศ.1966 ที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก (Hunkuk University of Foreign Studies) อาจารย์และนักศึกษา
ต่างเดินทางมาศึกษาวิจัยเรื่องราวของไทยทุกด้าน พร้อมๆ กับการเรียนภาษาไทยทั้งทักษะทางด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียนและไวยากรณ์ไทย จนบางคนสามารถสื่อสารได้เทียบเคียงกับคนไทย และนาไป
ประกอบอาชีพได้ ส่วนความรู้ด้านไทยศึกษานั้นได้สั่งสมในตัวของคณาจารย์ที่เขียนหนังสือ บทความ
ทางวิชาการและงานวิจัยเป็นจานวนมากตลอดชีวิตการทางานด้วยการเดินทางมาอาศัยอยู่ร่วมกั บ
ครอบครัวคนไทย โดยเข้ามาเก็ บ ข้อมู ล เป็นระยะๆ บางรายเดินทางเข้ามาในประเทศแทบทุ ก ปี
เพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา
อนึ่ง ได้มีการสร้างความสัมพนธ์ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการ
ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี้เป็นแห่งแรก เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษาระหว่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝุายเกาหลีที่เดินทางมาไทย และได้ขยายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ อีกหลายแห่งในกาลต่อมา จนครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน
อาจารย์ชาวเหาลีท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “การที่เราจะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาติหรือสังคมหนึ่ง
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เราต้องทุ่มเทศึกษาอย่างจริง จังในทุกๆ มิติของสังคม เสมือนหนึ่งการเข้าถึงก้นบึ้งของหัวใจของคน
สังคม และวัฒนธรรมของพวกเขาให้ได้ อันจะทาให้เราสามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ ทั้งเบื้องหน้าและ
เบื้องหลัง และความลุ่มลึกของสังคมนั้นๆ อย่างแท้จริงๆ จึงจะสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า การจัดการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา
ของเกาหลีใต้เริ่มจากอุดมการณ์ของชาติที่ต้องการเตรียมบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มประกาศใช้ในปี ค.ศ.1962 เป็นต้นมา จุดมุ่งหมายก็คือ การจัดการเรียน
การสอนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่มีประชากร 10 ล้านคนขึ้นไป นั่นหมายถึง สังคมเหล่านั้น
มีประชากรจานวนมากพอที่จะเลือกบริโภคสินค้าและบริการของเกาหลี ดังนั้นการเรียนการสอนจึง
ได้รับการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่
ตั้งไว้ ที่สาคัญก็คือ มีการใช้ทรัพยากรไม่มากนักแต่ให้ได้รับผลคุ้มค่าที่สุด ดังจะเห็นได้จากการบรรจุ
อาจารย์ประจาเพียงไม่กี่ตาแหน่งในแต่ละภาควิชา ในช่วงแรกที่เปิดสาขาวิชาทุกคนต้องทางานกัน
อย่ า งหนั ก เพื่ อ สอนทั้ ง ภาษาควบคู่ ไ ปกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรมและการเมื อ งของ
ประเทศเปูาหมาย รวมทั้งสร้างอุปกรณ์การศึกษาขึ้นมากมายด้วยทรัพยากรคนและงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจากัด
ความขัดแยงเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยในประเทศเกาหลี
ลี เบียง โด (2009) ได้ก ล่าวว่า แม้ ว่าปัจจุบันทั้ งชาวไทยและชาวเกาหลีทั้ งสองประเทศมี
ความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้น แต่ก็มีความ
ขัดแย้งความไม่เข้าใจกันมากขึ้นเกี่ ยวกั บภาษาและวัฒ นธรรมเกาหลีของชาวไทยที่เ ข้ามาอาศัยใน
ประเทศเกาหลี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ า งปี ค.ศ.1990 เป็ น ต้ น มา ขณะที่ ทั้ ง สองประเทศมี
ความสัมพั นธ์อั นดีอย่ างต่อเนื่อง แต่ความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับ แนวคิดของคนเกาหลีบวกกับ วัฒนธรรม
เกาหลีมีความขัดแย้ง เกิดความไม่เข้าใจกันกับคนไทย
ปัจ จัยหลัก ของความขัดแย้ง ที่ เ กิดขึ้นมาที่ สุดคือ คนไทยไม่ ส ามารถที่ จ ะเข้าใจภาษาและ
วัฒ นธรรมของคนเกาหลีและแนวคิดปฏิบัติของคนเกาหลีได้ซึ่ง ท าให้ เ กิ ดผลเสียขึ้น อีก ทั้ ง เมื่ อมี
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนไทยและคนเกาหลีมกั จะเกิดความไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งในด้านการสือ่ สาร
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต เป็นต้น โดยจะอธิบายทีละประเด็นดังต่อไปนี้
ความขัดแยงในการใชภาษา
ภาษาเกาหลี นั้ น ไม่ เ พี ย งแต่ ส ะท้ อ นรู ป แบบกิ จ กรรมทางสั ง คมหรื อ แนวคิ ด เท่ า นั้ น
ยังได้สะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีกด้วย ดังนั้น ชาวไทยที่เข้ามาอาศัยในประเทศเกาหลีนั้น เวลาที่
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จะติดต่อกับคนเกาหลี การสื่อสารเครื่องมือเครื่องใช้เกือบทุกอย่างล้วนเป็นภาษาเกาหลี เกือบทั้งหมด
จึงทาให้การดาเนินชีวิตของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีเป็นเรื่องยุ่งยาก ลาดับแรกชี้ให้เห็นถึง
ความยุ่งยากของการใช้ภาษา ถึงแม้ว่าชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างแดนเป็นเวลานาน จะอ่านหรือเขียน
ก็ไม่สามารถทาได้ อีกด้านหนึ่งเหตุการณ์ที่ชาวไทยที่ไม่เคยได้เรียนภาษาเกาหลีมาก่อน ขณะที่อยู่ใน
ประเทศของเขา เมื่อเขาได้พูดคุยภาษาเกาหลี เขาจะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
ชาวไทยที่ ใช้ภาษาเกาหลีในแต่ล ะวันมี ความรู้สึก ลาบากและไม่ ส ามารถที่ จะสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ ยกเว้นเสียแต่คนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียว โดยเฉพาะการออกเสียงของคนไทย พยัญชนะในภาษาอังกฤษ เช่น
K.T.P นั้นออกเสียงเป็น ก, ต, ป ทาให้คนเกาหลีฟังแล้วเข้าใจยาก อีกประการหนึ่งภาษาเกาหลี
มีการใช้คาสุภาพหลายคาเหมือนภาษาไทย เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของคนไทยที่จะใช้คาสุภาพ
เหล่านั้น ทาให้เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างคนไทยและคนเกาหลี
สาเหตุนี้ทาให้ทราบถึงความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ และอีกประการหนึ่ง คือ พฤติกรรมความ
ไม่ สุภาพของคนเกาหลี ที่มั กใช้คาหยาบคายทางภาษา อีกทั้ งอาจทาให้เ กิดความไม่ เข้าใจที่ อย่าง
รุนแรงขึ้นมาได้ ผู้เขียนได้สัมภาษณ์แม่บ้านและผู้ชายคนหนึ่ง กล่าวว่า “ชาวเกาหลีไม่มีความเมตตา
กรุณา สั่งงานมาก และเห็นแก่ตัว แสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ ดุด่า คนไทยด้วยน้าเสียงที่ดุดันบ่อยครั้ง
เขายังกล่าวอีกว่า นิสัยของคนเกาหลีกับคนไทยแตกต่างกัน คนเกาหลีใจร้อนมาก ดื้อรั้นไม่ฟัง ความ
คิดเห็นของใคร ไม่มีความอดทน” และเมื่อถามว่า เคยถูกคนเกาหลีใช้คาหยาบคายหรือไม่ คนไทยที่
ถูกว่าจ้างในหน่วยงานของชาวเกาหลีประมาณ 83% เคยมีประสบการณ์ใช้คาหยาบคาย การสื่อสารที่
ผิดพลาดของชาวเกาหลีเป็นสิ่งสาคัญทีท่ าให้เกิดความขัดแย้งเมือ่ สื่อสารกับคนไทย นิสัยของคนเกาหลี
แสดงออกมาจากคาพูดที่ใช้บ่อยๆ ที่ว่า “ใจร้อน”
ความไม่เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดในการดาเนินชีวิต
ประเทศเกาหลีตั้ง อยู่ในทวีปเอเชียเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ท ว่า ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ แนวทางในการดาเนินชีวิต เป็นต้น มีหลายอย่างหลายด้านที่แตกต่าง
กั นโดยเฉพาะ ลัก ษณะการดาเนินชีวิตทั่ วไปของคนเกาหลีที่ มี นิสัยใจร้อน นิสั ยชอบกี ดกั นผู้อื่ น
แต่แนวคิดการดาเนินชีวิตของคนไทยนั้นได้รับอิทธิพล จากวัฒนธรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นปัจ จัยที่
แสดงออกแตกต่างกันมากที่สุด
อะไร คือสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดของวัฒนธรรมในรูปแบบ แนวทางการดาเนินชีวิตสาหรับ
คาถามนี้มีคาตอบเกี่ยวข้องกับ ค่านิยม จารีตประเพณี ท่าทาง และอื่นๆ โดยทั่วไปค่านิยมของคนไทย
มีความแตกต่างจากคนเกาหลีอ ยู่ม าก คุณนุชแม่ บ้านที่ ทางานให้กั บคนเกาหลีได้ให้สัม ภาษณ์กั บ
คาถามนี้ว่ามี ความแตกต่างจากค่านิยมชาวตะวันตกมากแค่ไหน “งานที่เ คยทาเป็นแม่ บ้านให้กั บ
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คนเกาหลี คนเกาหลีสั่งงานหนัก ใช้ง านเกินเวลาที่ กาหนด คิดว่างานที่ทาน่าจะเสร็จ สิ้นหมดแล้ว
แต่ถ้าไม่ถูกใจตัวเอง หน้าตาจะแดงขึ้นๆ ฉันไม่เข้าใจคาพูดของเขา แต่มันเหมือนกับคาด่า เพราะว่า
ผิดจึงถูกด่าหรือไม่ ผิดฉันก็ถูกด่า มีหลายครั้งที่ไม่มีการแยกแยะ อะไรที่ต้องทาและอะไรที่ไม่สามารถ
ทาได้ จะต้อ งบอกให้ชัดเจนเพื่ อ ไม่ ท าให้เ กิ ดการเข้าใจผิดกั นขึ้น เหตุนี้เ ป็นสิ่ง ที่ มี ความแตกต่าง
กันมาก”
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับคนเกาหลีกับคาถามนี้แสดงออกเกี่ยวกับการเป็นแม่บ้านหรือแรงงานที่ได้
ทางานในร้านอาหารหรือ บริษัท เกาหลีนั้น คนไทยมี ความเห็นว่า “คนเกาหลีไม่ ใส่ใจคนไทยและ
มักออกคาสั่ง เร็วๆ กดขี่ข่มเหงด้วยน้าเสียงที่ดุดัน ” แต่ถ้ามองกลับกั บคนเกาหลีจ ะมี ภาพลักษณ์
ต่อแรงงานไทย “ไม่มีความรับผิดชอบ และไม่มีความขยัน ไม่มีสามัญสานึกเกี่ ยวกับเรื่องเวลา ยังคงมี
ความยึดติดกับความคิดและอคติอยู่”
ความไม่เขาใจทางดานการปฏิบัติงาน
การสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทางด้ า นการปฏิ บั ติ ง านมี ก าร ค าถามในเนื้ อ หา
2 ข้อ คื อ “อะไรที่ ท าให้เ กิ ดความรู้สึก ขัดแย้ง เกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมนี้ใ นทางด้า นการปฏิ บัติง าน ”
และ “อะไรคือ ความแตกต่างของวิธีก ารบริห ารจัดการของคนเกาหลีกั บ คนไทย” คาตอบ คื อ
การสื่อสารที่ไม่สามารถเข้าใจกันได้เป็นปัญหาหนักที่สุด คนไทยไม่สามารถที่จะใช้ภาษาเกาหลีในการ
สื่อสารได้อย่างราบรื่นและไม่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีด้วย จึงทาให้ก ารท างานเป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก
ถ้าตามที่แรงงานชาวไทยที่ทางานในบริษัทเกาหลี ชาวเกาหลีทางานเร็วและรูปแบบความคิด
ที่บังคับแบบเกาหลียังมี อยู่ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทยหรือยังไม่มีพอ จึงทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานตกต่า ถึงแม้ว่างานที่ทาจะล่าช้าแต่มีคุณภาพ คนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ
คนเกาหลีแล้วชอบงานที่มีความเป็นอิสระ ไม่ชอบการบีบบังคับ การสั่งงาน “เร็ว เร็ว” คิดว่าเป็นการ
บังคับไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย
เหตุก ารณ์ที่ เ กิดขึ้นเกี่ ยวกั บปัญ หาเรื่องการสื่อสารของคนเกาหลีส่วนใหญ่ความสัม พันธ์
วัฒนธรรมการเกษตรของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการทางาน คนไทยค่อนข้างที่จะปฏิบัติงาน
อย่างไม่มี ข้อบกพร่อง ไม่ชอบเข้าไปรบกวนงานของผู้อื่น อีก ทั้งค่านิยมของคนไทย โดยทั่วไปแล้ว
ตระหนักถึงเรื่องส่วนตัวและนิสัยที่รักอิสระ ดังนั้นการแบ่งหน้าที่การทางานหมายถึงการทางานที่มี
ความสบาย อีกทั้งการทางานของคนไทยนั้นต้องมีกระบวนการทางานที่มีความยุติธรรม และคนไทย
เป็นคนรักศักดิ์ศรี ถ้าถูกเหยียดหยามหรือถูกด่าต่อหน้าผู้คนถือว่า เป็นสิ่งที่น่าอับอาย
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ผู้ ค วบคุ ม งานชาวเกาหลี มี แ นวคิ ด แบบเกาหลี ม ากกว่ า การให้ เ กี ย รติ
กับวัฒนธรรมของไทยแสดงความถือตัวมาก โดยเฉพาะผู้ที่ควบคุมงานในธุรกิจเกาหลีความคิดที่มีต่อ
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ภาพลักษณ์แรงงานชาวไทยคือ “ไม่ขยันทางานและขาดความรู้ความเข้าใจในการทางาน ไม่มีความ
ศรัทธาในตัวองค์กร” คุณอานัส อายุ 45 ปี ทางานฝุายนิติบุคคลมานานในบริษัทซัมซุงอีเล็กทรอนิกส์
ได้ก ล่าวว่า “ชาวเกาหลีมี ความขยั น หมั่ นเพี ยร มี ความสามารถยอดเยี่ยมในการรวบรวมสมาธิ
แต่เหมือนกับทางานเพื่อผลงานเป็นหลัก ให้ความสาคัญกับความเร็วเท่านั้น ตามแบบวิธีการคิดแบบ
เกาหลี แต่ว่าพวกเราคนไทยแม้ว่าความรวดเร็วในการทางานนั้น ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคน
เกาหลีได้ ทางานช้าๆ แต่งานที่เสร็จนั้นมีความถูกต้องเสมอ”
จากการสัมภาษณ์คนไทยที่ทางานในบริษัทของเกาหลีมีความคิดเห็นที่เหมือนกัน คือ ทางาน
ให้เร็ว ผลที่ได้รับสาคัญกว่าขั้นตอนการทางานคล้ายกับไม่สามารถที่จะปฏิเสธกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้
ได้ อีกทั้งผู้ควบคุมงานชาวเกาหลีบ่อยครั้งที่แสดงความไม่พอใจการทางานของแรงงานไทย เนื่องจาก
คาสั่งของผู้คุม งานชาวเกาหลีไม่มี ความชัดเจน ผู้ควบคุมทุ กคนมัก จะวิจารณ์ และสั่งให้ทาในสิ่ง ที่
ล าบากใจ ขั้น ตอนหรื อ วิธี ก ารท างานในกิ จ การขนาดกลางและขนาดย่อ มสร้า งความไม่ พ อใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง
อีก ประการหนึ่ง ก็ คือ การไม่ คานึง ถึง การดาเนินชีวิตในประเทศไทย วิธีก ารแบบเกาหลี
ไม่คานึงถึงสังคมไทย การดาเนินตามรูปแบบเดิมยังมีปัญหาอยู่มาก ดังนั้นแรงงานคนไทยที่ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ จึงพูดถึงความไม่ลงรอยเช่นนี้บ่อยครั้ง
วิธีการแกปัญหาความขัดแยงทางดานวัฒนธรรมและขอเสนอแนะ
ลี เบี ย ง โด (2009) ได้ น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางด้ า นวั ฒ นธรรมและ
ข้อเสนอแนะ โดยอธิบ ายว่า ความขัดแย้งทางวัฒ นธรรมของคนไทยที่พานักอยู่ในประเทศเกาหลี
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้คือ ภาษาแนวคิดในการดาเนินชีวิต และทางด้านการปฏิบัติงาน ผู้เขียนได้
สารวจว่าอะไรคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นได้ ก่อนอื่นจะสามารถ
แก้ ปัญ หาความขัด แย้ ง ด้า นภาษาและวิธี ก ารสื่อ สารนั้น ได้อ ย่า งไร คนเกาหลี ส่ว นมากเสนอว่ า
ความจาเป็นของการศึกษาภาษาไทย 55% และการให้ เกียรติเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 36% คนไทย
ส่วนใหญ่ เสนอการเรียนรู้ภาษาเกาหลีของคนไทย 73% ความเสมอภาคที่เ กี่ยวกั บคนไทย 22%
ด้ว ยเหตุ นี้ สิ่ง ที่ ส ามารถรู้ ได้ ก็ คื อ คนเกาหลี แ ละคนไทยส่ว นใหญ่ ตอบว่า การศึก ษาภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลีกับการให้เกียรติคนไทยเป็นสิ่งสาคัญในการแก้ปัญหานี้
ประการที่สอง มีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เกี่ยวกับวัฒนธรรมในด้าน
แนวคิดการดาเนินชีวิต คนเกาหลีส่วนใหญ่เสนอว่าการสนทนาเป็นวิธีการแก้ปัญหาระหว่างกัน 72%
ส่วนน้อยการให้อภัย 18% การศึกษา 5% อีกด้านหนึ่งคนไทยเสนอว่าการให้อภัยซึ่งกันและกัน 64%
การปรับ ความเข้าใจของรูป แบบการดาเนินชีวิต 32% ความเชื่อ 3% ตามลาดับ จากการเสนอ
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การพูดคุยกันหรือการให้เกียรติสามารถเข้าใจโลกทัศน์ของแต่ละฝุายและสามารถขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งลงได้
ในการสื่อสารของคนไทยและการดาเนินชีวิตของคนไทยในประเทศเกาหลีการใช้ภาษาเกาหลี
เป็น สิ่ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คนเกาหลี ป ระดิษ ฐ์ตัว อัก ษรที่ มี เ อกลัก ษณ์เ ป็นของตนเองมี ค วามมั่ นใจสู ง
ในการใช้ ภาษาที่ เ ป็ นภาษาแม่ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ มี ค วามสามารถในการใช้ ภาษาเกาหลี
มีความคุ้นชินมากขึ้น
ต่อ จากนั้นวิธีก ารอย่างไรที่ จ ะช่วยแก้ ไขความขัดแย้งวัฒ นธรรมนี้ท างด้านการท างานคน
เกาหลีส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาโดยการพูดคุย 52% ให้เกียรติวัฒนธรรม 25% ส่วนคนไทยเสนอคือ
การสื่อสาร 64% การยึดถือความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน 22% ด้วยเหตุนี้ การสื่อสารจึงเป็น
ปัญหามากที่สุด สาหรับคนไทยในประเทศเกาหลี
ขณะนี้บริษัทเกาหลีส่วนใหญ่ผู้บริหารจะว่าจ้างคนเกาหลีที่เคยทางานวงการธุรกิจประเภท
เดียวกั นหรือ ได้รับการศึก ษาภาษาไทยมาท างานให้ ดัง นั้นพวกเขาเหล่านั้นอาจจะมี ความเข้าใจ
วัฒ นธรรมในสัง คมปัจ จุบัน จึง ท าให้เ กิ ดความขัดแย้ง ลดน้อยลง ส าหรับ การว่าจ้างในธุร กิ จ ของ
ชาวเกาหลีโ ดยเฉพาะการสนทนามี ความส าคั ญ อย่างมาก แต่ผู้ควบคุม เหล่านั้นมี บ างส่วนที่ ไม่ มี
ความพยายามที่ จ ะปรับ ตั วและท าความเข้าใจกั บ วัฒ นธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริบ ท
ในกิจการขนาดใหญ่จะแตกต่างกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีความพยายามในการเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรม การยึดติดเกี่ยวกับแนวคิดแบบเกาหลีเป็นหลัก สามารถทาให้เกิดการ
ทะเลาะขึ้นได้ อีกทั้งผู้บริหารที่เป็นคนเกาหลีมีทักษะความสามารถที่จะสื่อสารกับคนไทยได้โดยตรง
ที่ มี แนวโน้ ม สู ง ขึ้น เรื่ อ ยๆ มี ก ารฝึก การใช้ ภ าษาไทย ดัง นั้ นแรงงานไทยที่ อ ยู่ใ นประเทศเกาหลี
ควรจะมีความพยายามที่ต้องรู้ภาษาเกาหลี การดาเนินการเพื่อปูองกันความขัดแย้งด้านวัฒนธรรม
ของคนไทยเป็นสิ่งที่สาคัญ การสนับสนุนทางด้านจิตสานึกของผูบ้ ริหารกิจการชาวเกาหลีเป็นสิ่งสาคัญ
การพูดคุยอย่างเป็นกันเองของนายจ้างชาวเกาหลีกับแรงงานไทยเป็นสิ่งสาคัญและหวังถึงความรู้สึก
ที่ เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดีย วกั น เพื่ อ ปูอ งกั นการขัด แย้ ง ความแตกต่ างระหว่ า งวัฒ นธรรมเกาหลี กั บ
วัฒนธรรมไทย
จิตสานึกและการเห็นอกเห็นใจของผู้จัดการดูแลงานชาวเกาหลีและแรงงานชาวไทยเป็นสิ่งที่
สาคัญ โดยเฉพาะขณะที่ทางาน ต้องออกคาสั่งอย่างชัดเจนว่างานใดต้องทา งานใดไม่ต้องทา หากมี
เหตุการณ์ที่ไม่มีกฎต้องสร้างกฎให้ชัดเจนด้วย ต้องมีความถูกต้องไม่ยึดถือความคิดตัวเองเป็นหลัก
ชาวเกาหลีที่เคยใช้ความรุนแรงทางภาษาและไม่มีความสนใจในค่านิยมของคนไทย เห็นได้ว่า
มีจานวนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนเกาหลี มีความเข้าใจมากขึ้นด้วย
มี ก ารให้ เ กี ยรติวั ฒ นธรรมไทย ผู้ จัด การชาวเกาหลีบ างส่ว นก าลัง ท าความเข้ าใจกั บ วั ฒ นธรรม
และค่ า นิ ย มของคนไทย ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารพั ฒ นาระบบควบคุ ม คนไทยก็ เ ช่ น กั น จะต้ อ งเข้ า ใจ
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ในวัฒนธรรมเกาหลีด้วย ถ้าการสื่อสารซึ่งกันและกันเป็นผลสาเร็จก็ จะสามารถลดความขัดแย้งได้
เป็นอย่างดี
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
ความหมายของหลักสูตร
การจัดการศึกษา คือ การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตัวผู้เรียน สิ่งที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้นคือ หลักสูตรและการสอน ซึ่งจะเป็นแกนกลางที่จะทาให้การเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น และหากจะกล่ า วถึ ง ความหมายของหลั ก สู ต รแล้ ว จะมี ค วามหมายที่ ก ว้ า ง
และขึ้นอยู่กั บ ความเข้า ใจและความสนใจของแต่ ล ะบุคคลที่ ไม่ เ หมื อ นกั น ได้มี ผู้ให้ ความหมาย
ของหลักสูตรในลักษณะที่แตกต่างกัน
Taba (1962) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรคือ แนวทางในการเตรียมพลเมือง
ให้เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่วัฒนธรรมของเรา
Good Carter (1973) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. เนื้ อ หาวิ ช าที่ จั ด ไว้ เ ป็ น ระบบให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ จ บชั้ น หรื อ รั บ
ประกาศนียบัตร ในหมวดวิชาส าคัญ เช่น หลัก สูตรสัง คมศึก ษา หลักสูตรพลานามั ย หลัก สูตร
ศิลปศึกษา เป็นต้น
2. เค้าโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะต้องสอน ซึ่งโรงเรียนจัดให้แก่เด็ก
เพื่อให้เด็กมีความรู้จนจบชั้นหรือได้รับประกาศนียบัตรเพื่อให้สามารถเข้าเรียนต่อในทางอาชีพต่อไป
3. กลุ่ม วิชาและจัดประสบการณ์ที่ ก าหนดไว้ ซึ่งนัก เรียนได้เ ล่าเรียนภายใต้ก าร
แนะแนวของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ธารง บัวศรี (2531) ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดทาขึ้นเพื่อแสดง
ถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามจุดหมายที่ได้กาหนดไว้
ปที ป เมธาคุ ณ วุ ฒิ (2532) ให้ ความหมายของหลั ก สู ตรไว้ ว่า หมายถึง แผนการเรี ย น
การสอน ซึ่ง ประกอบด้วย จุดมุ่ ง หมายทางการศึก ษา วิธีก ารเพื่อบรรลุจุดมุ่ ง หมาย ซึ่ง หมายถึ ง
การพิจารณาคัดเลือกจัดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาและประสบการณ์ตลอดจนประเมินผล
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วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ให้ความหมายว่า หลัก สูตรมีความหมายสองนัย โดยความหมายใน
วงแคบของหลัก สูตร คือ วิชาที่ ส อน ส่วนความหมายในวงกว้าง หลัก สูตรคือ มวลประสบการณ์
ทั้งหลายที่จัดให้กับผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม
อาจกล่าวสรุปได้ว่า หลัก สูตร คือ กิจ กรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่ ส ถานศึก ษาจัดขึ้น
สาหรับผู้เ รียน เพื่ อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามที่พึงประสงค์ ทั้ง นี้ ความหมายของหลักสูตรดังกล่าว
จะแตกต่างไปตามประสบการณ์ แนวคิดและการศึกษาแต่ละระดับ
องค์ประกอบของหลักสูตร
Tlyer. R.W. (1971) ได้สรุปองค์ประกอบที่สาคัญของหลักสูตร 4 ประการคือ
1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ที่โรงเรียนต้องการให้ผู้เรียนบรรลุผล
2. ประสบการณ์ทางการศึกษา ที่โรงเรียนจะจัดประสบการณ์อะไรบ้างที่จะทาให้ผู้เรียน
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
3. วิธีการจัดประสบการณ์ โรงเรียนจะจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
4. วิธีการประเมิน เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียน
ได้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นๆ แล้ว
ธารง บัวศรี (2531) ได้นาเสนอองค์ประกอบที่สาคัญของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
10. เปูาประสงค์และนโยบายการศึกษา หมายถึง สิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
11. จุดหมายของหลักสูตร หมายถึงผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน หลังจากเรียนจบ
หลักสูตรไปแล้ว
12. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา
หรือกลุ่มวิชาหรือกลุ้มประสบการณ์
13. จุดประสงค์ของวิชา หมายถึง ผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนวิชานั้น
ไปแล้ว
14. เนื้อหา หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการให้มี
รวมทั้งประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ
15. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะและ
ความสามารถ หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่กาหนดไว้
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16. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมี
หลักเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
17. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนและหลักสูตร
18. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดิทัศน์
ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ฯลฯ ที่ช่วยส่งเสริม
คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน
กาญจนา คุณารักษ์ (2543) ได้สรุปองค์ประกอบตามแนวคิดของ Taba ไว้ 4 ประการ คือ
1. จุดประสงค์ มีความสาคัญยิ่ง เนื่องจากจุดประสงค์จะเป็นแนวทางของการเรียนการสอน
ทาให้ผู้สอนรู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้างในการสอน ต้องสอนเนื้อหาอะไร สอนใคร สอนทาไม และจะมี
วิธีการสอนและประเมินผลอย่างไร
2. เนื้อหา หมายถึง สาระของความรู้และประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ตามศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาวิชาจะเป็นรายละเอียดของสาระความรู้และประสบการณ์ดัง กล่าวที่นามา
ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. วิธีสอนและการดาเนินการ เป็นการแปลงจุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรไปสู่การ
สอนตามที่ หลักสูตรก าหนดไว้ โดยใช้วิธีสอนแบบต่างๆ ที่ หลากหลาย เพื่อให้ผู้เ รียนมี ผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
4. การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน โดยประเมินว่า
ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ และคุ ณ ลั ก ษณะตามจุ ด ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รหรื อ ไม่ โดยใช้
จุดประสงค์เป็นแนวทางหรือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์
เนื้อหาหรือประสบการณ์ วิธีการจัดประสบการณ์หรือวิธีสอน และการประเมินผล ซึ่งหลักสูตรจะขาด
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้
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รูปแบบของหลักสูตร
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2532: 7-8) ยังได้กล่าวถึงรูปแบบของหลักสูตรอุดมศึกษาตาม
แนวความคิดของ Bergquist (1981, อ้างถึงใน ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2532) ได้แบ่งไว้ 8 รูปแบบดังนี้
1. หลักสูตรเน้นการถ่ายทอดเจตนารมณ์ (Heritage Based) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษา
เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของตนเองและสามารถเผชิญกับปัญหา
ของโลกปัจจุบันและอนาคต
2. หลักสูตรเน้นประเด็นปัญหา (Thematic Based) เป็นหลักสูตรที่ใช้ศาสตร์หลายๆ ด้านใน
การแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาถึงแหล่งข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา
3. หลักสูตรเน้นสมรรถภาพ (Competency Based) สมรรถภาพหลายประการได้กาหนดไว้
ให้นักศึกษาทราบและจะต้องพยายามแสดงให้ผู้สอนเห็นว่า ตนมีสมรรถภาพเหล่านี้แล้วจึงจะผ่าน
หลักสูตรนี้ได้
4. หลักสูตรเน้นวิชาชีพ (Career Based) เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาไปสู่วิชาชีพนั้นๆ
โดยเฉพาะ
5. หลักสูตรเน้นประสบการณ์ (Experienced Based) เป็นหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์การ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานที่ และได้จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กับทฤษฎีซึ่งสอนภายในชั้นเรียน
รุจิร์ ภู่สาระ (2551) รูปแบบของหลักสูตรหรือประเภทของหลักสูตรมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละ
รูปแบบก็มีแนวคิด จุดมุ่งหมาย โครงสร้างแตกต่างกันออกไป ซึ่งจาแนกกว้างๆ ได้ดังนี้
1. หลักสูตรแบบเน้นเนื้อหาวิชา
2. หลักสูตรแบบหมวดวิชา
3. หลักสูตรที่ยึดกระบวนการทางสังคมและการดารงชีวิต
4. หลักสูตรแบบแกนกลาง
5. หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณ์
6. หลักสูตรแบบบูรณาการ
7. หลักสูตรแบบสหสัมพันธ์
8. หลักสูตรแบบเอกัตบุคคล
9. หลักสูตรแบบส่วนบุคคล
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ลักษณะของหลักสูตรที่ดี
Saylor, J.G. & Alexander, W.M. (1974) ได้สรุปลักษณะของหลักสูตรที่ดีโดยพิจารณาจาก
สิ่งต่อไปนี้
1. เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อมูลที่ได้มาจากนักเรียน สังคม กระบวนการ
เรียนและความรู้ที่ควรจะได้รับในระหว่างการศึกษา
2. เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจง่ายและมีช่องว่างที่จะขยาย ตัดต่อ
เพิ่มเติมได้
3. เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสก้าวหน้าและมีอิสระที่จะพัฒนา
ตามความสามารถ ความสนใจและตามแนวทางของตนเอง
4. เป็นหลักสูตรที่ครูและนักเรียนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนต่างๆ
ในหลักสูตรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทาแผนการเรียนนั้นๆ
5. เป็นหลักสูตรที่มีแผนงานสอดคล้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและการวัดผล
6. เป็นหลักสูตรที่ได้มีการอธิบายชี้แจงแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
จนเข้าใจอย่างชัดเจน
7. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ผลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
8. เป็นหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียน ชุมชนอย่างกว้างขวางทั่วถึง
นอกจากนี้ อมรา เล็กเริงสินธุ์ (2540) ได้สรุปประเด็นที่ควรพิจารณาว่า หลักสูตรที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่มาจากการวางแผนงานที่รัดกุม มีขั้นตอนในการดาเนินงานและตั้งอยู่บน
รากฐานที่เชื่อถือได้
2. เป็นหลักสูตรที่มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย การเลือกเนื้อหาและการจัดเนื้อหา การจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ถูกต้องตามหลักการ ทฤษฎีการสร้างหลักสูตร
3. เป็นหลักสูตรที่ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาของชาติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
เปูาหมายทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4. เป็นหลักสูตรที่ได้มาจากแนวคิดของบุคคลหลายฝุายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
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และพัฒนาหลักสูตรทั้งผู้ปกครอง ประชาชนและผู้เรียน
5. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพื้นฐานที่สาคัญ ได้แก่ ปรัชญา จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ
และการปกครอง ตลอดจนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและเอกลักษณ์ของชาติ
6. เป็นหลักสูตรที่จัดลาดับเนื้อหาและประสบการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง ไม่ข้ามขั้น วกวนหรือ
ขาดตอนจนผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ไม่ต่อเนื่อง
7. เป็นหลักสูตรที่ต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเลือกตามความถนัดและความสนใจ
8. เป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีเนื้อหา กิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นฐานธรรมชาติ
ความต้องการของผู้เรียน
9. เป็นหลักสูตรทีส่ ่งเสริมความงอกงามในตัวผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้เอง
10. เป็นหลักสูตรที่บอกแนวทางการสอน สื่อการเรียนการสอน และแนวทางการวัด
ประเมินผลไว้อย่างเหมาะสม
11. เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ง่าย
สามารถนาไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน
12. เป็นหลักสูตรที่ครูเข้าใจง่ายและนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงและสะดวก
13. เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระบริบูรณ์เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ความรู้ ทักษะคิดเป็น
ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
14. เป็นหลักสูตรที่บรรจุเนื้อหา ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาที่ให้การศึกษา
15. เป็นหลักสูตรที่กาหนดเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพการณ์ดาเนินชีวิตใกล้ตัวผู้เรียน
สามารถให้เด็กนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
16. เป็นหลักสูตรที่มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้ดีขึ้น
สรุป ได้ ว่า หลัก สูต รที่ ดี นั้น ควรมี 3 ประการที่ ส าคัญ คือ ประการแรก พิจ ารณาได้ จ าก
กระบวนการสร้างหลักสูตร ที่หลักสูตรต้องได้มาจากความสนใจของผู้เรียน ประการที่สอง การนา
หลักสูตรไปใช้ได้จริง โดยหลักสูตรที่นาไปใช้ต้องจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความ
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สนใจของผู้เรียน ให้อิสระแก่ผู้เรียน และประการที่สาม หลักสูตรที่ดีต้องยืดหยุ่น สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนและบริบทต่างๆ ได้ และมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงเป็นระยะ
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม
Broom L. & Selznick P. (1968) กล่าวถึง ความหมายของวัฒนธรรมไว้คือ มรดกทางสังคม
ที่ประกอบด้วยความเชื่อ ประเพณี ภูมิปัญญาและทักษะต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดสู่สมาชิกในสังคมนั้นๆ
UNESCO (2000) ได้อธิบายถึงวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมควรได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่เด่น
ของจิตวิญญาณ เรื่องราว สติปัญญาและรูปโฉมทางอารมณ์ของสังคมหรือกลุ่มสังคมซึ่งได้หล่อหลอม
เพิ่มเติมจากศิลปะ วรรณคดี การดาเนินชีวิต วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน ระบบคุณค่า ประเพณีและ
ความเชื่อ
ธิดารัตน์ รักประยูร (2545) กล่าวถึงวัฒนธรรม (Culture) ว่าเป็นรากฐานจากผลผลิตและ
พื้นฐานการปรับ ตัวของมนุษ ย์และสิ่ง แวดล้อ มที่ มี ก ารสั่ง สมประสบการณ์ ของคนหลายชั่ว อายุ
ซึ่งในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็ได้รับใช้ขั้นตอนการดารงชีวิตของมนุษย์ด้วย วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่
มนุษย์ ส ร้างขึ้นและจะต้อ งเปลี่ย นแปลงไป เช่น วัฒ นธรรมการแต่ง กาย วัฒ นธรรมการบริโ ภค
วัฒนธรรมด้านภาษา เป็นต้น
ดังนั้นโดยสรุป วัฒนธรรมหมายถึง วิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่
วิธีการแต่งกาย วิธีการทางาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและ
หลักเกณฑ์การดาเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจากการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนกลายเป็นการยอมรับและปฏิบัติ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเงื่อนไข
และกาลเวลา
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
อมรา พงศาพิชญ์ (2543) และ Steward (1955, อ้างถึงใน โอภาส เกาไศยาภรณ์) ได้อธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้

66
การปรั บ ตัว (adaption) เป็น การปรั บ ตัวทั้ ง ทางชี วภาพและการปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรม
ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวและแหล่งที่อยู่เป็ นการศึกษา
ประวัติศาสตร์ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดระบบความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกันอย่างไร
การสั ง สรรค์ ท างวั ฒ นธรรม (acculturation) และการผสมกลมกลื น (assimilation)
หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมระหว่าง 2 กลุ่ม คนที่มีสังคมวัฒนธรรมต่างกันและ
มีก ารรับ วัฒ นธรรมซึ่ง กั นและกั น แต่ในกรณีที่ สัง คมวัฒนธรรมที่ มี ป ฏิสัม พันธ์กั นมี พลัง ไม่เ ท่ ากั น
คนกลุ่มหนึ่งจะมีแนวโน้มที่จะยอมรับวัฒนธรรมของอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งกลับพบว่ากลุ่มที่มีพลังน้อยมักถูก
ผสมกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกล่มที่ มีพลัง มากกว่าและสุดท้ายหากวัฒนธรรม 2 ชุดถูก ผสม
รวมกันเป็นชุดเดียวกันไม่ว่าจะมีส่วนของชุดใดมากกว่ากันก็จะเป็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
(assimilation) หรือเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
การบูรณาการทางวัฒนธรรม (cultural integration) คือ การยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรมและเอกลัก ษณ์ข องแต่ล ะวัฒ นธรรมด้ วยความสัม พั นธ์ ร ะหว่างวัฒ นธรรม คื อ การมี
วัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกันและไม่ได้มีการพยายามครอบงาซึ่งกันและกัน
ความขัดแย้ง ทางวัฒ นธรรม (cultural conflict) การสัง สรรค์ท างวัฒ นธรรมอาจสร้าง
ความขั ด แย้ ง ได้ ปัญ หาความขั ด แย้ ง ของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ เ กิ ด จากการที่ แต่ ล ะฝุ า ยพยายามรั ก ษา
เอกลัก ษณ์ท างวัฒ นธรรมของตนและไม่ ยอมรับ วัฒ นธรรมของสังคมข้างเคียงหรือขัดแย้ง เพราะ
การแย่งชิงอานาจ ดังนั้นความสัมพันธ์ดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะศัตรูหรือคู่ปรับ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
ความหมายของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
เมตตา วิวัฒ นานุกูล (2548) ได้นิยามความหมายของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม ไว้ว่า การ
สื่อสารต่างวัฒนธรรม มาจากภาษาอัง กฤษว่า intercultural communication ซึ่ง หากแปลคา
ภาษาอังกฤษควรจะแปลว่า การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม แต่เนื่องจากต้องการเน้นเฉพาะการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงใช้คาว่า การสื่อสารต่างวัฒนธรรม แทน
ความหมายของ “การสื่อสารต่างวัฒนธรรม” (intercultural communication) มักเน้นการ
สื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน แบบไม่ผ่านสื่อ
(non-mediated) เน้นการสื่อ สารแบบเห็น ค่าตา (face-to-face) และปฏิสัม พันธ์ต่ อกั นและกั น
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(interactive) ต่างจาก “การสื่อสารข้ามวัฒ นธรรม” (cross-cultural communication) ที่ เน้น
การศึกษา ซึ่งเปรียบเทียบว่าคนในแต่ละวัฒนธรรมสื่อสารต่างกันอย่างไร โดยที่คู่สื่อสารไม่จาเป็นต้อง
มาจากต่างวัฒ นธรรมกั น เช่น เปรียบเที ยบวิธีทัก ทายของคนไทยและวิธีทัก ทายของคนอเมริกั น
ซึ่ง การทั กทายของคนไทยด้วยกั นคือ การไหว้ ในขณะที่ชาวตะวันตกใช้วิธีจับ มือ (shake hand)
เป็นต้น
Lusting & Koester (1993, อ้างถึงใน เมตตา วิ วัฒนานุกูล) นิยามควาหมายของ “การ
สื่อสารต่างวัฒนธรรม” หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณ์และบริบทหนึ่งๆ โดย
บุคคลในกระบวนการสื่อสารนั้นมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากในระดับที่มีการตีความและมีความ
คาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน นาไปสู่ความหมายที่ไม่เหมือนกัน
เช่นเดียวกับ Samovar & Poter (1995, อ้างถึงใน ปัทมภรณ์ ธรรมทัต) ได้ให้ความหมาย
ของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมว่า เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยบุคคลจากวัฒนธรรมหนึ่ง ทาการ
ส่งสารให้กับบุคคลที่มาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่ง และเนื่องด้วยความที่บุคคลทั้ง สองมาจากวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นย่อมทาให้พฤติกรรมการสื่อสารที่แสดงออกมาของทั้งสองคนมีความแตกต่างกัน
ไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
เมตตา วิวัฒนานุกูล (2548) กล่าวว่า ปัญหาของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมนั้น มาจากการที่
คนมีวัฒนธรรมต่างกัน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี้มีผลต่อความแตกต่างในการรับรู้ และการตีความสาร
ที่ได้รับขาดประสบการณ์ร่วมกัน (shared experience) หรือมีกรอบอ้างอิง (frame of reference)
ที่แตกต่างกัน จึงเป็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันซึ่งสามารถสรุปอุปสรรคที่
สาคัญเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้
1. อุปสรรคด้านความรู้และความคิด (cognitive)
1.1 การไม่เข้าใจหรือไม่รู้ภาษาที่ใช้กัน รวมถึงไม่รู้จักเลือกใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ความลาบากอีกประการหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ภาษาของอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ปัญหาที่พบมาก
คือ การไม่รู้ความหมายแฝง ของคาและสัญลักษณ์ต่างๆ ปัญหาการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษา
หนึ่งได้อ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือได้นัยตรงกั บ ที่เ จ้าของวัฒนธรรมต้องการสื่อความหมาย และ
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ปัญหาการเลือกใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม เช่น อาจใช้คาสแลงพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือใช้คาพูด
อย่างเป็นพิธีการในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เป็นต้น
1.2 การขาดความรู้วัฒนธรรมนั้นๆ ปัญหานี้ยังสามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น
- ไม่รู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นเพียงผิวเผิน
- รู้วัฒนธรรมนั้นแบบกว้างๆ แต่รู้แบบครึ่งๆ กลางๆ
- รู้วัฒ นธรรมหลัก แต่ไม่ มี ความรู้เ กี่ ยวกั บ รูป แบบความสัม พันธ์ท างสัง คมซึ่ ง
แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและท้องถิ่น
- รู้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
1.3 ความแตกต่ า งทางการรับ รู้แ ละวิ ธีคิ ดแต่ล ะวัฒ นธรรม มี วิธี คิด และการรั บ รู้
แตกต่างกั น โดยเฉพาะมี วิธีในการจัดหมวดหมู่ และจัดประเภทสิ่ง ต่างๆ ที่ เ ห็น แตกต่างกั น เช่ น
มองแบบองค์รวมหรือมองแบบแยกส่วน
2. อุปสรรคด้านทัศนคติและความรู้สึก (affective) ได้แก่
2.1 การรับรู้ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น
- การรับ รู้แบบแช่แข็ง (freezing) หรือการไม่ ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือวิธีมอง
บุคคลหรือเหตุการณ์ แม้ว่าเวลาหรือสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไป
- อคติหรือมองแบบเหมารวม (stereotype) โดยเฉพาะการคิดหรือมองในเชิงลบ
- การรับ รู้ แบบขาวหรือ ดา (black & white) เช่น มองคนในสัง คมหนึ่ ง ไม่ ดี
ก็เลวไปหมด
- การด่ วนสรุป (jumping) หรือแนวโน้ม ในการตั ดสินคนหรือการกระท าตั้ง แต่
เริ่ม แรกของการสื่อสาร เช่น การดูว่าบุคคลน่าเชื่อถือหรือน่าคบหรือไม่ โดยดูจ ากโหวงเฮ้ง หรือ
บุคลิกลักษณะภายนอก
2.2 ทัศนคติที่เป็นอุปสรรค ได้แก่
- อคติหรือความโน้มเอียง (bias / prejudice) ไม่ว่าแนวโน้มในการโน้มเอียงเข้าหา
คนที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ เรา หรือ โน้ ม เอี ย งเข้า หากลุ่ ม สมาชิ ก สั ง คมเดี ย วกั บ เราและต่ อ ต้ า น
คนกลุ่มนอก
- การเอาวั ฒ นธรรมของตนเป็ น ศู น ย์ก ลาง (ethnocentrism) ในการประเมิ น
บุคคลอื่นเพื่อนาไปสู่การสร้างความรู้สึกที่เหนือกว่าบุคคลอื่น

69
2.3 การขาดอารมณ์ ความรู้สึกที่เกื้อหนุนในการยอมรับความแตกต่างของคนอื่น
รวมทั้งการช่วยสนับสนุนให้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมลดความตระหนกทางวัฒนธรรมและสามารถ
ปรับ ตัวในวัฒ นธรรมใหม่ ได้อ ย่างมี ความสุขนั้น ต้องอาศัยความรู้สึก และการแสดงออกต่างๆ ใน
ทางบวกจากเจ้าของวัฒนธรรม รวมทั้งการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเป็นมิตรต่อกันและกัน เพื่อให้
การสื่อสารต่างวัฒนธรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
3. อุปสรรคด้านพฤติกรรม (behavior)
ลักษณะพฤติกรรมบางอย่างถือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคล
- การไม่เอาใจใส่ที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและสิ่งต่างๆ รอบตัว
- การหลีกเลี่ยงที่จะพบปะกับคนแปลกหน้าหรือคนที่มีความแตกต่างจากตนเอง
- การไม่พยายามปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในวัฒนธรรมใหม่
- การยึดติดกับความคิดความเชื่อและกรอบที่เคยประพฤติปฏิบัติ ขาดการ
ยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยนตนเองตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- การไม่เคารพในวัฒนธรรมอื่นหรือแม้แต่พยายามละเมิดกฎทางวัฒนธรรม
ประเพณีอื่น
- การประเมินความแตกต่างทางวัฒนธรรมไปในทางลบ
- การขาดทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสาร ฯลฯ
นอกจากนี้ เมตตา วิวัฒนานุกูล (2536) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะและปัญหาการสื่อสารต่าง
วัฒนธรรมในบรรษัทนานาชาติในประเทศไทย พบข้อมูลว่า บุคลากรชาวต่างชาติมีปัญหาการสื่อสาร
กับบุคลากรไทย โดยสามารถสรุปปัญหาได้เป็น 6 ประเภท เรียงตามลาดับปัญหาการสื่อสารที่พบมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลาดับ ดังนี้
1. การไม่สื่อความหมายตามที่ต้องการ
2. การขาดความไว้วางใจและการเปิดเผย
3. ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกัน
4. การไวต่อความรู้สึกต่อการแสดงอวัจนภาษาบางอย่าง
5. การับรู้ต่างกัน เช่น การมองเรื่องเวลา คนไทยมักไม่มีขอบเขตเวลาที่แน่ชัด
6. อคติที่มีต่อต่างชาติ
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เช่นเดียวกันจากรายงานวิจัยดังกล่าวของ เมตตา วิวัฒนานุกูล (2536) ยังได้แสดงถึงลักษณะ
ปัญหาการสื่อสารที่บุคลากรไทยพบเมื่อติดต่อสื่อสารกับบุคลากรต่างชาติ สามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านภาษา ไก้แก่ คนไทยพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง ยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ
ดีนัก ปัญหาการออกเสียงให้ฝรั่งเข้าใจ เพราะคนไทยพูดภาษาอังกฤษแบบออกเสียงภาษาไทย
2. ปัญหาด้านอคติกับคนไทย
3. ปัญหาด้านการสื่อสารทางเดียว
4. ปัญหาอื่นๆ ได้แก่ บุคลากรชาวต่างชาติมักพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมลูกน้องและปรับให้
เข้ากับแบบขององค์กร โดยไม่ศึกษาวัฒนธรรมเดิมของชาตินั้นๆ
แนวคิดการปรับตัวดานการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
แนวคิดการปรับตัวด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของ Young Yun Kim (1995)
ได้กล่าวถึง สาเหตุที่ทาให้เกิดความแตกต่างในการปรับตัวของผู้แปลกหน้าในสังคมเจ้าบ้านนั้นมาจาก
ปัจจัยที่สาคัญ คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารนั้นเป็นช่องทางที่ผู้แปลกหน้าสามารถที่จะใช้เรียนรู้
ถึงสาคัญลักษณ์ที่สาคัญต่างๆ ของสังคมเจ้าบ้าน ซึ่ง Young Yun Kim (1995) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่
ต้องพิจารณาในแง่ของการสื่อสารของบุคคลนั้นมีประเด็นที่ต้องศึกษาดังนี้
1. โครงสร้างทางความคิด (Cognitive Structure) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการ
รับรู้ (Perceptual Process) คือการจัดเรียงประสบการณ์ต่างๆ ของคนแปลกหน้าให้อยู่ในรูปแบบที่
จะทาให้คนแปลกหน้านั้นสามารถที่จะจัดการกับสิ่งเร้าในสังคมวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ถึงรูปแบบและกฎเกณฑ์ของระบบ การสื่อสารของ
เจ้าบ้านซึ่งความรู้นั้นมีผลอย่างมากในการที่จะทาให้คนแปลกหน้าเข้าถึงช่องทางการสื่อสารในสังคม
เจ้าบ้านในการสื่อสาระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้านและสื่อมวลชนของเจ้าบ้าน
3. ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) คือ ภาพลักษณ์ของตนเองที่มีในสายตาของเจ้าบ้าน
และในสายตาของกลุ่มคนแปลกหน้าด้วยกัน
4. แรงจู ง ใจในการปรั บ ตั ว (Acculturation Motivation) คื อ แรงจู ง ใจที่ จ ะท าให้
คนแปลกหน้าได้เ รียนรู้ในสิ่ง ใหม่ ๆ มี ก ารเข้าร่วมในกิ จ กรรมของเจ้าบ้านและมี ค วามโน้ม เอีย ง
ไปในสภาพแวดล้อมใหม่
ในบริบทของการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมนั้นการสือ่ สารของบุคคลสามารถอธิบายได้ในลักษณะ
ของความสามารถในการสื่อ สารในประเทศเจ้าบ้าน (Host Communication Competence)
คืนความสามารถภายในของคนแปลกหน้าแต่ล ะคนในการใส่ร หัส และถอดรหัส ข้อมู ล ที่ มี ความ
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เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตจริงที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าบ้านซึ่งความสามารถทางการสื่อสาร
นั้น แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ประเภท คื อ ความสามารถทางความคิ ด (Cognitive Competence)
ความสามารถทางการแสดงความรู้สึก (Affective Competence ) และความสามารถทางการ
ปฏิบัติ (Operational Competence)
Young Yun Kim (1995) ได้นาแนวคิดของ Ruben มาพัฒนาสร้างเป็นกระบวนความคิด
ในการศึก ษาถึงเรื่ องของการปรับตัวข้ามวัฒ นธรรมไว้โดยได้ก ล่าวว่าการปรับตัวข้ามวัฒ นธรรมนั้น
จะมีมุมมองเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการปรับตัวเข้าวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เกิด
ขึ้นกับผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ และด้านโครงสร้างของการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมซึ่งเป็นการ
กล่าวถึงปัจจุบันทางการสื่อสารที่มีผลต่อการปรับตัวข้าวัฒนธรรมซึ่งทั้ง 2 มุมมองนี้มีความเกี่ยวเนื่อง
กันกันอยู่จึงสามารถสรุปออกมาเป็นแนวคิดได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถทางการสื่อสารภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน
(Host Communication Competence)
ความสามารถทางการสื่อสารในประเทศเจ้าบ้านมีส่วนสาคัญในการทีจ่ ะช่วยในการปรับตัว
ให้คนแปลกหน้าทีเ่ ข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่นั้นสามารถทีจ่ ะปรับตัวและมีความรู้ความเข้าใจและ
แสดงพฤติกรรมการสื่อสารทีเ่ หมาะสมออกมาซึง่ ประกอบด้วยโครงสร้างทีส่ าคัญ 3 ส่วนคือ
1. ความสามารถทางการคิดภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน (Host Cognitive Competence)
คือความสามารถภายในของแต่ละบุคคลเช่นความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าบ้านภาษาของเจ้าบ้าน
ประวัติศาสตร์ความเชื่อ บรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ ในการสื่อสาระหว่างบุคคลซึ่งความสามารถทาง
ความคิดนั้นจะเกี่ ยวข้อ งกั บระดับของความซับซ้อนภายในความคิดของแต่ล ะบุคคล (Cognitive
Complexity)
2. ความสามารถทางการแสดงความรู้สึกภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน ( Host Cognitive
Competence) คือ ความสามารถในการรับ รู้และแสดงอารมณ์ที่ เ หมาะสมในวัฒ นธรรมเจ้าบ้าน
รวมถึ ง ความตั้ ง ใจที่ จ ะเรี ย นรู้ แ ละเปลี่ ย นแปลงตนเองจากวั ฒ นธรรมเก่ า ที่ ต นเองยึ ด ถื อ อยู่
รวมไปถึงความสามารถในการเข้าใจซึมซับ กับวัฒนธรรมใหม่ การมีส่วนร่วมและมีอารมณ์สะท้อน
ออกมาได้เมื่อรู้สึกสนุกสนานเสียใจโกรธ ฯลฯ ในลักษณะของวัฒนธรรมของเจ้าบ้าน
3. ความสามารถในการปฏิบัติตนภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน ( Host Operational
Competence) คื อ ความสามารถที่ จ ะเลื อ กแสดงพฤติ ก รรมทั้ ง วั จ นะและอวั จ นะออกมาได้
อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะทาให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน ทักษะในการ
พูด ฟั ง ปฏิบัติตามกฎของการมีป ฏิสัม พันธ์ ทั ก ษะในการจัดการปฏิสัม พันธ์ในแบบของเจ้าบ้าน
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความสามารถทางความคิดและความสามารถในการแสดงความรู้สึกนั่นเอง
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องค์ประกอบที่ 2 การสื่อสารภายในสังคม ของเจ้าบ้าน (Host Social Communication)
การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในสังคมของเจ้าบ้านมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 ด้าน คือ การสื่อ สาร
ระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้าน
1. การสือ่ สารระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้าน ( Host Interpersonal Communication)
จะมีส่วนทาให้คนแปลงหน้าสามารถเข้าใจถึงระบบความคิดของเจ้าบ้าน และสามารถใช้การสื่อสารนี้
เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตนได้
2. สื่อมวลชนของเจ้าบ้าน (Host Mass Communication)
จะช่วยให้คนแปลกหน้าเข้าไปอยู่ในปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงในสังคม (Para – Spcoal Interaction)
ซึ่ ง แม้ ว่ า สื่ อ มวลชนนั้ น จะไม่ ส ามารถที่ จ ะท าให้ ค นแปลกหน้ า ตอบสนองได้ แ ต่ สื่ อ มวลชน
ก็เป็นแหล่งสาคัญในการเรียนรู้ภาษาและวัฒ นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงแรกของการปรับตัว
กับคนแปลกหน้าซึ่งเป็นช่วงที่คนแปลกหน้าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์จากคนในวัฒนธรรมเจ้าบ้านมากนัก
องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง
(Ethnic Social Communication)
ประเด็นที่ ใช้พิ จารณาคืนการสื่อสารระหว่างบุคคลของชนชาติพันธุ์ตนเองและสื่อมวลชน
ของชาติพันธุ์ตนเองกล่าวคือในช่วงแรกของการปรับตัว คนแปลกหน้าจะมีความสามารถในการสือ่ สาร
กับคนในวัฒนธรรมเจ้าบ้านในระดับต่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ใหม่ก็จะไม่สามารถที่จะใช้เกณฑ์ของ
ตนเองในการประเมินพฤติกรรม หรือเข้าใจการสื่อสารต่าง ๆ
เมื่อผ่านช่วงแรกของการปรับตัวมาสักระยะ การสื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองนั้น
ก็จ ะกลายมาเป็นปัจ จัยส าคัญ ในการดารงอัตลัก ษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองไว้ซึ่ง ไม่ ว่าจะมีท างเลือก
หรือสถานการบังคับ โดยมากแล้ วคนแปลกหน้าจะให้ความไว้ใจกั บชนชาติพันธุ์เดียวกันมากกว่า
และจะจากัดขอบเขตการสื่อสารกับคนในวัฒนธรรมเจ้าบ้านให้ลดลงซึ่งจะเป็นอุปสรรค์ในการปรับตัว
ข้ามวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 สิ่งแวดล้อม (Environment)
สิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อการปรับตัวนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ ลักษณะการเปิดรับ
ของเจ้าบ้าน แรกกดดันให้ปฏิบัติตามของเจ้าบ้านและความเข้มแข็งของกลุ่มชนชาติพันธุ์เดียวกันดังนี้
1. ลักษณะการเปิดรับของเจ้าบ้าน (Host Conformity Pressure) คือ ระดับของความ
กดดันที่สังคมของเจ้าบ้านต้องการที่จะให้คนแปลกหน้ายอมรับ และปฏิบัติของสังคมซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละที่แม้ว่าจะเป็นชนชาติพันธุ์เดียวกันแต่อยู่คนละภูมิภาค ก็จะมีระดับการเปิดรับที่แตกต่าง
กันอีกทั้ง ยังต้องขึ้นอยู่กับบุคลิก วัฒนธรรมเดิม หรือชนชาติของคนแปลกหน้าอีกด้วย
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2. ระดับความผ่อนปรนในการให้ปฏิบัติตามของเจ้าบ้า น (Host Conformity Pressure)
คือ ระดับของความกดดันที่สังคมของเจ้าบ้านต้องการที่จะให้คนแปลกหน้ายอมรับและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมของคนในวัฒ นธรรมเจ้าบ้านซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเกิ ดจากความคาดหวังของคนในสังคม
และวัฒนธรรมนั้นที่จะมีต่อพฤติกรรมและวิธีคิดของคนแปลกหน้า
3. ความเข้มแข็งของกลุ่มชนชาติพันธุ์เดียวกัน (Strength of the Stranger’s Ethnic
Group) มีการพบว่าในช่วงแรกของการปรับตัวกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีความเหนียวแน่นกันมากจะช่วย
ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยในการปรับตัวของคนแปลกหน้านั้นแต่เมื่อในระยะยาวถ้ากลุ่มคนแปลกหน้า
ยั ง มี ค วามเข้ ม แข็ ง กั น มากขึ้ น ก็ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ แรงกดดั น ของวั ฒ นธรรมเจ้ า บ้ า นมากก่ อ น
การเตรียมพร้อ มนี้จ ะมากหรือ น้อยก็ จะได้รับอิทธิพลมาจากความคาดหวังที่มี ต่อประเทศเจ้าบ้าน
คือ ถ้ามีความคาดหวังในเชิงบวก ก็จะทาให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนที่จะย้ายเข้ามาสู่วัฒนธรรมใหม่
ระดับของความเป็นชนชาติพันธุ์ (Level of Ethnicity) คือดูว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของคน
แปลกหน้านั้นมีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของเจ้าบ้านมากน้อยเพียงใด
บุคลิกภาพ (Personality) คือลักษณะนิสัยของคนแปลกหน้านั้นมีผลต่อการปรับตัวเป็นอย่าง
มาก ซึ่งบุคลิกภาพแบบกว้างที่น่าสนใจในการปรับตัวมี 2 ส่วนคือการเปิดรับ (Openness) และความ
เข้ม แข็ง (Strength) ซึ่ง การเปิดรับ นั้นคือบุคลิก ที่มีมุ มมองที่เ ปิดกว้างค้นหาและเรียนรู้วัฒนธรรม
ใหม่ ๆ มีลัก ษณะที่ เป็นคนเปิดใจรับ สิ่งใหม่ ๆ เห็นอกเห็นใจสามารถทดต่อความไม่ แน่นอนได้ดี
ส่วนด้านความเข้มแข็งนั้นคนแปลกหน้าจะต้องไม่หวั่นไหวไปกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกับวัฒนธรรม
ของตนจะต้องเป็นผู้มีแรงจูงใจมากจากความท้าทายใหม่ ๆ และยังคงเป็นคนที่ทางานมีประสิทธิผล
และมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองได้ แม้จะอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ก็ตาม
องค์ประกอบที่ 5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Transformation)
เมื่ อ คนแปลกหน้ า ย้ า ยเข้ า มาอยู่ ใ นวั ฒ นธรรมใหม่ ก็ จ ะเกิ ด กระบวนการนี้ เ รี ย กว่ า
Acculturation ในขณะที่ ก ระบวนการ Deculturaltion คือการไม่ เ รียนรู้ วัฒ นธรรมเดิม เป็ น
ตัวอ้างอิงในการปฏิบัติตัวของตนเองอยู่ซึ่งกระบวนการเรียนรู้และไม่เรียนรู้นี้จะเป็นการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนรูประหว่างวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งมี 3 ประเด็นที่ใช้พิจารณาคือ
1. การกระทาที่เหมาะสม (Functional Fitness) คือ เมื่อมีคนแปลกหน้ามีการทากิจการ
ต่างๆ ในวัฒนธรรมใหม่ๆ ซ้ากันอยู่แบบเดิมเป็นประจาก็จะทาให้เกิดความชานาญและสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เกิดการกระทาที่เหมาะสมได้ทาให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างการตอบสนองที่เกิดจาก
ภายในบุคคลและความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมเจ้าบ้าน
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2. สุขภาพจิต (Psychological Health) เมื่อคนแปลกหน้าสามารถปฏิบัติการที่เหมาะสม
ได้แล้วนั้นก็จะทาให้สุขภาพจิตขึ้นว่าในช่วงแรกที่คนแปลกหน้าจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ
3. อัตลักษณ์ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Identity) คือการที่คนแปลกหน้าก้าวสู่
ความเป็นผู้สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมซึ่งความเคร่งครัดในวัฒนธรรมเดิมจะลดลงมีลักษณะที่ไม่ยึดติด
กับวัฒนธรรมใด คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้มาจากกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง
โดยเฉพาะนั่นเอง
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการศึกษา
สมาชิกในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในระดับ ใดก็ตาม ย่อมจะได้รับอิทธิพลต่างๆ จากวัฒนธรรมใน
สังคมตนเอง สังคมใกล้เ คียง หรือ สังคมรอบข้าง ตลอดจนไปถึง วัฒ นธรรมในอีก มุม หนึ่งของโลก
แล้วนามาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติ (Reisinger, 2009) อิทธิพลเหล่านี้ผู้ใช้ได้นาไปใช้
โดยไม่ รู้สึก ตัวเลย เพราะก่ อ นจะยอมรับ สิ่ง ใดก็ ตามผู้ป ฏิบัติย่ อมมี ป ระสบการณ์จ ากวัฒ นธรรม
ของตนเองและนามาเปรียบเทียบกั บสิ่ง ใหม่ที่ได้รับ เพื่อตัดสินว่าจะนาไปปฏิบัติหรือไม่ กล่าวคือ
เป็นอิ ท ธิพ ลของวัฒ นธรรมเอง แม้ ว่าการตัดสินใจที่จ ะยอมรับ วัฒ นธรรมใหม่ ๆ จะอยู่บนพื้นฐาน
ของระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือ แม้ แต่ หลัก การจัดการวางแผนการทางหลักสูตรของสังคมนั้นๆ
หากกฎระเบียบข้อปฏิบัติทางการศึกษาที่วางแผนออกแบบ มีความขัดแย้งกับวัฒนธรรมของสมาชิก
ในสังคมนั้นแล้ว สัง คมเหล่านั้นก็ จะพยายามผลัก ดันออกไป หรือ ไม่ ยอมรับ การเรียนรู้อีกต่อไป
ซึ่งการนาเอาหลักสูตรและเทคนิคทางการศึกษาใดๆ เข้ามาปฏิบัติหรือทดสอบ แต่มีความขัดแย้งใน
สังคมนั้นๆ ก็อาจเกิดความล้มเหลวได้ในที่สุด
องค์ประกอบทางดานวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษา
วัฒนธรรมเป็นผลจากการที่มนุษย์ได้พยายามที่จะควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์
ท าให้ เ กิ ด การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คมขึ้ น มาในลั ก ษณะต่ า งๆ เช่น สมาคม องค์ ก ารการบริ ห าร
หรือ สถาบันต่างๆ อี ก ทั้ ง รวมถึง ระบบความสัมพันธ์ร ะหว่างบุคคล เป็นต้น นั่นก็ คือ วัฒ นธรรม
ย่อมก่อให้เกิดระบบเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ศิลปกรรม และ วิทยาการต่างๆ เพื่อจัดระเบียบขึ้นมา
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์และธรรมชาติที่แวดล้อมต่างๆ Saee (2005, อ้างถึงใน พิมพ์ม าดา
วิชาศิลป์ ) ดังนั้น ถ้าหากจะแยกอธิบายถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่จ ะมีผลต่อการศึกษาแล้ว
ก็อาจจะแยกพิจารณาได้ดังนี้
1. องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางด้านความคิด เช่น ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม
ความเข้าใจ ตลอดจนอุดมการณ์ต่างๆ ที่ทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการบริหาร อันเป็น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและความคิดเป็นสาคัญ มีผลต่อหลักสูตรการศึกษาที่ต้องออกแบบ
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วิธีการเรียนการสอน สื่อความและให้สอดคล้องกับแนวคิดของสังคมและวัฒนธรรมที่นามาดาเนินการ
ร่วมกัน
2. องค์ประกอบของวัฒนธรรมด้านพิธีการ ได้แก่ ธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งจะแสดงออกมา
ในลัก ษณะของการกระท าหรื อ การประพฤติป ฏิบัติ ในด้านต่างๆ รวมทั้ ง ด้านการบริห ารที่ ต้อ ง
สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางด้านสถาบัน หรือ องค์กร เป็นการพิจารณาวัฒนธรรม
ในลั ก ษณะของการจั ด กลุ่ ม ที่ มี ร ะบบความส าพั น ธ์ มี โ ครงสร้ า งหน้ า ที่ มี ก ฎเกณฑ์ มี ร ะเบี ย บ
ซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นการเรียนรู้ขึ้นไป เช่น เตรียมก่อนวัยเรียน อนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย
4. องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางด้านวัตถุหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก
วั ฒ นธรรมทางด้ า นความคิ ด เช่ น เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นระบบสั ง คม และการบริ ห าร
องค์ประกอบด้านนี้ จะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมด้วย ที่อาจจะมีผลต่อการ
สร้างแนวคิดในการเรียนการสอนบนวัฒนธรรมท้องถิ่น และนาไปสู่การประยุกต์กับวัฒนธรรมใหม่ที่
เกิ ดจากการบูร ณาการทางการศึก ษาและเกิ ดนวัตกรรมใหม่ ๆ อันท าให้เ กิดการพัฒนาการศึก ษา
เป็นหลักสูตรใหม่ ในระบบการศึกษาไทย
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกั บประเภท ลักษณะ และองค์ประกอบต่างๆ ของวัฒ นธรรมที่จะมี
ผลกระทบต่างๆ ต่อการศึกษา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมจะมีผลต่อการ
แสดงออก และ การกระทาของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ ทั้งในด้านความคิด การประพฤติปฏิบัติ
ด้านลักษณะของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบในกลุ่มหรือองค์การและในท้ายสุดก็คือ ลักษณะของ
การสร้างและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ อันจะได้กล่าวในรายละเอียด คือ
1. ผลกระทบของวัฒนธรรมในดานความคิดในการศึกษา
ผลกระทบของวัฒนธรรมในด้านความติดในการศึกษานี้ เป็นการพิจารณาวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ที่จะเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจในทางการศึกษา ซึ่งอาจจะ
เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ อื่นๆ ก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้
เข้ า มามี ผ ลต่ อ ความคิ ด ในการตั ด สิ น ใจในทางวางแผนหลั ก สู ต รอยู่ ไ ม่ น้ อ ย ซึ่ ง นั ก การศึ ก ษา
ในระยะหลังๆ นี้ให้ชี้ให้เ ห็นแล้วว่าการศึกษาก็คือกระบวนการเรียนรู้ท างวัฒนธรรม คือมองการ
ปฏิบัติง านของทุ ก คนในองค์ก รว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจในการเลือกวิธีป ฏิบัติ ซึ่ง มี ห ลายวิธี
และที่คนเลือกตัดสินใจทางใดทางหนึ่งนั้น ก็เนื่องจากอิทธิพลบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ต่อการตัดสินใจ
นัก บริห ารในกลุ่ม นี้จ ะเห็น ว่า การตัดสิ นใจแบ่ง ได้เ ป็น 2 ประเภท โดยจะเป็นประเภทใดนั้ น
ก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลที่มีอยู่เหนือการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้
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1. การตัดสินใจตามข้อเท็จจริง (Factual judgment) การตัดสินใจประเภทนี้ตั้งอยู่บ น
รากฐานข้อเท็จจริง (Factual premises) กล่าวคือ เป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับตัวเลขข้อมูลทีแ่ น่นอน
และถูก บัง คับ โดยกฎระเบียบ วิธีก ารปฏิบัติง าน หรือเทคนิคที่ ได้รับ การอบรมมาก่ อน ตลอดจน
ขึ้นอยู่กั บ ลัก ษณะของเครื่อ งมื อ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น การปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร
ทางด้านต่างๆ หรือในกรณีการสั่งงานของอาจารย์ก็จะต้องพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ หรือการ
แต่ง กายเข้า เรี ยนก็ ต้อ งท าตามระเบียบของสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง งานที่ เ กี่ ยวกั บ การใช้เ ครื่อ งมื อ
อันทันสมัย การใช้เครื่องคานวณ หรือตัวเลข ควบคู่กับการตัดสิน ซึ่งการตัดสินใจประเภทนี้ ถ้าหากมี
การกาหนดรายละเอียดในเรื่องกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ มากขึ้นเท่าใดก็ย่อมจะ
จากั ดโอกาสในการเลือกวิธีม ากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยัง มีข้อจากัดในเรื่องกรอบต่างๆ ที่องค์ก ร
กาหนดขึ้น เพราะการจัดองค์กรนั้นย่อมเป็นการกาหนดบทบาท อานาจหน้าที่ของบุคคลในองค์กรนั้น
คือ ใครบังคับบัญชาใคร บทบาทขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เปิดสอน
2. การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับค่านิยม (Value judgment) เป็นการตัดสินใจที่นอกเหนือจาก
การตัดสินใจประเภทแรก กล่าวคือ ในทางปฏิบัตินั้น แม้ว่าจะมีการกาหนดกรอบของบทบาทอานาจ
หน้าที่แล้วก็ตาม แต่ในการตัดสินใจของบุคคลนั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้โดยอิทธิพลของสิ่งอื่นๆ
เช่น ความเกรงใจ ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นหมู่มิตร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรม การตัดสินใจ
ประเภทหลังนี้ จึงเป็นการเลือกวิธีปฏิบัติหรือการตัดสินใจโดยอาศัยเหตุผลอื่นที่ไม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์
ไว้ในองค์กร แต่จะอยู่ที่ค่านิยมและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นั้นด้วย
การตัดสินใจในประการหลังนี้แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของคนในองค์กรด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความคิดเห็นหรือค่านิยม (Value) ของผู้ตัดสินใจเป็น
สาคัญ ซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับค่านิยมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรม
ในส่วนที่ เ ป็นแนวความคิดเกี่ ยวกั บ สิ่ง ที่ พึง ปรารถนาซึ่ง มามี อิท ธิพลในการเลือกประพฤติป ฏิบัติ
ของมนุษย์ซึ่งหมายถึง ความสนใจ (Interest) ความพึงใจ (Pleasures) ความชอบ (Likes) ความนิยม
(Preferences) หน้า ที่ (Duties) พันธกรณ์ (Moral Obligations) ความปรารถนา (Desires)
ความอยาก (Wants) ความต้อ งการ (Needs) ความแหนงหน่าย (Aversions) และความดึง ดูด
(Attractions) หรื อ ความรู้ สึ ก อื่ น ๆที่ ม นุ ษ ย์ เ ชื่ อ หรื อ ยึ ด ถื อ เอาไว้ เ ป็ น แนวทางส าหรั บ การเลื อ ก
ถ้า จะว่า ไปแล้ว ค่า นิ ยมของบุ ค คลก็ ม องได้จ ากพฤติ ก รรมของบุค คลที่ เ ลื อกปฏิ บัติ ต่ างๆ นานา
ยกเว้น อากัป กริยาตามธรรมชาติ เช่น ตาขยิบ เขากระตุก หรือขบวนการทางชีวเคมี ของมนุษย์
ไม่ถือว่าเป็นการแสดงค่านิยม อย่างไรก็ดี เชื่อได้ว่าไม่มีคาจ ากัดความใดๆ ที่ สามารถครอบคลุมถึง
พฤติก รรมของมนุษย์ทุ ก อย่าง ซึ่ง มี ค่านิยมเป็นเหตุได้ค่านิยมจึง เป็นเรื่องที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ทั ศนคติ
ความรู้สึก ความเห็นในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ คน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือแม้ แต่สิ่งนอกเหนือ
ธรรมชาติที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมของบุคคลในการเลือกทางปฏิ บัติ อันมี ผ ลต่ อการตัด สินใจใน
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ทุกๆด้าน การตัดสินใจของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ยากจะหลุดพ้นไปจากเรื่องของค่านิยมได้ ซึ่งในด้านของ
การศึกษาก็เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ การที่คนเราจะคิดหรือตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะอยู่ภายใต้
อิทธิพลของค่านิยมซึ่ง เป็นวัฒนธรรมของตนนั่นเอง ความสมเหตุผลของการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กั บ
ข้อเท็จจริงและค่านิยมด้วย
2. ผลกระทบของวัฒนธรรมในดานการประพฤติปฏิบตั ิและพฤติกรรมในการศึกษา
วัฒนธรรมนอกจากจะมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อถือแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อการประพฤติ
ปฏิบัติอีกด้วยNonaka & Tekeuchi (1995, อ้างถึงใน พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ) นั่นก็คือ ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่มี ผลทาให้เกิดความแตกต่างในพฤติกรรม การประพฤติ
ปฏิบัติในการศึก ษาทั้ งนี้ เพราะการศึก ษาเป็นสิ่งสะท้อนด้านวัฒ นธรรมด้านหนึ่ง ของคนในสัง คม
ท้องถิ่นนั้นๆ Johnson, Lenartowicz & Apud (2006, อ้างถึงใน พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ) ซึ่งโดยปกติ
คนจะไม่รู้สึกตัวในการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของตน เพราะได้รับอิทธิพลตั้งแต่เกิด จึงเห็นเป็นเรื่อง
ธรรมดาและไม่เคยที่จะถามตนเองว่า ทาไมต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ จนกว่าจะเห็นคนที่มีวัฒนธรรม
ไม่เหมือนของตน ซึ่งเขาจะประพฤติปฏิบัติไปอีกแบบหนึ่ง ตนจึงได้คิดว่าได้ทาหรือประพฤติปฏิบัติไม่
เหมือนเขา นั่นก็แสดงให้เห็นว่า การที่ตนเองจะคิด ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นมักจะอยู่ใต้
อิทธิพลของวัฒนธรรมของตน เช่น การปฏิบัติตัวของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาผู้ เรียน บทบาทของ
ผู้ที่ทาหน้าที่ เป็นประธานนักศึกษาและนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นต้น มัก จะเป็นไปในลักษณะที่
สัมพันธ์ส อดคล้องกับวัฒนธรรมของตน ในสังคมที่ระบบอาวุโ สยังมีอิท ธิพลอยู่ หรือมีความสงสาร
เกรงอกเกรงใจจะเป็นเหตุให้การตัดสินใจ และการประพฤติปฏิบัติที่กระทาไปไม่สอดคล้องกับเหตุผล
ทางการบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีก ารอบรมสั่งสอนจากพ่อ แม่ ครูที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ
ในสัง คมซึ่งสิ่ง ต่างๆ ที่ เราได้รับการถ่ายทอดมาโดยไม่รู้สึกตัวเหล่านี้ จะมี อิทธิพลต่อการประพฤติ
ปฏิบัติในลักษณะต่างๆ เช่น การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความเป็นระเบียบเรี ยบร้อย การแสดงความ
คิดเห็น เป็นต้น
ดัง นั้ น วั ฒ นธรรมนอกจากจะมี อิท ธิ พลต่ อความคิ ดแล้ ว วั ฒ นธรรมยัง มี อิท ธิ พลต่ อการ
ประพฤติปฏิบัติอีกด้วย เพราะวัฒนธรรมและค่านิยมของคนในชาติหนึ่งๆ จะไม่เหมือนกัน การปฏิบัติ
ตัวของคน ทั้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งกับคนอื่นก็ไม่เหมือนกัน จะมีการประพฤติปฏิบัติไปคน
ละลัก ษณะ แม้ก ระทั่ งนิสัยและการประพฤติป ฏิบัติในเรื่องคุณค่าของการท างาน การช่วยตัวเอง
คุณค่าของเวลาการช่วยเหลือผู้อื่ นก็ไม่เหมือนกัน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะปรากฏให้เห็นได้จาก
ลักษณะการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาและอาจารย์ ในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป ระพฤติ
ปฏิบัติมักจะไม่รู้ตัว หรือไม่สังเกตเห็นนั่นเอง
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3. ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อระบบหรือโครงสรางทางการศึกษา
นอกจากวัฒ นธรรมจะมีอิ ทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจ การประพฤติป ฏิบัติของคนใน
องค์กรวัฒนธรรมทั้งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนี้ยังมีผลทาให้เกิดความแตกต่างขึ้นในระบบการบริหาร
หลักสูตร ตลอดจนโครงสร้างแผนการศึกษาหลักหรือ เทคนิคในการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติ
ซึ่งถูกสร้างขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมหนึ่ง หรือเมื่อนาทฤษฎี หรือหลักการ
บริหารในอีกวัฒนธรรมหนึ่งแล้วอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ถูกดัดแปลงไปเพื่อให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรมนั้น ทั้งๆที่รูปแบบและหลักการยังคงเหมือนเดิม หรือในบางกรณีหลักการบริหารหรือ
ทฤษฎีการบริหารนั้นอาจใช้ไม่ได้ผลเลยก็มี เป็นต้นว่า ในระบบการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันว่า หลักคุณธรรม หรือ Merit System เป็นหลักการที่ดีที่จะส่งเสริมให้คนทางานโดยยึดความรู้
ความสามารถ และหลักการที่ให้เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคกับคนในสังคม นัก การศึกษา
ได้จบกระบวนการทางการศึกษาและมีในโอกาสการเข้าทางานแต่เมื่อนามาใช้กับอีกสังคมหนึ่งสังคม
ในนั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใด ย่อมจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของวัฒ นธรรมในสัง คมนั้นว่าจะส่งเสริม
หลักการของระบบคุณธรรมหรือไม่อย่างน้อยเพียงใด เช่น ในสังคมที่มีความเกรงอกเกรงใจ มีการชอบ
ใช้อิทธิพลอานาจอันเป็นการส่งเสริมระบบเกี่ยวกับอภิสิทธิ์ส่วนตัว เมื่อนาเอาระบบคุณธรรมซึ่งถือเอา
ความรู้ ค วามสามารถของคนเป็ น หลั ก มาใช้ ใ นการคั ด เลื อ กคนเข้ า ท างานก็ อ าจจะใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผ ล
คือ อาจจะมีการรับเพราะบุคคลนั้นเป็นญาติ หรือผู้มีอานาจฝากมา เป็นต้น การปฏิบัติจึงไม่ตรงกับ
หลักการบริหารงานบุคคลที่นามาใช้หรือในกรณีของประชาธิปไตยซึ่งเป็นลักษณะการปกครองหรือ
การเมืองที่ให้คนส่วนมากได้เป็นผู้ตัดสินใจในการดาเนินงานของประเทศ คนส่วนน้อยย่อมจะต้อง
ยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองแบบนี้จะเอามาได้ดี
ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมหลักการนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรมทางสังคมที่สอดคล้องและส่งเสริมด้วยจึงจะได้ผล
เช่นคนมีความสนใจในการปกครองตนเอง การแสวงหาความรู้ การใช้วิจารณญาณ การแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็น เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เป็นต้น
ในสังคมที่มีหลักประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิต สมาชิกในสังคมนั้นจะได้รับการฝึกอบรมฝึกหัด
ให้เ ป็นประชาธิป ไตยตั้ง แต่เ กิ ด ทั่ ง ในครอบครัว โรงเรียน และสัง คมมาแล้ว วิถีก ารดาเนินชีวิ ต
ก็จะส่งเสริม การปกครองหรือการบริการแบบประชาธิปไตย แต่ในสังคมที่มีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ไม่ส่งเสริมหลักการหรือปรัชญานี้แล้ว เมื่อนาระบบการเมืองนี้มาใช้ก็อาจไม่ได้ผลจนกว่าวัฒนธรรม
หรือวิถีการดาเนินชีวิตจะเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับหลักการนี้ซึ่งก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลานาน
พอสมควรลักษณะความแตกต่างนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะคุณสมบัติของคนหรือประชาชนที่จะเหมาะสม
หรือส่งเสริมหลักประชาธิปไตยเช่นนี้ไม่ได้มากับหลักการของปรัชญาแบบนี้อัตโนมัติ หากแต่คุณสมบัติ
ของคนที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งหากเราจะพิจารณาในแง่ของโครงสร้างทางการ
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ปกครองหรื อ การบริ ห ารก็ เ ช่ น เดี ย วกั น โครงสร้ า งทางการศึ ก ษาหรื อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ในรูปแบบที่เป็นไปในลักษณะของการรวมองค์ความรู้ (Centralization) หรือการกระจายความรู้
(Decentralization) ทั้ง ในการบริห ารราชการหรือเอกชนก็ดีก็ มัก จะเป็นสิ่งที่ ได้รับอิท ธิพลมาจาก
วัฒนธรรมในสังคมนั้นเอง ในบางครั้งมีการกาหนดรูปแบบการกระจายอานาจ คือหลักประชาธิปไตย
แต่ในทางปฏิบัติกลับไปใช้หลักการรวมอานาจและเป็นเผด็จการไปเสียก็มาก สิ่งต่างๆ เหล่านี้แสดง
ให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมที่ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองและการบริหาร ในสังคมอันมีผล
ให้หลักการต่างๆ อาจใช้ไม่ได้ผลหรือทาให้มีหลักการอย่างหนึ่งแต่มีการปฏิบัติเป็นไปอีกแบบหนึ่งหรือ
ทาให้หลักการต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งก็มี
4. ผลกระทบของวัฒนธรรมทางดานเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีในการศึกษา
ลัก ษณะของเครื่อ งมือ เครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ก็ เ ป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง
ของวั ฒ นธรรมในสั ง คมมนุ ษ ย์ นั้ น ก็ คื อ สั ง คมที่ มี วั ฒ นธรรมแตกต่ า งกั น ออกไปจะมี ลั ก ษณะ
ของการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีแตกต่างกัน เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในสังคม
หนึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลในอีกสังคมหนึ่ง ทั้งนี้เ พราะลักษณะของวัฒนธรรมทางความคิดทางการปฏิบัติ
ตลอดจนทางด้านโครงสร้างหนึ่งการศึกษา จะมีอิทธิพลต่อลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยนั่นเอง
เช่น ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่มีลักษณะในทางอนุรักษ์นิยมหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะนิยม
ที่จ ะใช้เ ครื่อ งมื อ หรือ เทคโนโลยี ดั้ง เดิม ที่ ได้รับ การเรียนรู้ม าจากสัง คม เป็นต้น หรือในบางกรณี
ที่วัฒ นธรรมของสังคมนั้นเป็นไปในลัก ษณะที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ก็ อาจจะพัฒนาการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความก้าวหน้าขึ้นก็ได้ ส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากมาก
ดั้ง นั้น วัฒ นธรรมจึ ง มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ลั ก ษณะทางด้ านเครื่ องมื อ เครื่อ งใช้แ ละเทคโนโลยี ต่า งๆ ด้ ว ย
เพราะผู้ที่ใช้เครื่องมือเครือ่ งใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าก็คือ คนนั่นเอง ซึ่งเขาเหล่านั้นย่อมจะ
มี วัฒ นธรรมและค่ านิย มติด ตัวเขาอยู่ตลอดเวลาอันมี ผ ลต่ อความคิ ด การประพฤติป ฏิบัติ ต่าง ๆ
และการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ กัน
ดังนั้น การศึกษาของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งในระบบการศึกษาต่อสังคมหนึ่งสังคมใดจึง
มีความจาเป็นต้องมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรม วิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น Fantiti (2000,
อ้างถึง ใน พิ มพ์มาดา วิชาศิล ป์ ) จึงจะท าให้เ ข้าใจถึงเหตุและผลต่างๆ ที่ ทาให้เกิดระบบหลักสูตร
การศึกษาที่ใช้อยู่ หรือทาให้เข้าใจว่าทาไมระบบการศึกษานั้น ถึงใช้ไม่ได้ผลตลอดจนเข้าใจว่าทาไม
หลักการอย่างหนึ่งแต่มีการปฏิบัติตัดสินใจในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การเข้าใจถึงวัฒนธรรมจะทาให้เข้าใจถึงปัญหาของการบริหารอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมหรือวิถีการดาเนินชีวิตของคนในทุกสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
และเปลี่ยนแปลงอยู่เ สมอตามสภาพแวดล้อมและความเจริญ ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมี
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ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยคนในสังคมนั้นไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ หรื ออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ตั้งใจก็ ได้ ทั้ งนี้เพราะปัจ จุบันการติดต่อสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้ามาก มีก ารติดต่อกับสังคมอื่น
มากขึ้น การติดต่อกันนั้นช่วยให้วัฒนธรรมมีการเปลีย่ นแปลงหรือมีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ดีเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ช้า ซึ่งอาจจะเป็นผลดีในแง่ของความมั่นคง
ทางสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีผลเสียในด้านอื่น เช่น คนไม่ยอมรับทัศนคติหรือหลักสูตร
การศึกษาแผนใหม่ที่น่าจะมีประโยชน์ หรืออาจจะทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ จะนามาใช้ใ นสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งอาจจะนามาซึ่งความยุ่งยากทาง
การศึกษาและเกิดความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมใหม่กับวัฒนธรรมเก่า จึงพิจารณาประเด็นที่เกีย่ วกับ
การศึกษาเปรียบเทียบ
ประเภทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการศึกษา
หากจะพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ประเภทและองค์ ป ระกอบของวั ฒ นธรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ มี
ความสัมพั นธ์ต่อ การวางแผนหลัก สูตร สามารถแยกพิจ ารณาถึง ประเภทของวัฒ นธรรมที่ เ ข้ามา
เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ 2 ประเภทคือ (พิมพ์มาดา วิชาศิลป์,
2554)
1. วัฒ นธรรมทางวัตถุ (Material culture) ได้แก่ก ารถ่ายทอดทางวัตถุที่ เป็นที่ ยอมรับ
ในสัง คม เช่น ในด้านเกี่ ย วกั บ เครื่ องมื อเครื่องใช้และเทคโนโลยีต่างๆ ในสัง คมความหมายของ
วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ นี้ ย่ อ มจะมี ค วามหมายพิ เ ศษส าหรั บ การศึ ก ษาวางแผนหลั ก สู ต รเพราะ
จะต้องพิจารณาวัฒนธรรมทางวัตถุให้ครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อมในทางนิเวศวิทยา ในทางการ
บริห ารอั นประกอบไปด้ วยลัก ษณะที่ อยู่อาศัยของมนุษย์และการมี วัฒ นธรรมเป็นองค์ป ระกอบ
อันรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย
2. วัฒนธรรมทางจิตใจ (Non-Material culture) ได้แก่การถ่ายทอดทางความเชื่อถืออัน
เกี่ยวข้องกับภาวะจิตใจเป็นสาคัญ เช่น ความเชื่อถือ ค่านิยม รวมทั้ง พิธีก รรมต่างๆ วัฒ นธรรมใน
ลักษณะนี้จะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เข้าใจในด้านความคิด การประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนพฤติกรรม
ต่างๆ ที่แสดงออกมา อันจะทาให้เข้าใจสภาพความแตกต่างของสังคม ตลอดจนลักษณะการบริหาร
องค์การในสังคมนั้นได้เป็นอย่างดี
จากลั ก ษณะหรื อ ประเภทของวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อ การศึก ษาหลั ก สู ตรดั ง กล่ าวข้ างต้ น
จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้นมีความหมายโดยนัยเดียวกันกับวัฒนธรรมของ
สัง คมนั้นเอง กล่าวคือ วัฒ นธรรมจะรวมไปถึง เรื่องความเชื่อกั บ การกระท าต่างๆ ของ มนุษย์ซึ่ง
ถ่ายทอดกั นในกลุ่ม ชน ความเชื่อถือเหล่านั้นอาจได้แก่ ศาสนา การปกครอง เศรษฐกิ จ ปรัชญา

81
ค่านิยม ส่วนการกระทาก็ได้แก่ พิธีกรรม ประเพณี ความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างบุคคลเป็นการกระทา
ต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมการบริหารด้วย
หากพิจารณาเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแล้ว ความจาเป็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผลทางกายภาพ (Physical) มโนภาพ (Mental) การกระทาและพฤติกรรม (Action and Behavior)
ของมนุษย์ประกอบกันด้วย ซึ่งวัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบทต่อระบบการศึกษาในลักษณะดังกล่าวอย่าง
เห็นได้ชัดในด้านที่ เป็นเปูาหมายในเรื่องค่านิยม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การตัดสินใจกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง การประพฤติปฏิบัติ พฤติกรรมทั้งในระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่มย่อย ระดับสถาบันที่มีขนาด
โตขึ้นมา นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ในสังคม เช่น ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งก็ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมข้ามชาติกั บหลักสูตรการศึกษาใดๆ จึง เป็นการศึกษาเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกั น
ของสิ่งที่กล่าวในข้างต้นและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการพัฒนาหลักสู ตรต่าง ทางการศึกษาสมัยใหม่
ของประเทศต่างๆ ที่ พั ฒนาไปพร้อมๆ กั บการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ของโลกในระดับ นานาชาติ
ตามอิทธิพลของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนทางการติดต่อสื่อสาร (วิรัตน์ คาศรีจันทร์ , 2553,
อ้างถึงใน พิมพ์มาดา วิชาศิลป์)
วัฒนธรรมขามชาติ
วัฒนธรรมข้ามชาติ มีความหมายเบื้องต้น คือ ความแตกต่างทางด้านความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ
กฎหมายศี ล ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยจะถ่า ยทอดจากคนรุ่น หนึ่ง ไปสู่ค นอีก รุ่น หนึ่ ง
รวมถึงวิธีการดาเนินชีวิตของแต่ละคนในสังคม (Reisinger, 2009)
การสื่อ สารข้ามวั ฒ นธรรม (Cross Cultural Communication) คื อการสื่อ สารเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความหมายซึ่งไม่ใช่การพูดเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการที่จะสื่อสารอย่างไร เพื่อให้
อีกฝุายหนึ่งเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดเป็นคาๆ โทนเสียงที่เราใช้ในการสื่อสาร (ระดับเสียงสูงต่า)
การแสดงสีหน้า ท่าทาง ดังนั้นในบางครั้งผู้รับ อาจจะแปลความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อไป
ผิดพลาดเนื่องจากความแตกต่างของวัฒนธรรม การเข้าใจผิดจากการสื่อสาร (Miscommunication)
จะเกิดขึ้นเมื่อคนที่เป็นผู้รับไม่สามารถรับข้อมูลอย่างที่ผู้ส่งต้องการจะสื่อความหมาย ยิ่งวัฒนธรรม
ที่ ต่างกั น มากเท่ า ไรยิ่ ง เป็ นปัญ หาของการเข้าใจผิด จากการสื่อสารมากขึ้นเท่ านั้น เพราะฉะนั้ น
การเรียนรู้หลักสูตรต่างวัฒนธรรมต้องศึกษาพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของประเทศที่จะทาการศึกษา
ด้วยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
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สิ่งที่ซ้อนอยู่ในวัฒนธรรมข้ามชาติที่มองไม่เห็นได้อย่างชัดเจน
(Cross Culture Misperception) แบ่งเป็น
1. การที่ผู้รับข้อมูลที่ผู้ส่งสารสื่อไปตามสิ่งที่เขาคุ้นเคย (Perception Selective)
2. การที่ผู้รับข้อมูลจะรับสื่อที่ผู้ส่งสารส่งไปโดยเกิดจากการเรียนรู้ ดังนั้นผู้รับสามารถรับ
ข้อมูลในสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้เร็ว (Perception Are Learned)
3. การที่ผู้รับ ข้อ มูล ที่ เ ราส่ง ไปโดยมี พื้นฐานมาจากความคุ้นเคยหรือวัฒ นธรรมของเขา
(Perception Is Culturally Determined)
4. การเชื่อมั่นสิ่งที่เขายึดมั่นโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงความคิด
(Perception Is Constant)
5. การที่ ผู้ส่ง สารวางภาพของผู้รับไปแบบผิดๆ (Cross Cultural Misinterpretation)
คือเคยมองอย่างไรก็จะมองอย่างนั้นโดยคิดเอาเองจากประสบการณ์ (Stereo Type) ยกตัวอย่างเช่น
ทัศนคติของคนผิวขาวที่มีต่อคนผิวดาในอเมริกาที่ยังพบพฤติกรรมแนวคิดเหยียดสีผิว เป็นต้น
6. ภาวะความเป็นผู้นาของวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural Leadership) ทฤษฎีของ
คนอเมริกัน จะไม่ส ามารถนาไปใช้กับ คนชาติอื่นได้ทั้ งหมด เพราะอเมริกั นชน จะมีพื้นฐานที่เ ป็น
ประชาธิปไตย อิสระ เสรีภาพโดยเฉพาะเมื่อนาไปเทียบกับประเทศจีน ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ตรงกัน
ข้ามโดยสิ้นเชิง
การบูรณาการการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Intercultural/Cross-cultural learning)
จากความหมายของการเรียนการสอนแบบที่มีการบูรณาการว่าหมายถึง การจัดการเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเกิดความเข้าใจ
อย่างมีความเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องกันในหลายๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ
ในการนาไปใช้ป ระโยชน์ ได้ อ ย่า งชั ด เจน มี ก ารเชื่ อมโยงจากความรู้ จ ากตาราสู่ ก ารปฏิ บั ติจ ริ ง
และการเรียนรู้วัฒ นธรรม หมายถึงการศึกษาถึงวัฒนธรรมที่ แตกต่างกั นเพื่อสร้ างความเข้าใจกั น
และกัน (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2554)
การบู ร ณาการการเรี ย นรู้ ข้ า มวั ฒ นธรรม อาจด าเนิ น การในรู ป ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เช่ น
ที่ศูนย์อารยปัญญา (Cross Cultural or CCC) ภายใต้การกากับดูแลของคณะศิลปศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
อันเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคนควบคู่ไปกับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นหนึ่งช่องทาง
ในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา โดยเฉพาะความสามารถทางด้านภาษา อาทิ
ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุน และภาษาไทย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันเป็นรากฐาน
สาคัญของภาษาต่างๆ ภายในศูนย์จะฝึกฝนและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านสื่อการ
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เรียนรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมอั นหลากหลาย ภายใต้กรอบแนวคิดของสองทฤษฎีจากนักวิชาการ
การศึกษาระดับโลก ที่ศูนย์อารยปัญญา มีการผสมผสานและบูรณาการรูปแบบการดาเนินการภายใน
ศูนย์ด้วยทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) ของ David Kolb และ ทฤษฎีพหุปัญญา
(Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner โดยทั้งสองทฤษฎีจะสนับสนุนการจัดสรรสื่อ
และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ให้สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษา อาทิ
การเรียนรู้จากการฟัง, การเรียนรู้จากการอ่าน, การเรียนรู้จากการทากิจกรรมกลุ่ม , การเรียนรู้จาก
เพลงและดนตรี หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
การบูรณาการเรียนรูข้ ้ามวัฒนธรรมในการเรียนการสอน คือการนาการเรียนรู้ไปเป็นส่วนหนึง่
ในการเรีย นการสอน โดยจั ดให้มี ก ารเรีย นรู้ เ กี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่าง เข้าไปเป็นส่ วนหนึ่ ง
ของหลักสูตร เพื่ อช่วยให้ผู้เรียนได้เ รียนรู้อย่างเกิดความเข้าใจถึง วัฒนธรรมที่ แตกต่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้าเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เ กิดภาพที่ ชัดเจน ควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เ รียน
ได้มีการเชื่อมโยงความรู้จากตารา ไปสู่การปฏิบัติจริง (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2554)
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
การเรียนรูภาษาทีส่ อง (Second Language Acquistion)
ภาษาเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ
และการเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอของผู้เรียน แต่อย่างไรก็ ตามการเรียนรู้ภาษาที่ สองที่ ไม่ ใช่
ภาษาแม่ก็ยังเป็นการเรียนที่มีความยากสาหรับผู้เรียนที่เริ่มต้นเรียนภาษาที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เรียนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ แต่การเรียนรู้ภาษาที่สองกลับกลายเป็นเรื่องง่ายสาหรับเด็กทารก สอดคล้อง
กับที่ ศรีวิไล พลมณี (2545) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง หมายถึง กฎเกณฑ์การเรียนรู้
ภาษาที่ สองของมนุษย์ การเรียนรู้ภาษาที่ สองไม่ได้เ กิดขึ้นง่ายดายกับ ทุก คน เหมื อนกับ การเรียน
ภาษาแรก แม้จะมีเวลาเรียนมากกว่าก็ตาม บางคนอาจจะประสบความสาเร็จในการเรียนภาษาที่สอง
มากกว่าคนอื่นๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่มีผลต่อการ
เรียนภาษาที่สอง เช่น (ศรีวิไล พลมณี, 2545)
1. อายุ ผู้มีอายุน้อยเรียนภาษาไทยได้ดีกว่าผู้มีอายุมาก
2. สถานการณ์ทางการเรียน คือ เด็กจะเรียนเมื่อโตขึ้นและพยายามเรียนในห้องเรียน
3. แรงจูงใจในการศึกษาภาษา เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม เช่น กลุ่มเพื่อน
4. มั่นใจในตนเองสูง เพราะมีความกล้าที่จะใช้ภาษาโดยไม่กลัวผิด จึงเรียนภาษาได้ดี
5. ทัศนคติที่ดีต่อภาษา คือเห็นประโยชน์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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อดิสรณ์ ประทุ มถิ่น (2554) ได้สรุปว่า การเรียนรู้ภาษาไม่จาเป็นต้องใช้ไวยากรณ์ตามกฎ
อย่างเคร่งครัดและไม่จาเป็นต้องฝึกฝนจนเบื่อหน่าย การเรียนรู้การใช้ภาษาจาเป็นต้องมีการได้พูดคุย
กันด้วยบริบทของภาษาที่ต้องการจะเรียนหรือด้วยวิธีการพูดคุยสื่อสารกันแบบสบายๆ ซึ่งผู้พูดไม่ควร
จะกั ง วลกั บ รู ป แบบมากนั ก ดั ง นั้ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ก็ คื อ วิ ธี ที่ ท าให้ ก ารสื่ อ สารกั น ได้ อ ย่ า งเข้ า ใจใน
สถานการณ์ต่างๆ และสื่อสารกันด้วยสิ่งที่ผู้เรียนอยากจะฟังจริงๆ วิธีนี้จะไม่เป็นการบังคับให้ผู้เรียน
ต้องพูดให้ได้ แต่เป็นการปล่อยให้ผู้เรียนได้พูด หรือใช้ภาษาเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม ซึ่งจะเห็นว่าการ
พัฒนาการทางภาษานั้น มาจากการที่เราปูอนข้อมูลที่สามารถสื่อสารและสามารถเข้าใจได้ให้ผู้เรียน
ไม่ใช่เป็นการใช้ภาษาที่ถูกบังคับและถูกต้องเท่านั้นในการเรียนรู้ภาษา Krashen (อ้างถึงใน อดิสรณ์
ประทุมถิ่น, 2554) เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษามีการเรียนรู้อยู่ 2 รูปแบบ คือการเรียนรู้แบบซึมซับกับการ
เรียนรู้อย่างใส่ใจ
1. การเรียนรู้แบบซึมซับ เป็นการเรียนรู้โดยวิธีการทางธรรมชาติคล้ายคลึงกับการเรียนรู้ที่
เด็กทารกเริ่มเรียนรู้ภาษาแรกโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษานั้นๆ
2. การเรียนรู้อย่างใส่ใจ คล้ายกับการเรียนรู้ภาษาที่สองเพราะเพราะเป็นการเรียนรู้ที่
เรียนรู้เพิ่มเข้ามา โดยอาศัยการฝึกฝนจากห้องเรียนหรือมีการสอนแบบจริงจัง ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา
ที่สองของ Krashen ประกอบด้วยสมมุติฐาน 5 ประการดังนี้
1. สมมุติฐานระหว่างการซึมซับกับการเรียนรู้
2. สมมุติฐานด้านการตรวจสอบ
3. สมมุติฐานว่าด้วยลาดับขั้นตอนตามธรรมชาติ
4. สมมุติฐานด้านปัจจัยการนาเข้า
5. สมมุติฐานด้านการปิดกั้นการเรียนรู้
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมกับการเรียนรูภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง
Samovar & Poter (2001, อ้างถึงใน ภัทรพร หิรัญ ภัทร์) กล่าวถึง การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาษาที่สองว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใน
ชีวิตมนุษย์ อี กทั้ งยัง เป็นระบบสัญลัก ษณ์ที่ มนุษย์ใช้ในการเรียนรู้ ถ่ายทอดตลอดจนแสดงออกซึ่ง
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ รวมถึงความรู้สึกของตนเองอีกด้วย อย่างไรก็ดีการสื่อสารไม่ได้ดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จเสมอไป ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ เกิดขึ้นในการสื่อสาร
นั้นเป็นผลมาจากภูมิหลังประสบการณ์และการตีความที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล
นั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงได้มี การศึก ษาเกี่ ยวกับ วัฒ นธรรมและการสื่อสารกั นอย่างแพร่หลาย เพื่อหา
แนวทางที่จะลดความผิดพลาดและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่ า งของกั นและกั นในการมี ป ฏิสั ม พัน ธ์ใ นสัง คมทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระหว่า งประเทศ
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การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ได้เข้าไปมีบทบาทในทุกๆ แง่มุมของการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
การดาเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ การสื่อสารมวลชน การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
การศึกษาซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนจาเป็นจะต้องสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา
Osterloh (1988, อ้างถึงใน ภัทรพร หิรัญภัทร์) กล่า วว่า ในด้านการจัดการศึกษานั้น การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมมีบทบาทเด่นชัดที่สุดในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง เนื่องจากภาษาไม่ได้มี
ความสาคัญเพียงระบบเสียง คา หรือโครงสร้างของประโยคที่เป็นระบบเท่านั้น แต่ยังแทรกซึมไปใน
ทุกแห่งและทุกเมื่อที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กัน และเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งเรียนภาษา
ของวัฒนธรรมอื่น การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมก็จะเข้ามามีบทบาทเสมอ นอกจากนี้ Brow (2001,
อ้างถึงใน ภัทรพร หิรัญภัทร์) ยังได้นาเสนอว่า เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของพฤติกรรมและ
กระบวนการที่ฝังรากลึกอยู่ในความคิดของมนุษย์ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการเรียนภาษา
ที่สอง และเนื่องจากภาษาและวัฒ นธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การเรียนรู้ภาษาที่สองจึ ง มี
ความหมายรวมไปถึง การเรียนรู้วัฒนธรรมที่สองอีกด้วย
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมมีบทบาททุกๆ แง่มุมของการสื่อสารของ
มนุษย์ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง เนื่องจากภาษาไม่ได้มีความสาคัญเพียงแค่
เรียนรู้ระบบไวยากรณ์ แต่ยังต้อ งเรียนรู้ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอีกด้วย เพราะวัฒนธรรมเป็น
กระบวนการที่ฝังรากลึกอยู่ในความคิดของมนุษย์ กล่าวได้ว่าภาษาและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกัน
และกัน ดังนั้นการเรียนรู้ภาษที่สองจึงต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาควบคู่ไปด้วย
การสอนภาษาที่สอง
อรุณี วิริ ยะจิ ต รา (2532) ได้ อธิบ ายถึ ง การเรี ยนการสอนภาษา 2 แบบ คือ แบบที่ เ น้ น
กฎเกณฑ์ของภาษาและแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1. แนวการสอนภาษาที่เน้นในเรื่องของกฎเกณฑ์ของภาษา
การเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนในลักษณะนี้มีอยู่มากมายหลายวิธี ในที่นี้จะขออธิบาย
วิธีการเรียนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 4 แบบเมื่อมีวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่เกิดขึ้นจะมีการ
เลิกใช้การเรียนการสอนแบบเก่ าอย่างสิ้นเชิง ในทางตรงกันข้ามยัง มี การใช้วิธีก ารเรียนการสอน
ทั้งหมดแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ วิธีการสอนทั้ง 4 แบบดังกล่าว ได้แก่
- วิธีการสอนแบบแปลและไวยากรณ์
- วิธีการสอนแบบตรง
- วิธีการสอนโดยอาศัยการฟังและพูด
- วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้
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2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร จุดประสงค์และเนื้อหาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ถึงแม้ว่า
จะสอนอะไรแต่ถ้ากระบวนการเรียนการสอนไม่เอื้อแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้ผู้เรีย นมีสมรรถวิสัย
ในการสื่อสารได้ จุดสาคัญในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร นอกเหนือจากจุดประสงค์และเนื้อหา
ยังมีกระบวนการเรียนการสอนนั่นคือ จะสอนอย่างไรผู้เรียนจึงจะเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้ กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. กิจกรรม
2. เทคนิคการสอน
3. บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน
หากการเรียนการสอนมีกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เอื้อ ประกอบทั้งผู้เรียนและผู้สอนมี
บทบาทที่เหมาะสม การเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารก็จะสามารถครอบคลุมเนื้อหาและดาเนินไปจน
บรรลุวัตถุประสงค์ปลายทางที่ตั้งไว้ได้
นอกจากนี้ Bull’s, William E. (1965) ได้เสนอวิธีการสอนภาษาต่างประเทศตามลาดับ
ช่วงเวลาไว้ดังนี้
1. วิธีการสอนแบบไวยากรณ์ การแปล
2. วิธีสอนแบบตามทฤษฎีการเรียนรู้
3. วิธีสอนโดยใช้การฟัง
4. วิธีสอนแบบทางตรง
5. วิธีสอนแบบธรรมชาติหรือเพื่อการสื่อสาร
6. วิธีสอนแบบการตอบสนองทางร่างกาย
7. วิธีการสอนแบบเงียบ
8. วิธีการสอนแบบแนะนา
9. วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ภาษาในชุมชน
เช่นเดียวกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองที่มี
การปฏิสัมพันธ์ในการสอนภาษาที่สองมี 3 รูปแบบ คือ
1. ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา การสร้างหลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรต้องเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
2. ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้สอนต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความ
เอาใจใส่ของผู้สอนกับผู้เรียนแต่ละคน
3. ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนต้องวางแผนการใช้กิจกรรมหรือกลยุทธ์การเรียน
การสอนล่วงหน้า
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การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่วิธีการเรียนรู้
ภาษาที่สอง ความรู้ในภาษาไทยของผู้สอนและความรู้ด้านภาษาของผู้เรียนเท่านั้น แต่หากมีปัจจัย
ด้านอื่นประกอบอีกหลายด้าน เช่น จิตวิทยาและวิธีการสอน เป็นต้น รวมถึงคุณสมบัติที่ดีของผู้สอน
ด้วยดังที่ ศรีวิไล พลมณี (2545) กล่าวว่า การสอนภาษาให้ได้ดีนั้นต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ แขนง
เข้ามาช่วยเป็นต้นว่า จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ สังคมมานุษยวิทยา การสื่อสารและเทคโนโลยีทางการ
ศึก ษา เป็น ต้น ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ความคิ ดเห็น ของ สมพงศ์ วิ ท ยศัก ดิ์ พัน ธุ์ (2549) ที่ ได้ ก ล่ าวถึ ง
คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่จะสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมี 5 ประการดังนี้
1. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. รู้วิธีและเทคนิคที่ดีในการสอนภาษาต่างประเทศ
3. เข้าใจลาดับเนื้อหาของแบบเรียนและรู้วิธีการสร้างเสริมแบบเรียนให้น่าสนใจ
4. รู้และเข้าใจภาษาไทยในระดับต่างๆ ดี
5. รู้และสื่อสารในภาษาของผู้เรียนหรือภาษาอังกฤษได้
นอกจากนี้ ซิติ อาเซียท์ และกาญจนา ปิติ อับดุลลาห์ (2544,) แนะนาวิธีการสอนภาษาไทยให
ชาวต่างประเทศไว้ดังนี้
1. อาจารย์ที่สอนควรเรียนรู้ภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่งของนักศึกษา เพื่อจะรู้และเข้าใจ
ถึงปัญหาการเรียนและจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น
2. อาจารย์ที่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้การเรียนการสอนภาษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นโดยการนาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ
3. การจัดทาบทเรียนควรเป็นในรูป Student Oriented เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์
และเอาไปใช้ได้มากที่สุด
4. อาจารย์ที่สอนควรให้ความสาคัญกับการใช้พจนานุกรมในการเรียนและการสอน
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพราะจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนด้วยตนเองและเรียนได้มาก
ขึ้นในเวลาจากัด
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ความนิยมและความต้องการเรียนภาษาไทยเริ่มขึ้นเพียงบางจุดเล็กๆ ในบางประเทศของโลก
และสอนกับเพี ยงจานวนสิบ ยี่สิบ คนก่อน เช่น ในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุน อเมริกา ออสเตรเลีย
ด้วยเหตุผลที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนั้นมีนโยบายในการผลิตบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประเทศ
ไทยและคนไทยไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเมือง เศรษฐศาสตร์หรือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมโดยเล็งเห็น
ความต้อ งการของประเทศตนในด้ านเหล่านี้ แม้ จ ะมี ป ริมาณความต้องการไม่ สูง มากแต่จาก็ เ ป็น
ความจาเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนใหญ่ยังเป็นวิชาเลือกหรือวิชาเลือกบังคับในหมวดหนึ่งของกลุ่มวิชา
ในหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ศรีวิไล พลมณี, 2545)
ปัจ จุบั นสถาบันอุ ดมศึก ษาต่า งๆ ทั่ วโลกได้เ ปิด สอนหลัก สู ตรภาษาไทยและไทยศึก ษา
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสารวจของกระทรวงการต่างประเทศมีสถานอุดมศึกษาทั่วโลกเปิดสอน
หลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องกับประเทศไทย เช่น หลัก สูตรเอเชียศึก ษาหรือเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษารวมประมาณ 114 สถาบัน ในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
เชื่อว่าจานวนสถาบันที่เปิดสอนภาษาไทยจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ยังไม่รวมศูนย์สอนภาษาและโรงเรียนสอน
ภาษาที่จัดสอนในเชิงธุรกิจ ซึ่งนับว่ามีการเติบโตพอสมควร ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากความเป็นไทย
ที่ น่าสนใจเช่น เป็ น ประเทศที่ มี ภูมิ ป ระเทศ ภูมิ อากาศดี มี ทิ วทั ศน์ส วยงามหลายหลายลัก ษณะ
รวมไปถึงความเลื่องชื่อของอาหารไทยมวลไทยและน้าใจจริงของคนไทย (ศรีวิไล พลมณี, 2545)
จากเอกสารที่เสนอ ณ ที่ประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษไทยในบริบทไทยศึก ษา วันที่ 20 – 21 กันยายน 2544 ณ โรงแรมฟอร์จูน กรุง เทพมหานคร
ของศรีวิไล พลมณี (2545) เรื่องของการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางโจว
มหาวิทยาลัยที่ Huang Jin Yan สอนอยู่นี้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางโจว
เริ่ ม เปิดสอนภาษาไทยตั้ง แต่ ค.ศ. 1970 นัก ศึกษาที่ ได้รับ คัดเลือกเข้ามาเรียนมี ทั้ ง หมด 15 คน
อาจารย์ 4 คน เป็นคนจีนที่ เ กิ ดในประเทศไทยแต่ได้เ ดินทางกลับ ประเทศจีน เมื่ ออายุประมาณ
15-20 ปีและเรียนหนังสือ ต่อจนจบมหาวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยในประเทศจีนเริ่ม มี การเปิดสอน
ภาษาไทยในทศวรรษที่ 50 คนจีนที่ ก ลับ มาจากประเทศไทยเหล่านี้ก็ จ ะกลายเป็นอาจารย์ส อน
ภาษาไทยที่สาคัญตามหมาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาไทยซึ่ง
เป็นวิชาเอกหลักสูตร 4 ปี ได้แก่มหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งมหาวิทยาลั ย
ภาษาและการค้าต่างประเทศกวางโจว สถาบันชนชาติส่วนหน้อยกวางสี และสถาบันชนชาติส่วนน้อย
ยูนนานมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 300 กว่าคน ส่วนที่เรียนจนไปและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพนั้นนับเป็นพ้นคน
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มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งๆ ประเทศกวางโจวเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาจากทั่ วประเทศจี น
จากสถิติ นักศึกษา ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยที่เรียนจบไปแล้วและกาลังเรียนอยู่นั้นมาจากมณฑล
ต่างๆ 10 กว่ามณฑลของประเทศจีน ได้แก่ กวางตุ้ง ไหหลา ฟูเ จี้ยน กวางสี ยูนนาน เหอหนาน
เจ๋อเจียง เสฉวน หูหนาน มองโกเลียใน เจียงซี กุ้ย โจว อานฮุย เจียงซู ฯลฯ แต่ ละมณฑลมีภาษา
ท้องถิ่นเป็นภาษาประจาและสาเนียงในการพูดภาษาจีนกลางก็แตกต่างกันไป สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อการอ่านออกเสียงภาษาไทย เท่าที่สังเกต นักศึกษาที่มาจากมณฑลที่อยู่ตอนเหนือของประเทศจีน
จะมีปัญหาในเรื่องการออกเสียงตัวสะกด เสียงวรรณยุกต์ และสาเนียงในการพูดมากกว่านักศึกษา
ที่ม าจากทางใต้ของประเทศจีน อย่างไรก็ ตาม เรื่องการอ่านออกเสียงก็ ยัง คงเป็นปัญ หาส าหรับ
นักศึกษาบางคนไม่ว่ามาจากทางเหนือหรือทางใต้
นายกรัฐมนตรี โจเอินไห กล่าวว่า ไม่ว่าประเทศใหญ่หรือประเทศเล็ก มีความเสมอภาคเท่า
เที ย มกั น เมื่ อ มี กิ จ การทางการทู ตต้ องใช้ ภาษาของเขา ซึ่ง เป็ นการเคารพต่อ ประเทศเหล่ านั้ น
ตามคาสั่งของทานนายโจว เมื่อ ทศวรรษที่ 60 เป็นต้นมา สถาบันภาษาต่างประเทศปักกิ่ง สถาบัน
ภาษาต่างประเทศกวางโจว และสถาบันชนชาติส่วนน้อยกวางสี ได้ก่อตั้งสาขาวิชาภาษาไทยขึ้นและ
เป็นคณะภาษาไทยตามลาดับ
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
หลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกั บประเทศจีนโดยเฉพาะ
หลังจากประเทศจีนดาเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประตูประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับจีนได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาภาษาไทยในทศวรรษที่ 90 สถาบัน
ชนชาติส่วนน้อยยูนนานเปิดสอนวิชาภาษาไทยและใน ค.ศ. 2000 สถาบันภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้
ได้ประกาศจัดตั้งสาขาวิชาภาษาไทยขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่มีสาขาวิชาภาษาไทย
มี 8 แห่ง ในปี ค.ศ. 1999 ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เปิดรับ นักศึกษา
ปริญญาโท ซึ่งเป็นการเริ่ม ต้นประวัติการฝึกอบรมผลิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทยใน
ประเทศจีน ในปีค.ศ. 1996 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้ก่ อตั้งสถาบันไทยศึก ษามหาวิท ยาลัยปัก กิ่งขึ้น
มหาวิทายาลัยปักกิ่ง เปิดสอนภาษาต่างประเทศภาษาต่างๆ รวมแล้ว 27 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปินส์ภาษาอินโดนีเซีย ภาบาลี สันสกฤต เป็นต้น
และรัฐบาลจีนให้ความส าคัญกั บการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ใช้น้อย เมื่ อปี ค.ศ. 2001
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจีน ได้ จัด ตั้ง ศูน ย์ อบรมผลิ ตบุ คลากรภาษาต่า งประเทศที่ ใ ช้กั นน้ อยขึ้น ใน
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อันนี้มีส่วนช่วยพัฒนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ใช้น้อยในมหาวิทยาลัย
ปักกิ่งและประเทศจีนด้วย
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มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
ภาควิชาภาษาไทยได้เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509)
คือหลัง จากจัดตั้งมหาวิท ยาลัยฮั นกุ๊ กได้ 12 ปี และเป็นภาควิชาที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นลาดับ ที่ 12 รับ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยรุ่นแรก 20 คน มีศาสตราจารย์ชาง ซอง แช เป็นอาจารย์ประจาแต่ผู้เดียว
และทาหน้าที่เป็นหัวหน้าภาค และเป็นคนวางหลักสูตร สร้างตารา ตลอดจนบริหารการสอนตลอดมา
ในขณะเดียวกั นก็ พ ยายามพัฒ นาการศึก ษาค้นคว้าเกี่ ยวกั บ ภาษาและวัฒ นธรรมไทยให้
กว้ า งขวางออกไปตามล าดั บ มี ก ารติ ด ต่ อ ขอความร่ ว มมื อ และแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการกั บ
สถาบันอุดมศึกษาในเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีอาจารย์ประจาชาวเกาหลี 5 ท่าน ชาวไทย 2 ท่านอาจารย์พิเศษชาวเกาหลี 6 ท่าน
ชาวไทย 2 ท่าน รวมทั้งหมดมีอยู่ 15 ท่านด้วยกัน
ส่วนอาจารย์คนไทยที่เคยไปปฏิบัติการสอนอยู่ในภาควิชาภาษาไทยช่วงเวลา 35 ปี ที่ผ่านมา
มีทั้งหมด 33 ท่านด้วยกัน คือ อาจารย์ประจา 4 ท่าน อาจารย์แลกเปลี่ยน 20 ท่าน อาจารย์พิเศษ
9 ท่าน
ประเทศมาเลเซีย
วิชาภาษาไทยมีสอนที่มหาวิทยาลัยมาลายามานานกว่า 20 ปี แล้ว วิชาภาษาไทยเป็นวิชา
เลือกที่บัง คับวิชาหนึ่งของภาษาต่างๆ ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับนักศึกษาของคณะ
อักษรศาสตร์นอกจากนี้วิชาภาษาไทย ก็เป็นภาษาเลือกสาหรับนักศึกษาของคณะภาษาศาสตร์และ
คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมาลายา หน่วยกิต ส าหรับคณะอักษรศาสตร์จะเป็น 36 หน่วยกิตและ
2 หน่วยกิต สาหรับเป็นวิชาเลือกทั่วไป
ปกตินักศึกษาจะต้องเรียนอย่างน้อย 1 ปี แต่ถ้าเลือกวิชาเอกตะวันออกเฉียงใต้นักศึกษาจะมี
โอกาสเรียนภาษาไทย ถึง 3 ปี
หลักสูตรในการเรียนจะเรียนทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสอบจะแบ่งเป็นสอบ
พูด 30 % งานที่มอบให้ทา 20% และสอบข้อเขียน 50% หรือ 20% - 30 % - 50 % (สาหรับวิชา
เลือกทั่วไป)
การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยจากการศึกษาจะออกมาในรูปาของการใช้บทเรียนที่มีเนื้อเรื่อง
เกี่ ยวข้อ งกั บ ความเชื่อ ถือ ประเพณีวัฒ นธรรมไทย อย่างเช่น ครอบครัวไทย ประเพณีส งกรานต์
ลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้บางครั้งจะมีการจัดสัมมนาที่ เคยจัดก็ คือให้หัวข้อ “culture and
Civilisation of Thailand” ให้นักศึกษาเข้าฟัง
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นักศึกษาที่ มาลงทะเบียนเรียนส่วนใหญ่เ ป็นคนในท้ องถิ่นที่ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน
แต่ ก็ จ ะมี นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น บุ ต รเกิ ด ในหมู่ บ้ า นคนไทย ในประเทศมาเลเซี ย ทางภาคเหนื อ เช่ น
เคดาพห์กะลันต้น ปะลิส นัก ศึกษากลุ่มนี้จะสามารถพูดได้ บางครั้งก็ อ่านได้บ้างแต่การออกเสียง
วรรณยุกต์ อาจจะเพี้ยนไปบ้างและจะสะกดไม่ถูกต้อง
ประเทศออสเตรเลีย
การจัดการเรียนการสอนภาไทยอย่างเป็นระบบในออสเตรเลียเริ่มขึ้นที่สถาบันสอนภาษา
พอยต์คุก (Point Cook) ในรัฐวิคตอเรีย ซึ่งเป็นหน่วยของกระทรวงกลาโหมมาก่อน ในช่วงต้น
ทศวรรษ 1960 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางการทหารเป็นสาคัญการจัดการเรียนการ
สอน จึงเป็นไปตามหลักสูตรทีก่ ระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียกาหนดขึ้น เพื่อฝึกอบรมบุคลากรของ
กระทรวงฯ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านการใช้ภาษาไทยอย่างชัดเจนและถูกต้อง นอกจาก
ภาษาไทยแล้วผู้เรียน ยังมี ความจ าเป็นต้องเรียนรู้คาศัพท์ภาษาไทยที่ เกี่ ยวข้องกั บ การทหารและ
เรื่องราวอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องการทหาร ระเบียบวินัย ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบัติของ
ทหารไทยทุกเหล่าทัพอีกด้วย ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของสถาบันนี้ จะค่อนข้างเข้มงวด
กว่าสถานศึกษาในระบบโดยทั่วๆ ไป แต่ ก็ค่อนข้างประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยดีจนถึงปัจจุบันนี้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงมีการเปิดสอนภาษาไทยระดับปริญญาขึ้นเป็นครั้งแรกที่คณะเอเชีย
ศึกษามาหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีนักศึกษาไทยไดรั บทุนการศึกษาภายใต้
แผนการโคลัมโบ เพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเป็นจานวนมาก ประเทศไทย
จึงควรกระทากิจกรรมทางด้านการศึกษาบางอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนประเทศออสเตรเลีย การเปิด
สอนวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย จึงเป็นการตอบแทนที่สร้างสรรค์รูปแบบหนึ่ง
ในการนี้แผนการโคลัมโบและมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียร่วมกันให้การสนับสนุนในการเชิญ
อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิพุธ โสภวงศ์ มาเป็นผู้สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเป็นเวลา 4 ปี อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าการเปิดสอนภาษาไทยในช่วงแรกนี้ยังมีนักศึกษาจานวนไม่มากนัก แต่ก็ถือได้ว่าผู้สอนประสบ
ความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ชาวออสเตรเลียเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้แม้ว่าผู้สอนได้
เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ทางฝุายผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติออสเตรเลียก็ยังคงเห็นควรให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่คณะเอเชียศึกษาต่อไป
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ขณะเดียวกั นในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลออสเตรเลี ยก็ เ ริ่ม ให้ง บประมาณเสริม เป็น รายปี
แก่ ม หาวิท ยาลัยแห่ง ชาติอ อสเตรเลีย เพื่อสนับ สนุนการสอนภาษาเอเชียที่มี ผู้ต้องการเรียนร้อย
และได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณบางส่ ว นให้ แ ก่ ห้ องสมุ ด เพื่อ จั ด ซื้ อ หนั ง สื อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภาษานั้นๆ ซึ่งห้องสมุดยังไม่เคยมีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษานั้นๆ ต่อไปด้วยเหตุนี้มหาวิทยาวิลัยแห่งชาติออสเตรเลียจึงสามารถเปิดสอนภาษา
ที่มี ต้อ งการเรียนน้อ ยจ านวนหลายภาษาได้ ซึ่ง ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาฮินดี -ฮุร์ดู ภาษาสันสกฤต
ภาษาชาว ภาษาเปอร์เซียและต่อมาจึงได้เปิดการสอนภาษาเวียดนาม ภาษาอาราบิคและภาษาเกาหลี
อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2521-2532 มหาวิท ยาลัยฯ มี งบประมาณเพื่อว่าจ้างอาจารย์ป ระจา จานวน
2 คน เพื่อทาหน้าที่สอนภาษาไทย ทาการวิจัย รวมทั้งทาหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารในด้านการจัดการ
เรี ย นการสอนภาษาไทย และรั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารบางอย่า งของคณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ในช่วงนี้มีนักศึกษาที่จบการศึกษาภาษาไทยในระดับสูงประมาณ 50 คน (ศรีวิไล พลมณี, 2545)
ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
ความหมายของรูปแบบ
Good (1973, อ้ างถึง ใน ศรีม ณา เกษสาคร 2554) ได้ให้ความหมายรูปแบบ หมายถึง
รูปแบบ 4 ประการดังนี้
5. รูปแบบหมายถึง แบบอย่างของสิ่งหนึ่งที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือ
ทาซ้า
6. รูปแบบ หมายถึง ตัวอย่างทาให้เกิดการเลียนแบบ
7. รูปแบบ หมายถึง แผนภูมิที่ใช้เป็นตัวแทนของสิงใดสิงหนึ่งที่ใช้เป็นหลักการหรือแนวคิด
8. รูปแบบ หมายถึง ชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นองค์ประกอบที่
สามารถรวมตัวกันและเขียนเป็นหลักการ
Keeves (1988) ได้ อ ธิ บ ายค าว่ า รู ป แบบ (model) และทฤษฎี (theory) เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่
เหมือนกัน โดยได้อธิบายว่า เมื่อต้องการทดสอบสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจะมีการตั้งสมมติฐานขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหา สมมติฐานนี้อาจจะพัฒนามาจากการหยั่งรู้จากการศึกษาก่อนหน้านี้ หรือจากการพิจารณา
เชิงทฤษฎีและถ้าสมมติฐานนี้มีความคงที่ และสามารถแผ่ขยายออกไปได้จะนาไปสู่การเป็นทฤษฎี
ทิ ศนา แขมมณี (2550) ได้ ให้ค วามหมายรูป แบบ หมายถึง รูป ธรรมของความคิด ที่ เ ป็ น
นามธรรมซึ่ง บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลัก ษณะหนึ่ง เช่น คาอธิบายเป็นแผนผังไดอะแกรม
หรือแผนภาพเพื่อช่วยให้คนเองและบุคคลอื่นสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า
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กล่าวโดยสรุป รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความคิดที่เ ป็นนามธรรม ซึ่ง บุคคลแสดง
ออกมาในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่งเพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รวมทั้ งเป็น
แบบอย่างที่สามารถนามาให้เป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยรูปแบบ
อาจเป็นแผนภูมิที่ใช้เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นหลักการหรือแนวคิดเป็นชุดของปัจจัยหรือ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหรือเป็นองค์ประกอบที่สามารถรวมตัวกันและเขียนเป็นหลักการ
ประเภทของรูปแบบ
Keeves (1988) ได้รวบรวมประเภทของรูปแบบที่ใช้ในทางการศึกษาและทางสังคมศาสตร์ไว้
4 ประเภท ดังนี้
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อยสองสิ่งขึ้นไปในลักษณะรูปธรรมเพื่อใช้อธิบายสร้างความ
เข้าใจสิ่ง ที่เป็นนามธรรม รูป แบบลัก ษณะนี้ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์ก ายภาพสัง คมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์
2. รูปแบบเชิงภาษา (Schematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางการใช้
ภาษาด้วยการพูดและการเขียนเพื่อใช้อธิบายโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์ต่าง ๆ รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทาง
สมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ส่วนมากจะ
เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากได้ รู ป แบบเชิ ง ภาษาแล้ ว รู ป แบบลั ก ษณะนี้ นิ ย มใช้ ใ นด้ า นจิ ต วิ ท ยาและทาง
ด้านการศึกษา
4. รู ป แบบเชิ ง สาเหตุ (Causal Model) เป็ น รู ป แบบความคิ ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ แ ละผลระหว่ า งตั ว แปรต่ า งๆ ของสถานการณ์ ห รื อ ปั ญ หาใ ดๆ
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิถีเส้นทางจะช่วยให้เข้าใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาที่มีตัวแปร
สลับซับซ้อน รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านการศึกษา
นอกจากนี้ Joyce & Weil (1986, อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบตาม
แนวคิดพื้นฐานในการนาเสนอรูปแบบในการบรรยายและอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ เป็นหลัก โดยแบ่ง
รูปแบบการสอนไว้ 4 รูปแบบ คือ
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1. รูปแบบที่ยึดถือหลักความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและ
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เป็นรูปแบบที่ให้ความสาคัญกับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้น
กระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย
3. เป็นรูปแบบที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม
4. เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลักในการ
พัฒนารูป แบบ จุดเน้นที่ สาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการ
พัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้
องค์ประกอบของรูปแบบ
Keeves (1988) ได้กล่าวถึงรูปแบบโดยทั่วไปควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1.รูปแบบจะต้องนาไปสู่การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้
กล่าวคือ สามารถนาไปสร้างเครื่องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้
2.โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ(Causal Relationship)
ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นได้
3.รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept)
และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
4.รูปแบบควรจะประด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)
คุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ
รูปแบบเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อบรรยายลักษณะที่สาคัญของปรากฏการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง เปรียบเสมือนกับเป็นสิ่งที่ผู้สนใจทาการศึกษาในเรื่อ งนั้น ๆ ได้เข้าใจเบื้องต้นและนาไปสู่
การศึกษาในเชิงลึกต่อไป ดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบจึงควรมีลักษณะดังที่ ทาคาโอะ มิยากาวะ
(2529) กล่าวว่า
1. รู ป แบบความประกอบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งระหว่ า งตั ว แปรมากกว่ า เน้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบรวม ๆ
2. รูป แบบควรนาไปสู่ก ารพยากรณ์ผ ลที่ตามมา ซึ่ง สามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูล เชิง
ประจักษ์ และเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบนั้นต้อง
ถูกยกเลิกไป
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3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน
4. รูปแบบควรนาไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้
5. รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ
การสรางรูปแบบ
Meanson, Albert and Khedourri (1985, อ้างถึงใน กนิษฐา นาวารัตน์) ได้เสนอขั้นตอน
ในการสร้างรูปแบบไว้ 5 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
5. ขั้นรวบรวมปัญหา เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง
6. ขั้นพัฒนารูปแบบ ดาเนินการหลังจากการรวบรวมปัญหา การสร้างรูปแบบต้องพิจารณา
วัตถุเบื้อ งต้นของการสร้าง และต้องรู้ถึง ลัก ษณะเฉพาะที่ต้องการของผลผลิต ข้อมูลสารสนเทศ ที่
จาเป็น และควรคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความสนใจของผู้ใช้ด้วย ดังนั้นจึงควรมีการให้คา
จากัดความสภาพการณ์ การสุ่มตัวอย่างและทาตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด โดยมีการทดสอบ
รูปแบบ เมื่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้ว ควรทดสอบโดยพิจารณาถึง
- มีความตรงตามสถานการณ์จริง รูปแบบที่สร้างหากมีความใกล้เคียงกับความ
จริง จะดี ม าก เพราะจะช่ วยให้ก ารตัด สินใจดีขึ้ น ไม่ ยุ่ง ยากต่อการน าไปใช้แ ละควรพิ จ ารณาถึ ง
ความสาเร็จของการแก้ปัญหา
- มีการนาไปทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบผลว่า การนาไปใช้ทาให้มีการปรับปรุง
คุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร การทดลองใช้มี 2 ลักษณะคือ ทดลองย้อนหลัง โดยใช้กับข้อมูลใน
อดีตและการทดลองใช้ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน
7. ขั้นการนาไปใช้ เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ควรสามารถที่จะนาไปใช้ในเกิดความสาเร็จ
เพราะไม่มีรูปแบบใดที่เรียกว่า สาเร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความสนใจและนาไปใช้
8. ขั้นการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย แม้ว่าจะมีการนารูปแบบไปใช้อย่างประสบความสาเร็จ
แต่ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานการณ์ที่มา
กระทบจากภายนอกและภายในองค์กรด้วย
โดยสรุปการสร้างรูปแบบไม่มีข้อกาหนดที่ตายตัว โดยทั่วไปเริ่มจากการศึกษาเรื่องการสร้าง
รูปแบบให้ชัดเจน หาสมมติฐานและหลักการของรูปแบบที่ต้องการพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามที่
กาหนดขึ้น จากนั้นจึงนารูปแบบที่สร้างไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบว่าสามารถนาไปใช้ได้ผล
จริงหรือไม่ต่อไป
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การประเมินรูปแบบ
การประเมิ นรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบก็มี ความสาคัญ ยิ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบ
รูป แบบนั้น ๆ ว่ ามี คุ ณ ภาพประสิ ท ธิ ผ ล เที่ ย งตรง เชื่ อ ถือ ได้ เ พีย งใดโดยปกติ แล้ ว การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะประเมิ นรูป แบบด้วยวิธีก ารทางสถิติผ ลของการประเมิ น
รูปแบบจะนาไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้นๆ และนาไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป
Eisner (1976) ได้เ สนอแนวคิ ดในการประเมิ นรูป แบบโดยใช้ผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ ง มี วิ ธีก าร
แตกต่างจากการดาเนินการเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงปริมาณเนื่องจากการศึกษาในบางเรื่องต้องการ
ความละเอียดอ่อนมากกว่าตัวเลขที่นามาพิจารณาสรุปดังนั้นจึงได้เสนอแนวทางการประเมินรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้
1. การประเมินโดยแนวทางนี้จะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูก
นามาพิจารณา ซึ่งไม่จาเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอ
ไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะทาการประเมิน
2. รูปแบบการประเมินที่เป็นความเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดยที่พัฒนามาจากแบบ
การวิจ ารณ์ง านศิล ปะ ที่ มี ความละเอียดอ่อนลึก ซึ้ง และต้องอาศัยผู้เ ชี่ยวชาญระดับ สูง มากเป็ น
ผู้วินิจฉัย แนวคิดนี้ได้นามาประยุกต์ในวงการอุดมศึกษาซึ่งนิยมนารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่ต้องการ
ความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง
3. รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคลคือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความเชื่อถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจทีด่ ีมาตรฐานและเกณฑ์มาจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. เป็นรูปแบบที่ยอมที่ มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิตามความ
ต้องการและความถนัดของแต่ล ะคน ตั้ง แต่ก ารก าหนดประเด็นส าคัญ การบ่ง ชี้ข้อมู ล ที่ ต้องการ
การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูลและวิธีการนาเสนอ
แต่อ ย่า งไรก็ ตามการประเมิ น รูป แบบนั้นต้ องพิจ ารณาถึ ง ความเหมาะสมสอดคล้องกั บ
การศึก ษางานวิจัยหรือ วิทยานิพ นธ์ แต่โ ดยปกติ แล้วในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์จะทาการประเมินรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงประมาณซึ่งต้องคานึงถึงความ
ถูกต้องและความเชื่อมั่นของข้อมูลตัวเลข มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ส่วนบางเรื่องที่ต้องการ
ความละเอียดอ่อนก็อาจประเมินโดยแนวทางที่เน้นการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
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ตอนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
งานวิจัยในประเทศ
นวลสมร เผื่อนปฐม (2541) ซึ่งทาการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาวัฒนธรรมและ
การศึกษาความรู้ทางวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
จากแหล่ง เอกสารและบุคคลที่ เ กี่ ยวข้องศึกษาอิทธิพลของอายุ ระดับ การศึกษา ประสบการณ์ใน
ต่า งประเทศและประสบการณ์ ใ นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ มี ต่ อ ความรู้ ท างวั ฒ นธรรมของผู้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาอังกฤษประชากรที่ศึกษาคือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2540 ซึ่งมีจานวน 26 โรงเรียน
รวมจ านวนครู ทั้ ง สิ้ น 210 คน พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของความรู้ ท างวั ฒ นธรรมของครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับปานกลาง อายุมีอิทธิพลต่อความรู้ทางวัฒนธรรมของผู้ใช้
ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ การศึ ก ษาไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมของผู้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ประสบการณ์ ใ นต่ างประเทศไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมของผู้ ใช้ ภ าษาอัง กฤษและ
ประสบการณ์ในการสอนมีอิทธิพลต่อความรู้ด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2545) ทาวิจัยเรื่อง “สถานภาพการเรียนและการสอนภาษาไทยให้แก่
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย มีจุดประสงค์ 4 ข้อ คือ สารวจสภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ส าหรั บ ชาวต่ า งประเทศของสถานศึ ก ษาต่ า งๆ ในประเทศไทย ส ารวจความคิ ด เห็ น ของชาว
ต่างประเทศที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย ศึกษาประเด็นเนื้อหาที่ใช้สอนภาษาไทย และแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดทาหลักสูตรและเตรียมการเปิดสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศใน
ระบบทางไกล การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ใช้ก ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการวิเคราะห์เอกสาร
จานวนผู้ที่ให้สัมภาษณ์มี 69 คน เป็นผู้สอน 15 คน ผู้บริหารโครงการ 15 คน ผู้เรียนชาวต่างประเทศ
ในชั้นเรียน 18 คน ผู้เ รียนด้วยตนเอง 20 คน และการวิเคราะห์หนังสือ 32 ชื่อ ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้แ ก่ ชาวต่างประเทศในประเทศไทยสอนในระบบชั้น เรีย น
การสอนแบบทางไกลมีน้อย หลักสูตรที่เปิดสอนในชั้นเรียนมี 5 แบบ แต่ที่เปิดประจาเป็นหลักสูตร
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ระยะสั้นหรือหลักสูตรเร่งรัด จุดประสงค์ให้ผู้เรียนสื่อสารในชีวิตประจาวัน ในระดับต้นแบ่งการสอน
เป็น 2 แบบ ครูเป็นบุคคลสาคัญในการดาเนินกิจกรรม จัดหาสือ่ และทดสอบผลการศึกษา การวัดผลมี
3 ขั้นตอน แต่ส่วนใหญ่วัดผลระหว่างการเรียน ส่วนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนเรียนด้วยตนเองผ่าน
สื่อต่างๆ แบ่งการสอนเป็นระดับต้น กลางและสูง หนังสือระดับต้นเน้นการฟังการพูด แต่ระดับกลาง
และสูงเน้นการอ่านและการเขียน ผู้เรียนใช้หนังสือและเทปเสียงเป็นสื่อหลัก ผู้เรียนวัดผลการเรียน
จากการนาไปใช้ในสถานการณ์จริง ความเห็นของผู้เรียนในชั้นเรียน ต้องการให้ครูใช้แนวการส อน
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับการฟัง การพูด การสอนภาษาเพื่ออาชีพสาหรับการอ่านและการเขียน
และให้เพิ่ มความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น เพิ่ม กิจกรรมทั้ งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จัด
สื่อคอมพิวเตอร์และเพื่อนทางภาษา เนื้อหาที่สอนควรปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้ เรียน
ผู้เรียนด้วยตนเองต้องการให้เสนอแนะสื่ออื่นๆ ไว้ในหนังสือ จัดทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
และแบบทดสอบมาตรฐาน เนื้อหาควรเพิ่มการฝึกเรื่องวรรณยุกต์และคาอธิบายเกี่ยวกับประเทศไทย
ด้านประเด็นเนื้อหาที่สอนพบว่า สอดคล้องกันทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนด้วยตนเอง ระดับ
ต้นสอนการฟังการพูดในชีวิตประจาวัน ระดับกลางและสูงจะเพิ่มศัพท์และสถานการณ์ที่ต่างออกไป
การอ่ านการเขี ยนระดั บ ต้นเริ่ ม จากตั วอัก ษร คา ประโยค ข้อความสั้นๆ ย่อหน้ า และการแปล
การสอนระดับ กลางและระดั บ สูง เนื้อหาจะยาวและยาวมากขึ้น ส่วนไวยากรณ์จ ะแทรก อยู่ใ น
ทุกระดับ แนวทางการเปิดสอนในระบบทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรจัดทาหลักสูตร
ขึ้นเอง กลุ่มเปูาหมายแรกคือ ชาวต่างประเทศในประเทศไทย โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรและ
สอนผ่านสื่อเพื่อบริการสังคม ก่อนเปิดสอนควรเตรีมพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิ มพ์และสื่ออื่นๆ
และต้องจัดทาให้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ควรจัดทาแบบทดสอบมาตรฐานและให้ผู้เรียนมาเข้าค่าย
ภาษาไทยในแต่ละชุดวิชา
กุลวรา สุวรรณพิ มล (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ASEAN: การบูรณาการการเรียนรู้ข้าม
วัฒ นธรรมผ่านหลัก สู ตรการท่ อ งเที่ ยวในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน กรณี ศึก ษาประเทศ
ฟิลิปปินส์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถาการณ์หลักสูตรการท่องเที่ยวและ/หรือการ
โรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ 2) ศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของหลักสูตรการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
ของประเทศฟิลิปปินส์ 3) หาแนวทางการบูรณาการการศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติไว้ในหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและ/หรือการโรงแรมของประเทศฟิลิปปินส์ และ 4) หาแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ
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สถาบันการศึก ษาในประเทศฟิ ลิปปินส์ในกาสร้างความเข้าใจอันดี โดยการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการศึกษา
ด้านการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาจารย์ด้านการท่องเที่ยว และสัมภาษณ์
ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรการท่อ งเที่ยว นัก ศึก ษาที่ก าลัง ศึก ษาในหลักสูตรการท่ องเที่ ยว ณ ประเทศ
ฟิลิป ปินส์ ผลการวิจัยพบว่า ประเทศฟิลิป ปินส์มี ก ารจัดการเรี ยนการสอนในหลัก สูตรด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ด้วยหลักสูตรมาตรฐานของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่งยังไม่มีรายวิชาที่เน้นการศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดการ
เรียนการสอนใช้ภาษาอั งกฤษเป็ นหลัก ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอัง กฤษได้เป็นอย่างดี จึง เป็น
จุดแด่นของฟิลิปปินส์ แนวทางการบูรณาการการศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติในหลักสูตรคือ สอดแทรก
ในรายวิชาที่มีอยู่เดิม หรือปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพิ่มรายวิชาใหม่ ส่วนการสร้างความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ด้านการศึกษาเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม, จัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสามารถโอนหน่วยกิต
การเรียนตามโปรแกรมการแลกเปลี่ยนได้ด้วย, การแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมโดยการไป
เรียนรู้ยังประเทศเจ้าของวัฒนธรรม และการทาข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่ออานวยความสะดวก
ในการดาเนินการด้านวิชาการ
งานวิจัยต่างประเทศ
Harshbarger (1988) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความรู้ทางสังคมกับการเรียนรู้ทางภาษาที่สอง”
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารซึ่งได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับภาษา
ความรู้ทางภาษาศาสตร์สังคม การใช้ภาษาไทยตามหน้าที่และวาทศิลป์ในการใช้ภาษา ผู้วิจัยนาเสนอ
แบบสอบถามความรู้ทางสัง คมไปทดสอบกับ นัก เรียนญี่ปุนที่ เ ริ่มเรียนโปรแกรมภาษาอัง กฤษใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแบบเข้ม จานวน 48 คน แล้วนาผลที่ได้ไปเรียบเทียบกับคะแนนที่ได้จากแบบ
สอบความชานาญทางภาษาอังกฤษมาตรฐาน เพื่อหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยตั้งสมติฐานว่า
ความรู้ทางสังคมจะสัมพันธ์กับความชานาญทางภาษาอย่างมีนัยสาคัญ ผลปรากฏว่าไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ ตั้ง ไว้ ความรู้ท างสัง คมสัมพันธ์กั บ ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาที่ ส องอย่างไม่ มี
นัยสาคัญ นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสนับสนุนความคิดที่ว่า ความสามารถในการสื่อสารเป็นการ
รวมความสามารถทั้งด้านคาพูดและที่ไม่ใช่คาพูด และทัศนคติซึ่งแสดงให้เห็นได้ในภาษาที่สองและ

100
โปรแกรมการฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร จะเห็นได้ว่ า ลักษณะภาษาที่ผู้พูดใช้มักขึ้นอยู่กับบริบทหรือ
ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวกาหนดในการใช้ภาษาของผู้พูด หรืออาจกล่าวได้ว่า บริบททางสังคมมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้ภาษาของผู้พูด ทั้งนี้เพื่อเกิดความสุภาพ เหมาะสมและตรงตามเจตนาที่ผู้พูดต้องการ
จะสื่อสาร
Potter, Kritchada (1991) ได้ศึกษาเรื่อง “A Culture-Based Instructional Program for
Teaching Thai Language to Foreigners” โดยจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อพิจารณาและพัฒนา
โปรแกรมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ โดยผสานภาษาและวัฒนธรรมตาม
แนวความเชื่อที่ว่า จะช่วยให้การเรียนภาษาที่สองมีประสิทธิภาพ การสอนจะเน้นการฟังและการพูด
แก่ชาวตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษ สอนคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เสียงที่จาเป็นและไวยากรณ์ โดยใช้
วิธีการ 3 วิธีคือ การสอนตนเอง การติว และห้องเรียนที่ใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ก่อนมาเยือน
ประเทศไทย การออกแบบการสอนขึ้นกับวิทยวิธีเชิงระบบ 4 ขั้นตอนคือ 1. วิเคราะห์ 2. สังเคราะห์
3. การเป็นแบบ และ 4. การเลียนแบบ การวิเคราะห์ใช้การพรรณนาความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่าง
ประเทศไทยกับตะวันตก การสังเคราะห์เป็นการจัดหารูปแบบและพัฒนาโปรแกรมการสอนให้สมั พันธ์
กับทฤษฎีและการปฏิบัติในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง ตลอดจนใช้เทคโนโลยีในการสอน
modelling ประกอบด้วย การจัดองค์การและการนาเสนอวัสดุโปรแกรม รวมทั้งการจัดองค์กรทาง
เนื้อหาที่เลือกภาษาและส่วนของวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสื่อการสอน การเลียนแบบเป็นการประเมิน
โปรแกรมการสอนเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Felex Brasdefer & Julio Cesar (2002) ได้ศึกษาในเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดย
มุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ของการแสดงความสุภาพในหมู่ผู้พูดภาษาเม็กซิกัน -สเปน อเมริกัน-อังกฤษ
และผู้เรียนชาวอเมริกันที่เ รียนภาษาสเปนเป็นภาษาที่ สอง โดยใช้ส ถานการณ์ 6 อย่างในการบอก
ปฏิเสธ การเชิญชวน การร้องขอ และการเสนอแนะ ผลปรากฏว่าผู้เรียนรู้สึกว่าภาษาปฏิเสธในภาษา
สเปนเป็นเรื่องที่ยากในแง่ของบริบทและการรับรู้ที่สุด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อ ง รู ป แบบการจัด การศึก ษาข้า มวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ
คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีข องมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 3) พัฒ นารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัด
การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลั ย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใต้ และ 4) น าเสนอแนวทางการจัด การศึก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ขอบเขตการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลในประเทศไทยจะเลือกเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยในระดับปริญญาตรีและมี การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีที่แลกเปลี่ยนมาเรียนในประเทศไทย
โดยใช้วิธีก ารเลือ กมหาวิท ยาลัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะมหาวิท ยาลัยที่ มี
การทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการ (MOU) และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อ กั น มี ค วามร่ว มมื อ และมี ก ารติด ต่ อ แลกเปลี่ย นทั้ ง ผู้ส อนและผู้ เ รี ยนกั บ ภาควิ ชาภาษาไทย
ของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี
ขึ้น ไป รวมจ านวน 6 มหาวิท ยาลั ย ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเชีย งใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
เช่นเดียวกันขอบเขตการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จะเลือก
เฉพาะมหาวิท ยาลัยที่ มี ก ารเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมี ก ารจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยใช้ วิธี ก ารเลือ กมหาวิ ท ยาลั ย แบบเจาะจง
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(Purposive Sampling) เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษา
อย่างเป็นทางการ (MOU) โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความร่วมมือและมีการติดต่อ แลกเปลี่ยนทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป รวมทั้ ง หมด 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ ก ภาษาและกิ จการต่างประเทศ ที่ ก รุงโซลและ
มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน
ข้อมูลทั้งจากเอกสารและข้อมูลจากบุคคลเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ที่เลือกศึกษา จานวน 2 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
1. ข้อมูลจากเอกสารประกอบด้วย เอกสาร ตารา งานวิ จัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่สืบค้นได้
จากอินเตอร์เน็ตทั้งของไทยและต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยวิธีการเลือก
กลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 แห่ง
ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยบู ร พา มหาวิท ยาลั ยศิล ปากรและมหาวิท ยาลัยศรีน คริน วิโ รฒ ส่ว นมหาวิ ท ยาลั ย
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เลือกศึกษา จานวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ
ต่างประเทศที่กรุงโซล และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน
2. กลุ่มข้อมูลจากบุคคล ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี หมายรวมถึง อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย
ที่เป็นคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยที่เป็นคนเกาหลีที่ให้ข้อมูลในการตอบ
แบบสอบถาม
1.1 อาจารย์คนไทยที่สอนภาษาไทยของภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรีของ 6 สถาบัน
ในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส อนนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ที่ แ ลกเปลี่ ย นมาเรี ย นใน
ประเทศไทย โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7 คน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5 คน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6 คน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (5 คน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (5 คน) และมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (7 คน)
ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมจานวน 35 คน
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1.2 อาจารย์คนไทยและคนเกาหลีที่สอนภาษาไทยในภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โดยใช้วิธีการเลือกมหาวิทยาลัยแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รวมทั้งหมด 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลั ยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ
ที่กรุงโซล (7 คน) และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน (7 คน) ซึ่งใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมจานวน 14 คน
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาไทย คือ นักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย
ทั้งในมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ให้ข้อมูลในการ
ตอบแบบสอบถาม
2.1 นั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1–4 ที่ เ รี ย นภาษาไทยเป็ น วิ ช าเอก
ในมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจ การต่างประเทศ (47 คน) และมหาวิท ยาลัยปูซานภาษาและ
กิ จ การต่ างประเทศ (33 คน) โดยใช้วิ ธีก ารเลือ กด้ วยวิธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่า ย (Simple Random
Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมจานวน 80 คน
2.2 นักศึกษาเกาหลีใต้ที่แลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย คือ นักศึกษาเกาหลีใต้
ของมหาวิทยาลัยฮั นกุ๊ กภาษาและกิ จ การต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยปูซ านภาษาและกิจ การ
ต่างประเทศ ระดั บ ปริญ ญาตรีที่ เ รีย นวิช าเอกภาษาไทย และแลกเปลี่ย นมาเรี ยนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (8 คน) มหาวิ ท ยาลั ย บูร พา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (17 คน) และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (5 คน) ใช้วิธีก ารเลือกด้วยวิธีก ารสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมจานวน 30 คน
กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี หมายรวมถึง อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย
ที่เป็นคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยที่เป็นคนเกาหลีใต้ ได้แก่ อาจารย์ที่
สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 6 คน และอาจารย์ที่สอน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จานวน 14 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 4 นักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 12 คน และมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
จานวน 8 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ที่ 5 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ทั้งจากประเทศ
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ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยใช้วิธีก ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า
10 ปี รวมจานวน 9 คน เพื่ อตรวจสอบรูป แบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ และตรวจสอบแนวทาง การจั ด การศึ ก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัด การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หลักสูตร คือ ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ใต้ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เ ป็ น อาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ยในประเทศไทยและ
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
4. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมและของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
5. แบบตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. แบบตรวจสอบแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัยนี้พัฒ นาเครื่อ งมือ วิจัยที่ประกอบด้วย แบบบันทึก การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
1. แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จัดทาแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรและ
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นผู้วิจัย
นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ถูกต้องและเที่ยงตรง
2. แบบสอบถาม ชุด ก และแบบสอบถาม ชุด ข
2.1 ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนาผลที่ได้มาใช้ใน
การกาหนดกรอบแนวคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ชุด ก เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ของการจัดการศึกษาข้ามวัฒ นธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี ของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ จากกลุ่ม ตัวอย่างที่ เ ป็นอาจารย์และนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
2.2 ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนาผลที่ได้มาใช้ใน
การกาหนดกรอบแนวคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ชุด ข เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิท ธิผ ลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญ ญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
2.3 ดาเนินการสร้างข้อคาถาม แล้วนาแบบสอบถามทัง้ ชุด ก และชุด ข ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์เ พื่อ ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสมของ
ปริมาณข้อคาถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม จากนั้นนามาปรับปรุงตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา นามาให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา
และความครอบคลุมของข้อ คาถามกับ ความชัดเจนของภาษา ด้วยการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC)
2.5 คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 นามาใช้ ส่วนข้อคาถามที่มีค่า IOC
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ต่ากว่า 0.50 นั้นควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
2.6 นาผลจากการวิเคราะห์ที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และจัดทาแบบสอบถาม
ทั้งชุด ก และชุด ข ฉบับสมบูรณ์พร้อมนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
โดยแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยในแต่ละ
ระดับของมาตราประมาณค่า มีความหมาย ดังนี้
กาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด
3. แบบสัมภาษณ์
ศึก ษาเอกสาร รายงานการวิจั ย แนวคิ ด และทฤษฎีที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ นาผลที่ ไ ด้ม าใช้ ใ น
การกาหนดกรอบแนวคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดาเนินการสร้างข้อคาถาม
แล้วนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อ ค าถาม ความเหมาะสมของปริ ม าณข้อ คาถาม ความชัด เจนของภาษาและรูป แบบของ
แบบสอบถาม จากนั้นนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดทาแบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์พร้อมนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
4. แบบตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และแบบตรวจสอบแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
นาแบบประเมิ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อ หา โดยให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
และอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วมพิ จ ารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อ ความครอบคลุมของเนื้อหา
ความถู ก ต้ อ งชั ด เจนของภาษา และน าแบบประเมิ น นี้ ไ ปให้ กั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 9 ท่ า น
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของร่างรูปแบบและร่างแนวทางต่อไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยการศึก ษาวิเ คร าะห์เ อกสาร
หลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ ปริญญาตรีของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย จ านวน 6 แห่ ง ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เลือกศึกษา จานวน
2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศที่กรุงโซล และมหาวิทยาลัยปูซานภาษา
และกิจการต่างประเทศที่เมืองปูซาน และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั ของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นอาจารย์และนัก ศึก ษาของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อร่างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากนั้นจึงตรวจสอบความเหมาสมของ
ร่างรูปแบบ ปรับแก้ไขร่างรูปแบบ และนาเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อร่างแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี จากนั้น ให้ผู้ท รงคุณวุ ฒิ
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ตรวจสอบความเหมาะสม ปรับ แก้ ไขและนาเสนอแนวทางการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรม ของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
การวิเคราะห์และการสรุปผลขอมูล
1.ข้อ มูล ที่ได้จ ากการวิเ คราะห์เ อกสาร การสัม ภาษณ์ ผลการประชุม สัม มนากลุ่ม โดยวิธี
อิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis)
2.ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยายในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิ จัย ได้แ ก่ 1) ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั นของการจั ดการศึ ก ษาข้ ามวัฒ นธรรมของหลัก สูต รและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัด
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใต้ และ 4) น าเสนอแนวทางการจัด การศึก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนที่ 1 ศึก ษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
1. คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาตามขอบเขตการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลใน
ประเทศไทยจะเลือกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยในระดับปริญญาตรีและ
มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรีให้แก่นักศึกษา
เกาหลี ที่ แ ลกเปลี่ ย นมาเรี ย นในประเทศไทยโดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษา
อย่างเป็นทางการ (MOU) และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความร่วมมือและมีการติดต่อ แลกเปลี่ยน
ทั้ ง ผู้ ส อนและผู้ เ รี ยนกั บ ภาควิ ช าภาษาไทยของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้
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เป็ น ระยะเวลายาวนานและต่ อ เนื่ อ งมากกว่า 10 ปี ขึ้ น ไป รวมจ านวน 6 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
เช่นเดียวกันขอบเขตการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จะ
เลือกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยใช้ วิธี ก ารเลือ กมหาวิ ท ยาลั ย แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษา
อย่างเป็นทางการ (MOU) โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความร่วมมือและมีการติดต่อ แลกเปลี่ยนทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานและต่อ เนื่องมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป รวมทั้ ง หมด 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ ก ภาษาและกิ จการต่างประเทศ ที่ ก รุงโซลและ
มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน
2. ศึก ษาและเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เกี่ ยวกั บ ศึก ษาสภาพปัจ จุบันของการจัดการศึก ษาข้าม
วัฒนธรรมผ่านหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร
หลักสูตรที่ใช้แบบบันทึกการวิเคราะห์หลักสูตร แบบสัมภาษณ์ผู้สอนและผู้เรียน แบบสอบถามผู้สอน
และผู้เรียน
2.1 การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บ ข้อ มู ล ได้แก่ การวิเ คราะห์จ ากเอกสารหลัก สูตรโดยใช้แบบบันทึ ก การ
วิเ คราะห์ห ลัก สูตร การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อจัดท าแบบบันทึก การวิเ คราะห์เ อกสาร
หลักสูตรและส่ง ให้ผู้ท รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่ าน ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หลังจากนั้นผู้วิจัยนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ถูกต้อง
และเที่ยงตรง การวิ เคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาประกอบตาราง
2.2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไท ย แล ะ มห า วิ ท ย าลั ย ใ นป ร ะเ ท ศส า ธา ร ณรั ฐ เ กา ห ลี ใ ต้ เกี่ ย วกั บ ส ภา พ ปั จ จุ บั น ขอ ง
การจั ด การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมผ่ า นหลั ก สู ต รและการจั ด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับ อุดมศึก ษาระหว่างมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
2.3 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรและ
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การจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามความคิ ดเห็ นของผู้ส อนและผู้ เ รีย นทั้ ง จาก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
2.1 ศึก ษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้ ง งานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ประเด็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศึกษา การเรียนการสอนซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาจากเอกสารและ
งานวิจัยของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ธารง บัวศรี (2542) เศรษฐภรณ์ หน่อคา (2548) วุฒิชัย เนียม
เทศ (2552) เจริญ ศรี พั นปี (2553) โดยผู้วิจัยได้พิจ ารณาและประยุก ต์แนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยดังกล่าวเพื่อนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลุ่มของตัวแปรด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิท ธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ ปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือ
ต่ อ ไปซึ่ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย นี้ ผสมผสานหลั ก การมาจากรู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต ร
และจากงานวิจัยของวุฒิชัย เนียมเทศ (2552) สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ
1. ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอก (Context Evaluation) ได้แก่
1.2 สังคม
1.2 การเมือง
1.3 เศรษฐกิจ
1.4 เทคโนโลยี ฯลฯ
2. ด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้น (Input Evaluation) ได้แก่
2.1 หลักสูตรการศึกษา
2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.3 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
2.4 ลักษณะของแหล่งเรียนรู้
2.5 งบประมาณ
3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ได้แก่
3.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
3.2 การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
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3.3 กระบวนการบริหารหลักสูตร
3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
3.5 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
3.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.7 การวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
3.8 การวัดและประเมินผล
4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ได้แก่
4.1 บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
4.2 ความมีชื่อเสียง รางวัล เกียรติยศ และการยอมรับ ฯลฯ
2. ดาเนินการสร้างข้อคาถาม แล้วนาแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่ อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อคาถาม
ความชัดเจนของภาษาและรูป แบบของแบบสอบถาม จากนั้นนามาปรับปรุง ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. คัดเลือกข้อคาถามและ นาผลจากการวิเคราะห์ที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและ
จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อมนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
5. วิ เ คราะห์ ปัจ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของผู้ส อนและผู้เ รียนทั้ง จากมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 พัฒ นารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒ นธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3.1 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 รวมทั้งจากการศึกษา
เอกสารผลการวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่างๆ มาเป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการพัฒนาและนาเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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3.2 จัดทาร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา ต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรีร ะหว่างมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งจาก
การศึกษาเอกสารต่างๆ มาเป็นแนวทางในการจัดทาร่างรูปแบบฯ
3.3 นาร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีร ะหว่างมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
3.4 นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรี
ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มาพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ระหว่างมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน
9 ท่าน และปรับแก้ ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.6 นาเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีร ะหว่างมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ได้รับการพัฒนาและปรังปรุงสมบูรณ์แล้ว
ขั้ น ตอนที่ 4 น าเสนอแนวทางการจั ด การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต ร
และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
4.1 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากทุกขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1–3) รวมทั้งจากการศึกษา
เอกสาร ผลการวิจัยและข้อ มูลที่เกี่ ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่างๆ มาเป็นข้อมูล ในการ
เสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
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4.2 จัดทาร่างแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
4.3 นาร่างแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศอื่ น ๆ ที่ จั ด ท าขึ้น ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ห ลั ก และอาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
4.4 นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึก ษาวิ ท ยานิพ นธ์ร่วม ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พัฒ นาและปรั บ ปรุง ให้
เหมาะสม
4.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 ท่าน และปรับแก้
ร่างแนวทางการจัดการศึกษาฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.6 นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาและปรังปรุงสมบูรณ์แล้ว

114
สรุปขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ตาราง 3.1 สรุปขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1

กระบวนการ


ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย แนวคิดและ

ผลที่ได้รับ


ได้ข้ อมู ลจากการวิ เคราะห์ เอกสาร

ศึกษาสภาพปัจจุบันของ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อน าผลที่ ไ ด้ มาใช้ ใ นการ หลั ก สู ต รและการจั ด เรี ย นการสอน
การจั ด การศึ ก ษาข้ า ม กาหนดกรอบแนวคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
วัฒนธรรมของหลักสูตร สร้ างแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ เ พื่ อใช้ ระดั บปริ ญญาตรีข องมหาวิ ทยาลัยใน
และการจั ด การเรี ย น เก็ บข้ อมู ลจากกลุ่ มตั วอย่างที่ เป็ นอาจารย์แ ละ ประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ
การสอนภาษาไทยใน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ เกาหลีใต้
ฐานะภาษาต่างประเทศ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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ในระดับปริญญาตรีของ  ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้ และแบบสัมภาษณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ กั บ ก ลุ่ ม  ได้ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ในปร ะ เท ศไท ยแ ล ะ ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ของ ของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ประ เท ศส าธาร ณรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยและในประเทศ ผ่านหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน
เกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้

ขั้นตอนที่ 2
 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัย  ศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี
การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ มี ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล รวมทัง้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา การเรี ย นการสอนเพื่ อ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อการจั ด
การจั ด เรี ย นการสอน นามาปรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการก าหนดกลุ่ ม การศึกษา การเรียนการสอนเพื่อนามา
ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ ของตัวแปรด้านปัจจัย เพื่อใช้เป็นกรอบในการ ปรับใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลุ่ม
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ สร้างเครือ่ งมือต่อไป
ของตัวแปรด้านปัจจัย เพื่อใช้เป็น
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี



ด า เ นิ นก าร ส ร้ าง ข้ อ ค า ถ า ม แ ล้ วน า

ของมหาวิ ท ยาลั ย ใน แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบความ
ประเทศสาธารณรั ฐ ครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสมของ
เกาหลีใต้

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จากนั้นนามา
ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลที่ได้รับ

ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้

แบบสอบถามกั บ กลุ่ มตั วอย่ างที่ เ ป็ นอาจารย์



ได้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

และนักศึ กษาของมหาวิ ทยาลัย ในประเทศไทย ประสิ ท ธิผ ลของการจั ดเรีย นการสอน
และในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย ใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ
เกาหลีใต้ ตามความคิดเห็นของผู้สอน
และผู้ เ รี ย นทั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยและมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ จ าก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
-

ขั้นตอนที่ 3
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ า ม
วัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

จั ด ท าร่ า งรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาข้ า มวัฒ นธรรมของหลั กสู ต รและการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา ต่างประเทศ
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร ะหว่ างมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ ที่
สร้างขึ้นโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลั ก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มใต้ แ ละ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 ท่าน
 น าเสนอรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาข้ า ม
วั ฒ นธรรมของหลั กสู ต รและการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใ ต้
ที่ได้รับการพัฒนาและปรังปรุงสมบูรณ์แล้ว 

ได้ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้าม
วั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษา ต่ า งประเทศในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ
เกาหลีใต้
 ได้แ นวทางการปรั บแก้ร่ า งรู ปแบบ
การจั ด การศึ กษาข้ า มวั ฒ นธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษา ต่ างประเทศ
ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
 ได้ รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาข้ า ม
วั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษา ต่ า งประเทศในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ร ะหว่ างมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ
เกาหลีใต้


116
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4
นาเสนอแนวทางการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ า ม
วัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาไทยใน
ฐานภาษาต่ างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี

กระบวนการ
 จั ด ท าร่ า งแนวทางการจั ด การศึ ก ษาข้ า ม
วั ฒ นธรรมของหลั กสู ต รและการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับ ปริ ญญาตรีข องมหาวิ ทยาลั ยในประเทศ
ไทยและประเทศอื่นๆ
 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่ า งแนว
ทางการจั ด การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของ
หลั ก สู ต รแล ะการ จั ด การ เรี ยนการ สอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย
และประเทศอื่ น ๆที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วมใต้ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จานวน
9 ท่าน
 ปรั บ แก้ ร่ า งแนวทางการจั ด การศึ ก ษาข้ า ม
วัฒ นธรรมของหลั กสู ต รและการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
 น าเสนอแนวทางการจั ด การศึ ก ษาข้ า ม
วั ฒ นธรรมของหลั กสู ต รและการจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับ ปริ ญญาตรีข องมหาวิ ทยาลั ยในประเทศ
ไทยและประเทศอื่นๆที่ได้รับการพัฒนาและปรัง
ปรุงสมบูรณ์แล้ว

ผลที่ได้รับ
 ได้ร่างแนวทางการจัด การศึกษาข้าม
วัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิท ยาลั ยในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ
 ไ ด้ แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ แ ก้ ร่ า ง
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข้ า ม
วัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิท ยาลั ยในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ
ได้ แ นวทางการจั ด การศึ ก ษาข้ า ม
วั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ
ป ริ ญ ญ าต รี ข อง มห าวิ ท ย าลั ย ใ น
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ


บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอมูล
การวิจัย เรื่อ ง รู ป แบบการจัด การศึก ษาข้า มวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 2) วิเคราะห์
ปัจ จัยที่มี ผ ลต่อ ประสิท ธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 3) พัฒนารูปแบบ
การจัดการศึ ก ษาข้า มวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัด การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ 4) นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตอนที่ 3 ผลการวิเ คราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอน
ภาษาไทยในมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ แ ละอาจารย์ ไ ทยที่ ส อนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และ
ในประเทศไทยเกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บัน ของการจั ดการศึก ษาข้า มวั ฒ นธรรมและหลั ก สูต รและ
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การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตอนที่ 5 ผลพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตอนที่ 6 นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี โดยมี ร ายละเอียดแต่ล ะตอน
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอมูลเอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ทยาลัย ในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต
การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ขอ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไท ย จ า น วน 6 ส ถ า บั น ไ ด้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิท ยาลัยศิล ปากร และมหาวิท ยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ใ ต้ จ านวน 2 สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ปู ซ านภาษาและกิ จ การต่ า งประเทศ
(Busan University of Foreign Studies) และมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ
(Hunkuk University of Foreign Studies) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การก าหนดเนื้ อ หาสาระหรื อ รายวิ ช า รู ป แบบของหลั ก สู ต รและโครงการการแลกเปลี่ ย น
ผลการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รพบว่ า หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวน 6 สถาบัน และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบันดังกล่าวข้างต้น พบว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ไม่มีสถาบันใดที่จัดทาเอกสารหลักสูตรโดยระบุรายละเอียดครบถ้วนตามองค์ประกอบของการจัดทา
หลักสูตร ซึ่งสถาบันทั้งหมดดังกล่าวนี้จะนาเสนอภาพรวมโดยสังเขปของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีเ ท่านั้น เช่น ระยะเวลาการเรียน จ านวน
ชั่วโมงเรียน ชื่อรายวิชาหรือหัวข้อที่สอนแบบคร่าวๆ
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ตาราง 4.1 การจัดหลัก สูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของมหาวิท ยาลัย กลุ่ม
ตัวอย่าง
สถาบันในไทย

หลักสูตรระยะสั้น
มก. มช.
หลักสูตรระยะสั้น 1-3 เดือน
(หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสาหรับ
นักศึกษาเกาหลี)
หลักสูตรระยะยาว
หลักสูตรแบบ 2+2
(เรียนที่ประเทศเกาหลี 2 ปี
และเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี)
หลักสูตรแบบ 3+1
(เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปี
และเรียนที่ประเทศไทยอีก 1 ปี)
หลักสูตรแบบ 7+1
(เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปีครึ่ง = 7 เทอม
และเรียนที่ประเทศไทย อีก 1 เทอม)





มธ.





มบ. มศก. มศว.












สถาบัน
ในเกาหลีใต
HUFS BUFS














จากตาราง 4.1 พบว่า การจัดหลักสูตรในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดั บ ปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลั ยในประเทศไทย จ านวน 6 สถาบัน และประเทศสาธารณรั ฐ
เกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบันดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรระยะสั้น 1-3 เดือน เป็นหลักสูตรภาษาไทยแบบ
เข้มสาหรับนักศึกษาเกาหลีหรือหลักสูตรระยะสั้นสาหรับนักศึกษาเกาหลีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทาง
ภาษาไทยและวัฒนธรรมและต้องการมีประสบการณ์โดยตรงในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศ
ไทยในลักษณะหลักสูตรเร่งรัดโดยใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนหรือฤดูหนาว นักศึกษาสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตจานวน 6 หน่วยกิต จากการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นเวลา 96 ชั่วโมง ในปัจจุบัน
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาไทยระยะสั้นนี้จะเคยเรียนภาษาไทยมาแล้วประมาณ
1-2 ปี จากมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ
ต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีใต้
ส่วนหลักสูตรระยะยาวหลักสูตรจะมี 3 แบบคือ หลักสูตรแบบ 2+2 (เรียนที่ประเทศเกาหลี
2 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี) หลักสูตรแบบ 3+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปี และเรียนที่
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ประเทศไทยอีก 1 ปี) และแบบ 7+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปีครึ่ง = 7 เทอม และเรียนที่ประเทศ
ไทย อี ก 1 เทอม) ในโครงการนัก ศึก ษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นการส่งนัก ศึก ษาเกาหลีที่ เ รียนวิชาเอก
ภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ทั้ง 2 สถาบัน ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้
ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันโดยมีโควตาจานวนนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนที่
กาหนดไว้ในหนังสือสัญญาซึ่งนักศึกษาจะต้องชาระค่าเล่าเรียนให้แก่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด แต่ได้รับ
การยกเว้ น ค่า ลงทะเบี ย นจากมหาวิ ท ยาลั ยในต่า งประเทศ ระยะเวลาคือ 1-2 ภาคการศึก ษา
แต่หลัก สูตรแบบ 7+1 เป็นระบบที่ ส่งนัก ศึก ษาเกาหลีไปศึกษาต่อยัง ประเทศไทยเป็นระยะเวลา
1 ภาคการศึก ษา (ภายในระยะเวลา 8 ภาคการศึกษาของหลักสูตร) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้น
ค่าลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด แต่ต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยด้วยตนเอง ซึ่งหน่วยกิ ตในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ส ามารถเที ยบโอนได้ คือ
ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ตาราง 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของสถาบัน
ต่างๆ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการสอนภาษาไทยฯ

สถาบันในไทย

สถาบัน
ในเกาหลีใต
มก. มช. มธ. มบ. มศก. มศว. HUFS BUFS
1.การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน      
ได้
2.สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
     


มีประสิทธิภาพ
3.มี ค วามรู้ ด้ า นภาษาไทยและใช้ ทั ก ษะทาง      


ภาษาไทย
ทั้ง 4 ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เรียนรู้และเข้าใจสังคม วัฒนธรรมไทย
     


5.เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
     


6.สามารถนาความรู้ทางภาษาไทยมาใช้
     


ในการปฏิบัติงานได้ ใช้ในการประกอบอาชีพได้
7.มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจ


และความเชี่ ย วชาญด้ านภาษาและวั ฒ นธรรม
ไทย
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการสอนภาษาไทยฯ

สถาบันในไทย

สถาบัน
ในเกาหลีใต
มก. มช. มธ. มบ. มศก. มศว. HUFS BUFS
8.เพื่อเป็ นประโยชน์ต่ อการพั ฒนาความสัมพั นธ์


และ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในทุก
มิติ ทั้ งการเมื อง การทู ต เศรษฐกิจ วั ฒนธรรม
และ
การท่องเที่ยว
9.เพื่อรับมือกับการสื่อสารคมนาคมในกลุ่ม

อาเซียน+3 โดยผ่านทางภาษาและวัฒนธรรม

จากตาราง 4.2 พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวน 6 สถาบัน และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบันดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างกว้างๆ และคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย
และมี ทักษะทางภาษาไทยทั้ ง การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สามารถใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเน้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ
ได้เรียนรู้และเข้าใจสังคมไทย วัฒนธรรมไทยที่สาคัญและจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เข้าใจ
คนไทย สังคมและวัฒนธรรมไทยดีขึ้น เพื่อให้อาศัยอยู่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการมุ่งเน้นให้
สามารถนาความรู้ทางภาษาไทยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในอนาคต สาหรับมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
จานวน 2 สถาบัน ยังเพิ่มวัตถุประสงค์อื่นเพิ่ม เติมคือ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจและ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเชื่อม
ความสัม พั นธ์ร ะหว่างทั้ ง สองประเทศในทุ ก มิ ติ ทั้ ง การเมื อง การทู ต เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรมและ
การท่ อ งเที่ ยว และเพื่อ รับ มื อกั บ การสื่อสารคมนาคมในกลุ่ม อาเซียน+3 โดยผ่านทางภาษาและ
วัฒนธรรม
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ตาราง 4.3 การกาหนดรายวิชาในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของสถาบันต่างๆ
เนื้อหาสาระหรือรายวิชาในการสอนภาษาไทยฯ
1.ภาษาไทยพื้นฐาน (รู้จักการออกเสียงและเขียนตัวอักษรไทย)
2.ภาษาไทยพื้นฐาน (ไวยากรณ์และภาษาไทยทั่วไป)
3.แล็บภาษาไทย (ศึกษาการออกเสียง การใช้คาของภาษาไทยให้ถูกต้องโดยใช้สื่อ
Lab เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังภาษาไทยเข้าใจ
4.สนทนาภาษาไทยพื้นฐาน
5.การพูดภาษาไทย
6.การอ่านภาษาไทย
7.การเขียนภาษาไทย
8.การฟังภาษาไทย
9.ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน (โดยบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ)
10.ไทยศึกษา
11.ประวัติศาสตร์ไทย
12.การเมืองการปกครองในประเทศไทยสมัยใหม่
13.นิทานพื้นบ้านไทย
14.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
15.การพูดเพื่อการท่องเที่ยว
16.เศรษฐกิจไทยปัจจุบัน
17.ภาษาศาสตร์
18.คติชนวิทยา
19.การพูดเชิงธุรกิจ
20.ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการเขียน
21.พุทธศาสตร์
22.การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ
23.ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
24.ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการพูด
25.การอ่านวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทย
26.ไวยากรณ์ไทย (หลักภาษาไทย)
27.ภาพยนตร์ไทย
28.การแปลกับการล่ามระหว่างภาษาเกาหลี-ไทย
29.การเข้าใจวัฒนธรรมไทย
30.ภาษาไทยสาหรับการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติ
31.สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันโดยใช้อินเทอร์เน็ต

ม.ในไทย ม.ในเกาหลี
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เนื้อหาสาระหรือรายวิชาในการสอนภาษาไทยฯ
32.สภาพเศรษฐกิจไทย
33.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าและตลาดไทย
34.ภาษาธุรกิจไทย
35.พระพุทธศาสนาเถรวาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
36.สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
37.เหตุการณ์ปัจจุบันและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยปัจจุบัน
38.ธุรกิจไทย
39.สังคมไทยและวรรณกรรมไทย
40.วรรณกรรมและศิลปะไทย
41.สัมมนาไทยศึกษา
42.ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและไทย
43.วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
44.เศรษฐกิจอาเซียนและไทย
45.การใช้ประโยค
46.คาศัพท์ในชีวิตประจาวัน
47.การเขียนเรียงความ
48.การเขียนรายงานวิชาการ
49.ทัศนศึกษา
50.วิถีชีวิตไทย
51.ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย
52.การอ่านจับใจความสาคัญ
53.ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน

ม.ในไทย ม.ในเกาหลี





































จากตาราง 4.3 พบว่า การกาหนดรายวิชาในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทย จ านวน 6 สถาบัน และประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบันดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยในไทยส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดเนื้อหาสาระ
ที่สอนไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นแต่จะมีการกาหนดเนื้อหารายวิชาอย่างคร่าวๆ
ตามความสนใจ ความต้องการและระดับความรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะกาหนดหัวข้อหรือเนื้อหาไว้เป็น
กลางๆ เช่น ภาษาไทยพื้ นฐาน การสนทนาภาษาไทยในชีวิ ตประจ าวัน การฟัง การพู ดการอ่า น
การเขียนภาษาไทย ประโยคและคาศัพท์ในภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันของ
ไทยด้านต่างๆ การเรียนรู้สังคมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเน้นเนื้อหาในชีวิตประจาวันแยกเป็น
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สถานการณ์ต่างๆ ที่ใกล้ตัว เช่น ไปตลาด ไปซื้อของ การเดินทาง ฯลฯ และสอดแทรกวัฒนธรรมไทย
ไว้เพื่อมุ่งสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีจะมีการกาหนดรายวิชาที่จะต้องเรียนในแต่ละ
ชั้นปีไว้อย่างชัดเจนซึ่งมีครบทั้งความรู้ด้านหลักภาษาไทยและไวยากรณ์ไทย ทัก ษะทางภาษาไทย
ทั้ ง 4 ทั ก ษะ วรรณกรรมไทย การล่ามและการแปล ไทยศึ ก ษา ประวั ติศาสตร์ไทย สั ง คมและ
วัฒ นธรรมไทย ความรู้ความเข้าใจประเทศไทยในบริบ ทต่างๆ ทั้ ง การเมื องการปกครอง ศาสนา
เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าและการตลาด เป็นต้น
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศในระดั บ ปริญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม เกี่ ยวกับ สภาพปัจ จุบันของการจัด
การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูล พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่ สอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้และในประเทศไทย และข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามนักศึกษาเกาหลีใต้
ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้และในประเทศไทย
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึก ษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่ส อนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นได้ แ ก่ 1) ด้ า นแนวคิ ด การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี 2) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี และ 3) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้
ส่วนที่ 3 ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บ สภาพปัจ จุบัน ของการจัด การศึก ษาข้ ามวั ฒ นธรรมของ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
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ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของนัก ศึก ษาเกาหลีใต้ที่ เ รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลีใ ต้ แ ละ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี 2) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรี และ 3) ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้ นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรีของมหาวิ ท ยาลัยในประเทศสาธารณ
รัฐเกาหลีใต้และในประเทศไทย และข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้และในประเทศไทย
ตาราง 4.4 ข้อ มู ลพื้ นฐานของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่ ส อนภาษาไทยในฐานะภาษา
ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และในประเทศไทย
ขอมูลพื้นฐาน
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา
สูงสุด
ปริญญาสาขา
สถาบันที่จบ

ชาย
หญิง
น้อยกว่า30
31-40
41-50
51-60
60 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์
สาขาวิชาอื่นๆ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
จานวน
ร้อยละ
2
14.29
12
85.71
1
7.14
5
35.71
2
14.29
3
21.43
3
21.43
0
0.00
4
33.33
8
66.67
8
61.54
5
38.46
6
54.55
45.45
5

ขอมูลจาก ม.ในไทย
จานวน
ร้อยละ
7
20.00
28
80.00
1
2.86
11
31.43
12
34.29
10
28.57
1
2.86
0
0.00
16
47.06
18
52.94
29
87.88
4
12.12
1
3.03
32
96.97
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ขอมูลพื้นฐาน
ประสบการณ์สอน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
11 - 20 ปี
21 - 30 ปี
31 ปี ขึ้นไป

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
จานวน
ร้อยละ
7
50.00
2
14.29
1
7.14
4
28.57

ขอมูลจาก ม.ในไทย
จานวน
ร้อยละ
7
20.00
20
57.14
3
8.57
5
14.29

จากตาราง 4.4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในประเทศเกาหลี จ านวน 14 คน และอาจารย์ผู้ส อนชาวไทย จ านวน 35 คน ผลการวิเ คราะห์
ค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาสาขา สถาบันที่จบการศึกษา
และประสบการณ์สอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี
และในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 85.71 และ 80.00 ตามลาดับ
อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ในประเทศเกาหลีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51–60 ปี สาหรับกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31–40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 31.43
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างอาจารย์ในประเทศเกาหลีมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ
33.33 เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ในประเทศไทย ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอกมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 47.06
ปริญ ญาสาขาของกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่ าทั้ งกลุ่ม อาจารย์ในประเทศเกาหลีและอาจารย์ใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 61.54
และ 87.88 ตามลาดับ
สถาบันที่ ก ลุ่ม ตัวอย่างส าเร็จ การศึก ษา พบว่าอาจารย์ในประเทศเกาหลี ร้อยละ 54.55
จบการศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาในต่ า งประเทศ และร้ อ ยละ 45.45 จบการศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ต่างกับอาจารย์ในประเทศไทยที่จบการศึกษาจากสถาบันในประเทศ
มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 96.97 และจบการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศเพียงร้อยละ 3.03
ประสบการณ์ ส อนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า อาจารย์ ใ นประเทศเกาหลี ส่ ว นใหญ่
มีประสบการณ์สอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือมีประสบการณ์สอน
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31 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.57 แต่อาจารย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มี ประสบการณ์ส อนในช่วง
11–20 คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ มีประสบการณ์สอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 20.00
ตาราง 4.5 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และในประเทศไทย
ขอมูลพื้นฐาน

เพศ
อายุ

ชั้นปี

สถาบันการศึกษา

ชาย
หญิง
19-24 ปี
25-30 ปี
30 ปีขึ้นไป
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและ
กิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและ
กิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอมูลจาก ม.ใน
เกาหลี
จานวน
รอยละ
21
26.58
58
73.42
71
91.03
7
8.97
39
49.37
24
30.38
16
20.25
47
58.75

ขอมูลจาก ม.ในไทย
จานวน
10
20
27
3
7
5
16
1
-

รอยละ
33.33
66.67
90.00
10.00
24.14
17.24
55.17
3.45
-

33

41.25

-

-

-

-

8
5
17
-

26.67
16.67
56.67
-

จากตาราง 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับ เพศ อายุ และชั้นปี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทัง้ กลุม่ นักศึกษาในประเทศเกาหลีและกลุม่ นักศึกษาในประเทศไทย
คิดเป็นร้อยละ 73.42 และร้อยละ 66.67 ตามลาดับ ที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.58 และ
33.33 ตามลาดับ
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อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19–24
คิดเป็นร้อ ยละ 91.03 เช่นเดียวกับ กลุ่ม ตัวอย่างที่ เ ป็นนัก ศึก ษาในประเทศไทยที่ ส่วนใหญ่มี อายุ
ระหว่าง 19–24 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.00
ชั้นปีที่กาลังศึกษาอยู่ของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีที่ 2 คิด เป็นร้อยละ 49.37 รองลงมาคือชั้นปีที่ 3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 30.38 และ 20.25
ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ
55.17 รองลงมาคือชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 24.14, 17.24 และ 3.45
ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่ส อนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นแนวคิ ด การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี 2) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรี และ 3) ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้
ตาราง 4.6 ภาพรวมสภาพปัจ จุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
สภาพปัจจุบัน
ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.49 0.31
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
3.77

0.51

มาก

4.00

0.30

มาก

4.00

0.38

มาก

3.84

0.29

มาก

3.71

0.37

มาก
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ตาราง 4.6 ภาพรวมสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในภาพรวมพบว่า
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งในกลุ่มของอาจารย์ในประเทศเกาหลีและอาจารย์ใน
ประเทศไทย ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.30 และ ̅ = 4.00, S.D. = 0.38 ตามลาดับ) สาหรับกลุ่มของ
อาจารย์ ในประเทศเกาหลี ด้านรองลงมาคือ ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีให้แก่ นัก ศึก ษาเกาหลีใต้อยู่ในระดับ มาก
( ̅ = 3.84, S.D. = 0.29) และด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.49, S.D. = 0.31) แต่ในส่วนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศ
ไทยด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.77, S.D. = 0.51) และด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นั ก ศึกษาเกาหลีใต้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.71,
S.D. = 0.37)
ตาราง 4.7 ความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้าน
แนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ดานแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
1.การเปิ ดสอนภาษาไทยเป็ นภาษาต่ างประเทศให้ แก่
กลุ่ มประเทศสมาชิ กอาเซี ย น+3 (ASEAN+3) ไทยจะ
เสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบในด้านต่างๆ เช่น ด้านตลาด
ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานในตลาดแรงงาน
2.ท่านอยากให้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่ไ ด้รับ ความนิย ม
และความสนใจมากเป็นอั นดับ ต้ นๆ ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3)
3.สถาบันหรือหน่วยงานของท่านให้ความสนใจ มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน+3(ASEAN+3) ทาให้อานาจการเจรจาต่อรอง
ด้านการศึกษาสามารถทาได้ง่ายขึ้น
4. ท่ า นคิ ด ว่ า จากความร่ ว มมื อ ของสถาบั น หรื อ
หน่ ว ยงานด้ า นต่ า งๆของประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
̅ S.D. ระดับ

1.29

0.4

น้อย
ที่สุด

2.42

1.35

น้อย

1.86

0.7

น้อย

3.83

1.37

มาก

4.79

0.4

มาก
ที่สุด

4.19

0.77

มาก

4.29

0.8

มาก

4.21

0.80

มาก
ที่สุด
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ดานแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
อาเซียน+3 (ASEAN+3) ส่งผลกระทบโดยตรงท าให้
การสอนภาษาไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการ
เพิ่มมากขึ้น
5.การเปิ ดตลาดการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้มีจานวน
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
ท่านเพิ่มมากขึ้น
6.การเปิ ดตลาดการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศใน
กลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย น+ 3 (ASEAN+3) ท าให้ มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบเรี ย นการ สอนภาษาไทย ที่
หลากหลายมากขึ้ นตามความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน
7.ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก
อาเซียน+3 ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพทั้งด้าน
หลักสูตร เนื้อหาวิชา ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน
8 . ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร เ ปิ ด ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+
3 สถาบันการศึกษาจะมุ่ งเน้นไปที่ จานวนของผู้ เรี ย น
และรายได้ ที่ เพิ่ มขึ้นมากในการตลาดศึ กษาเชิ ง ธุร กิ จ
มากกว่ามุ่งเน้นด้านคุณภาพ
9.จานวนของผู้เรียนชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้ นเหตุผลหนึ่งมาจากการความต้องการที่จะ
สร้างโอกาสและช่องทางที่ดีทั้งเรื่องการศึ กษาต่อและ
การหางานทาง่ายขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3
10.ความร่ วมมื อกั นระหว่ างประเทศในกลุ่ มสมาชิ ก
อาเซียน+3จะทาให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ทาได้ง่ายขึ้ น เพราะมี พื้นฐานทางความคิด ความเชื่ อ
สังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกัน

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
̅ S.D. ระดับ

4.14

0.7

มาก

3.85

0.94

มาก

3.86

0.9

มาก

3.85

0.83

มาก

3.79

0.5

มาก

3.83

0.83

มาก

3.79

0.7

มาก

3.58

1.07

มาก

2.93

1.0

ปาน
กลาง

3.90

1.12

มาก

4.14

0.6

มาก

4.06

0.80

มาก
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จากตาราง 4.7 ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า สถาบันหรือหน่วยงานให้ความสนใจ มี ก ารสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้อานาจการเจรจาต่อรองด้าน
การศึกษาสามารถทาได้ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.79, S.D. = 0.43) รองลงมาคือความร่วมมือ
ของสถาบันหรือหน่วยงานด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่ม สมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ส่ง ผล
กระทบโดยตรงทาให้การสอนภาษาไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการในการเรียนภาษาไทยของ
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.83) ส่วนการเปิดตลาดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ประเทศในกลุ่ม สมาชิก อาเซียน+3 (ASEAN+3) ท าให้มี จ านวนนัก ศึก ษาต่างชาติเ ข้ามาศึก ษาใน
สถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.77) และความร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน+3 จะทาให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติท าได้ง่ายขึ้น เพราะมีพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่
ที่คล้ายคลึงกันของคนในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.66) อยู่ในลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน
ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี ของกลุ่ ม
อาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ความร่วมมือของสถาบันหรือหน่วยงานด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ส่งผลกระทบโดยตรงทาให้การสอนภาษาไทยได้รับความนิยมและ
เป็นที่ต้องการในการเรียนภาษาไทยของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.80) มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ สถาบันหรือหน่วยงานของท่านให้ความสนใจมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้อานาจการเจรจาต่อรองด้านการศึกษาสามารถ
ทาได้ง่ายขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาฯลฯ
เป็นต้น ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.77) และความร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 จะ
ทาให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติทาได้ง่าย
ขึ้น เพราะมีพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกันของคนใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.80)
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ตาราง 4.8 ความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้านการ
จัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรี
1.ท่านคิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชั ด เจนด้ า นการสอนภาษาและการสื่ อสารข้ า ม
วัฒนธรรมเท่าที่ควร
2.การ ที่ ท่ านท าห น้ า ที่ สอนภ าษาไท ย ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศช่วยทาให้ท่านเกิดความรู้ความเข้าใจ
และเกิ ด การเรี ย นรู้ เ รื่ องของมโนทัศ น์ การสอนภาษา
แบบข้ามวัฒนธรรม
3.ท่ านให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศโดยเน้ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
การนาไปใช้มากกว่าเน้นที่การท่องจาและการสอบ
4.ท่านติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเรื่องต่างๆ
ด้านการสอนภาษาและการสื่ อสารข้ ามวัฒ นธรรมกั บ
เพื่อนร่วมงานและเพื่อนชาวต่างชาติอยู่เสมอ
5.ท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้
และเพิ่ มพู นทักษะทั้ ง ด้านภาษาและด้ านความเข้าใจ
ระหว่างสองวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ
6.ท่านมีการสร้างเครือข่ายความร่ วมมือด้านการสอน
ภาษาข้ามวัฒ นธรรมกับ สถาบั นต่างๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศอยู่เสมอ
7.ท่านสอนภาษาไทยแบบข้ามวั ฒนธรมให้ ผู้เรียนโดย
ใช้ วิ ธีการสอนทั้ ง 3 แบบ คื อ วั ฒ นธรรมรอบภาษา
วัฒนธรรมในภาษาและวัฒนธรรมผ่ านภาษาโดยบูร ณ
การและผสมผสานกัน
8.ท่านสอนให้ ผู้เรี ยนมี ความรู้ค วามเข้าใจที่ ถูกต้ องทั้ ง
การใช้ภาษาและการสื่อสารแบบวั จนภาษาและอวัจน
ภาษาในการเรี ย นการสอนภาษาไทยแบบข้ า ม
วัฒนธรรม

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

3.93

0.7

มาก

3.33

1.04

ปาน
กลาง

1.79

0.8

น้อย

3.54

1.29

มาก

4.50

0.6

มาก
ที่สุด

4.50

0.67

มาก
ที่สุด

4.43

0.7

มาก

3.67

0.98

มาก

4.00

0.8

มาก

4.19

0.77

มาก

4.29

0.7

มาก

3.40

1.12

มาก

4.07

0.8

มาก

3.88

0.76

มาก

4.07

0.8

มาก

4.19

0.72

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรี
9.ท่านนาประเด็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ
ใช้ภาษาหรื อการสื่อสารข้ามวัฒ นธรรมมาเป็นสื่อหรื อ
กรณีศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
10.ท่านจะพยายามหาคาอธิบาย แก้ไขความเข้าใจผิดที่
เกิ ด จากการสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรมของผู้ เ รี ย น ด้ ว ย
เหตุผลและข้ อมูลที่ถู กต้องเพื่อไม่ ให้ผู้เ รียนมีค วามคิ ด
ความเชื่อ ความรู้ และทัศนคติที่ผิดหรือแง่ลบต่อภาษา
และวัฒนธรรมไทย
11.ท่ า นพยายามปลู ก ฝั ง และสอนภาษาแบบข้ า ม
วัฒ นธรรมเพื่อให้ ผู้เ รี ย นสามารถนาความรู้ ที่ ไ ด้เ รี ย น
ไปปรั บ ใช้ ไ ด้ อย่ า งถู กต้ องเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศได้
12.ท่ านมี องค์ ความรู้ ความเข้าใจและทั กษะเกี่ ย วกั บ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดี
13.ท่ า นให้ ค วามสนใจและตระหนั ก ถึ ง การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศควบคู่ ไปกั บการ
สอนด้ านความรู้ ค วามเข้ าใจในวั ฒ นธรรม วิ ธีการคิ ด
การด าเนิ น ชี วิ ต ผู้ ค นและสั ง คมให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นอย่ า ง
สม่าเสมอ
14.ท่านเตรีย มเนื้อหา เอกสารการสอน กิจกรรมหรื อ
สื่อในหั วข้ อหรือประเด็นที่ทั นสมัย กาลัง อยู่ ในกระแส
และน่าสนใจ
15.ท่ า นเปิ ด โอกาสให้ เ วลาและสร้ างสั มพั นธ์ ที่ ดี กั บ
ผู้ เ รี ย นนอกชั้ น เรี ย นเพื่ อให้ ผู้ เ รี ย นได้ มีโ อกาสพบปะ
พูดคุยฝึกฝนด้านภาษากับท่าน
16.ท่านแนะนาเพื่อนหรือนักศึกษาคนไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างประเทศได้รู้จักเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
เรียนรู้ภาษาไทยและเข้าใจวัฒนธรรมไทย
17.ท่านมีกระบวนการสอนที่หลากหลายและสื่อในการ
เรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะที่น่าสนใจ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

4.57

0.5

มาก
ที่สุด

4.08

0.86

มาก

3.79

0.9

มาก

4.19

0.82

มาก

4.50

0.5

มาก
ที่สุด

4.38

0.66

มาก
ที่สุด

4.57

0.6

มาก
ที่สุด

3.94

0.85

มาก

4.36

0.7

มาก

4.31

0.73

มาก
ที่สุด

4.64

0.6

มาก
ที่สุด

4.21

0.70

มาก
ที่สุด

4.29

0.6

มาก

4.23

0.67

มาก
ที่สุด

4.21

1.0

มาก

4.15

0.96

มาก

4.07

0.9

มาก

4.04

0.74

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรี
18.ท่านกาหนดเนื้อหาที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษาและข้ามวัฒ นธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิช า
ที่ท่านสอน
19.ท่ า นสอนภาษาแบบข้ า มวั ฒ นธรรมด้ ว ยวิ ธี ก าร
อภิ ป รายจากสถานการณ์ ตั วอย่ างการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ทั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและสถานการณ์จาลอง
20.ท่ า นเข้ าร่ วมกิ จ กรรมทางภาษา วั ฒ นธรรมและ
ประเพณีไทยที่จัดขึ้นให้แก่ชาวต่ างชาติทั้ง ในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ
21.ท่านคิดว่าการมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ด้านการสื่อสารข้ ามวัฒ นธรรมเป็ นเรื่องที่ จาเป็ นและ
สาคัญมาก
22.ท่านคิดว่าปัจจุบันยังขาดผู้ที่มีความรู้ ความชานาญ
ด้านการสอนภาษาไทยกับ การสื่อสารข้ ามวั ฒนธรรม
ในสถาบันการศึกษาของท่าน
23.ท่านคิดว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาต่ างประเทศจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้รอบและรู้จริงด้านวัฒนธรรม
ประเพณี วิถี ชีวิต ความคิ ด ความเชื่อ ผู้ คนของภาษา
นั้นๆ
24.การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ างประเทศไปพร้ อมๆ กั บ การ
เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมในลั ก ษณะการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการ
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งความเข้าใจผิดระหว่างคนที่
ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้
2 5 . ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่
เป็นนามธรรม ซับซ้อนและทาได้ยาก
26.การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมผู้เรียนควรเรียน
กับอาจารย์ผู้ สอนคนไทยที่เป็ นเจ้าของภาษาโดยตรง
เท่านั้น

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

4.07

0.7

มาก

3.94

0.78

มาก

4.21

0.8

มาก

3.90

0.80

มาก

4.00

0.68

มาก

3.46

1.04

มาก

4.21

0.8

มาก

4.27

0.77

มาก
ที่สุด

4.57

0.7

มาก
ที่สุด

4.13

0.86

มาก

3.23

1.1

ปาน
กลาง

4.16

1.01

มาก

4.62

0.7

มาก
ที่สุด

4.61

0.66

มาก
ที่สุด

4.62

0.7

มาก
ที่สุด

3.68

1.16

มาก

2.69

1.2

ปาน
กลาง

3.63

1.16

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรี
27.การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ต่างประเทศในลักษณะข้ ามวัฒ นธรรมผู้ เรี ย นควรไป
เรี ย นที่ ป ระเทศไทยจะได้ ผ ลดี ม ากกว่ า เรี ย นแค่ ใ น
ประเทศของตนเองเท่านั้น
28.ท่านคิดว่าการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษา
ต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้เกิดผลดี ผู้เรียนควร
มี พื้ น ฐานโดยเริ่ ม จากความสนใจของตนเองและ
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษานั้นๆ
29.ท่ านคิด ว่ ายั งขาดแหล่ งความรู้ เอกสารที่ จะสร้ าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้สอนและ
ผู้เรียน
30.ท่ านคิ ด ว่ าการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศข้ ามวัฒ นธรรมทาได้ยากมาก
ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ความร่วมมือทั้งจากผู้เรียนและ
สถาบัน

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

2.08

0.9

น้อย

3.66

1.26

มาก

3.85

0.9

มาก

4.30

0.90

มาก
ที่สุด

4.23

0.8

มาก

3.97

0.97

มาก

3.69

0.7

มาก

3.99

0.79

มาก

จากตาราง 4.8 ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า การเตรียมเนื้อหา
เอกสารการสอน กิ จกรรมหรือสื่อในหัวข้อหรือประเด็นที่ทั นสมัย กาลัง อยู่ในกระแสและน่าสนใจ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.64, S.D. = 0.63) รองลงมาคือการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปพร้อมๆ กับ
การเรียนรู้วัฒนธรรม ในลักษณะการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจะเป็นพื้นฐานที่ดี
ในการช่วยลดปัญ หาความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด ฯลฯ ระหว่างคนที่ ต่างภาษาต่างวัฒ นธรรมได้
( ̅ = 4.62, S.D. = 0.74) และการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้าม
วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมซับซ้อนและทาได้ยาก ( ̅ = 4.62, S.D. = 0.74) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรีของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปพร้อมๆ กับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมในลักษณะการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจะเป็นพื้นฐานที่ดีใน
การช่วยลดปัญหาความขัดแย้งความเข้าใจผิด ฯลฯ ระหว่างคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้ ( ̅ =
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4.61, S.D. = 0.66) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การให้ความสาคัญกับการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศโดยเน้นความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้มากกว่าเน้นที่การท่องจาและการสอบ
( ̅ = 4.50, S.D. = 0.67) และการปลูกฝังและสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้เรียนไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศได้ ( ̅ = 4.38, S.D. = 0.66)
ตาราง 4.9 ความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้านการ
จัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรี
ให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้
ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
1.ท่ านมีค วามรู้ร อบตัวเกี่ ยวกั บลั กษณะของวัฒ นธรรม
ประเพณี วิถี ชี วิต ความคิ ด ความเชื่ อ บุค ลิ กลั กษณะ
นิสัยของคนไทยและคนเกาหลีใต้เป็นอย่างดี
2.ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เกาหลีใต้เป็นอย่างดี
3.ท่านใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่สื่อความ
ง่ายเพื่อให้ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้เข้าใจภาษาไทย
4.ท่านแลกเปลี่ยนและการอธิบายให้ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
ที่ เ รี ย นภาษาไทยได้ เ ข้ าใจความเหมื อนความต่ างของ
ภาษาและวั ฒ นธรรมระหว่ า งไทยและเกาหลี ใ ต้ ใ น
ลักษณะข้ามวัฒนธรรม
5.ท่ านมี ค วามรู้ แ ละสามารถสื่ อสารด้ วยภาษาแม่ ข อง
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ (ภาษาเกาหลี) ได้เป็นอย่างดี
6.ท่ านพยายามใช้ ภ าษาไทยเป็ นหลั กในการเรี ย นการ
สอนและการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่
7.ท่านมีการคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ได้เรียนรู้ภาษาไทย
ควบคู่ไปกับการเข้าใจความเป็นไทย

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

3.92

0.8

มาก

3.46

0.89

มาก
ที่สุด

4.21

0.8

มาก

3.50

1.04

มาก

4.43

0.6

มาก

4.17

0.79

มาก

4.57

0.6

มาก
ที่สุด

4.04

0.84

มาก

4.43

0.7

มาก

2.21

1.65

น้อย

3.93

1.6

มาก

4.37

1.07

มาก
ที่สุด

3.79

1.1

มาก

3.96

0.86

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
8.ท่ า นพยายามสอนโดยสอดแทรกเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ
บุคลิกลักษณะนิสัยของคนทั้งสองวัฒนธรรมคือไทยและ
เกาหลีใต้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
9.ท่านจัดเทคนิคดูงานหรือแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
10.ท่านคิดว่าการทาความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารข้าม
วั ฒ นธรรมผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ จ ะเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี จ าก
ประสบการณ์ตรงมากกว่าประสบการณ์อ้อม
11.ท่านคิดว่าผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ควรจะมีเพื่อนคนไทย
ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อช่วย
ฝึ ก ฝนทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยสร้ า งความเข้ า ใจและ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกัน
12.ท่ า นคิ ด ว่ า สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อั น ดั บ แรกของการเรี ย นรู้
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจนสามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างดีผู้เรียนเกาหลีใต้จาเป็นต้องเริ่มจาก
การเปิดใจ ศึกษาอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
13.ท่านพอใจการใช้เฉพาะเอกสาร หนังสือ ตาราที่ทาง
ภาควิ ชาได้ จัดเตรี ยมไว้ ใ ห้แ ล้ วส าหรั บ การสอนผู้ เ รี ย น
เกาหลีใต้
14.ท่ า นคิ ด ว่ า หลั ก สู ต รวิ ช าภาษาไทยส าหรั บ ผู้ เ รี ย น
เกาหลี ใ ต้ ข องสถาบั นที่ ท่ า นสอนมี ค วามเหมาะสมต่ อ
ผู้เรียนและผู้สอนดีแล้ว
15.ท่ านคิ ด ว่ าอาจารย์ ผู้ ส อนจาเป็ นต้ องมี ค วามรู้ แ ละ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาแม่ของผู้เรียนเกาหลีใต้
(ภาษาเกาหลี) ได้ในระดับหนึ่ง
16.ท่านคิดว่าอาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา
โดยตรงด้านภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยหรือการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ มี ค วามรู้ ที่
ถูกต้องแม่นยา สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
เกาหลีใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

4.21

0.7

มาก

4.15

0.72

มาก

4.43

0.6

มาก

3.15

1.41

ปาน
กลาง

3.79

1.0

มาก

4.00

0.84

มาก

4.21

0.8

มาก

4.42

0.72

มาก
ที่สุด

4.50

0.6

มาก
ที่สุด

4.48

0.73

มาก
ที่สุด

4.36

0.7

มาก

3.56

0.98

มาก

2.86

0.9

ปาน
กลาง

3.58

0.78

มาก

3.31

0.8

ปาน
กลาง

2.74

1.22

ปาน
กลาง

3.08

1.2

ปาน
กลาง

3.89

1.11

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
17.ท่ า นคิ ด ว่ า ควรจั ด ฝึ ก อบรมความรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ส อน
เกี่ ยวกับ ความเหมือนความต่างทางวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง
องค์ความรู้เกี่ ยวกับด้ านความคิด ความเชื่อ สัง คมและ
ประเพณีทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
18.คุณคิดว่าการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
คนไทยและการเรียนภาษาไทยกั บอาจารย์ ผู้สอนที่เป็ น
คนเกาหลี ใ ต้ มีค วามแตกต่ างกั นมากและมี ผ ลต่ อ การ
เรียนของนักศึกษา
19.ท่านคิด ว่าควรสร้ างความร่วมมื อกับ หน่ วยงานหรื อ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
20.ท่านคิดว่าหนังสือเรียน ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอน
ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เนื้ อหามีความทันสมั ย
น่าสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมและมีประโยชน์แก่ผู้เรียน
ชาวเกาหลีใต้
21.ท่ านคิ ด ว่ าหนั ง สื อ ต ารา เอกสารต่ างๆ ที่ ใ ช้ ส อน
ภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ ค วรเขี ย นเป็ น
ภาษาไทยเท่านั้น ไม่ควรใช้สัทอักษรกากับ
22.ท่ านคิ ด ว่ าหนั ง สื อ ต ารา เอกสารต่ างๆ ที่ ใ ช้ ส อน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เ รียนชาวเกาหลีใต้ ควรมีทั้ง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลีของผู้เรียนปรากฏไว้ด้วย
23.ท่ านคิด ว่าผู้ เรี ยนชาวเกาหลีใ ต้ที่ เรี ย นภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่ างประเทศควรหาโอกาสมาท่ องเที่ย วมา
เรี ย นภาษาไทยหรื อ แลกเปลี่ ย นในโครงการต่ า งๆ ที่
ประเทศไทย
24.ท่านคิดว่าจานวนผู้เรียน จานวนชั่วโมงเรียน สภาพ
ห้องเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ มีผล
ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียน

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

4.31

0.9

มาก

4.33

0.81

มาก
ที่สุด

3.71

0.7

มาก

3.87

0.86

มาก

3.14

0.9

ปาน
กลาง

4.02

0.94

มาก

4.07

0.7

มาก

4.37

0.71

มาก
ที่สุด

4.57

0.5

มาก
ที่สุด

3.23

1.21

ปาน
กลาง

3.43

1.2

ปาน
กลาง

3.42

0.96

มาก

3.43

1.2

ปาน
กลาง

4.15

1.06

มาก

4.71

0.6

มาก
ที่สุด

4.65

0.56

มาก
ที่สุด
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
25.ท่ านพบว่ าผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ างประเทศมักมีปัญ หาด้านการปรั บตั ว
กับคนไทยและสังคมวัฒนธรรมไทย
26.ท่ า นคิ ด ว่ า ความแตกต่ า งทั้ ง ทางด้ า นระบบเสี ย ง
ระบบคาและไวยากรณ์ของภาษาไทยและภาษาเกาหลี
เป็นปัญ หาอย่างมากต่ อการเรียนภาษาไทยของผู้เ รีย น
ชาวเกาหลีใต้
27.ท่านคิดว่าปัญ หาด้านงบประมาณหรือทุนสนับสนุ น
ด้านการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ยังมีเงินสนับสนุนน้อยและไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร
28.ท่านคิดว่าสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยยังถูก
นามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้ค่อนข้างน้อยมาก
29.ท่านคิ ดว่ าปัญ หาที่พ บในการจั ด การเรีย นการสอน
ภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ เ กิ ด จากการขาด
แคลนอาจารย์ ก ารที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ไ ด้ จ บด้ า น
ภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศโดยตรง และการที่ อาจารย์
ผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ใ นการสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ
30.ท่านหนักใจและมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้
มากกว่าการสอนผู้เรียนชาติอื่นๆ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

4.64

0.5

มาก
ที่สุด

3.71

1.14

มาก

2.43

1.1

ปาน
กลาง

3.10

1.12

ปาน
กลาง

3.07

0.9

ปาน
กลาง

3.37

1.05

มาก

3.64

0.8

มาก

3.62

0.87

มาก

3.21

1.2

ปาน
กลาง

3.50

1.09

มาก

2.86

1.1

ปาน
กลาง

2.19

1.10

น้อย

จากตาราง 4.9 ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นัก ศึกษาเกาหลีใต้ของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี
พบว่า จานวนผู้เรียน จานวนชั่วโมงเรียน สภาพห้องเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.71, S.D. =
0.61) รองลงมาคือผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมักมีปัญหาด้านการ
ปรับตัวกับคนไทยและสังคมวัฒนธรรมไทย ( ̅ = 4.64, S.D. = 0.50) และการแลกเปลี่ยนและการ
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อธิบ ายให้ ผู้เ รีย นชาวเกาหลีใ ต้ที่ เ รี ยนภาษาไทยได้ เ ข้ าใจความเหมื อนความต่า งของภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในลักษณะข้ามวัฒนธรรม ( ̅ = 4.57, S.D. = 0.65) กับ หนังสือ
ตารา เอกสารต่างๆ ที่ ใช้สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ควรเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น
ไม่ควรใช้สัทอักษรกากับ ( ̅ = 4.57, S.D. = 0.51) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรีให้แก่ นัก ศึก ษาเกาหลีใต้ของกลุ่ม อาจารย์ในประเทศไทย พบว่า จ านวนผู้เ รียน
จานวนชั่วโมงเรียน สภาพห้องเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.65, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ สิ่งที่สาคัญ
อันดับ แรกของการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒ นธรรมจนสามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดีผู้เรียนชาวเกาหลีใต้จาเป็นต้องเริ่มจากการเปิดใจ ศึกษาอย่างเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ( ̅ = 4.48, S.D. = 0.73) และ ผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้ควรจะมีเพื่อนคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อช่วยฝึกฝนทักษะ
การใช้ภาษาไทยสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ( ̅ =
4.42, S.D. = 0.72)
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบั นของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของนัก ศึก ษาเกาหลีใต้ที่ เ รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใ ต้ แ ละ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี 2) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี และ 3) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้
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ตาราง 4.10 ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้
สภาพปัจจุบัน
ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.57

0.43

มาก

3.54

0.45

มาก

3.64

0.49

มาก

3.60

0.48

มาก

3.78

0.40

มาก

3.74

0.40

มาก

จากตาราง 4.10 ภาพรวมสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในภาพรวม
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่า ทั้งกลุ่ม
นักศึกษาในประเทศเกาหลีและนัก ศึกษาในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดในด้านการจัดการศึกษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษา
เกาหลีใต้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.78, S.D. = 0.40 และ ̅ = 3.74, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.64, S.D. = 0.49 และ ̅ = 3.60, S.D. = 0.48) และด้านแนวคิด
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.57, S.D. =
0.43 และ ̅ = 3.54, S.D. = 0.45)
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ตาราง 4.11 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้าน
แนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ดานแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
1.คุณคิดว่าการเปิดสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แ ก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซีย น+3 ประเทศไทยจะ
เสี ย เปรี ย บมากกว่ าได้ เ ปรี ย บในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า น
ตลาดด้ า นธุ ร กิ จ ด้ า นเศรษฐกิ จ และการจ้ า งงานใน
ตลาดแรงงาน
2.คุณอยากให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและ
ความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซียน+3 (ASEAN+3)
3.สถาบั นหรื อหน่ วยงานของคุ ณ ให้ ค วามสนใจ มี การ
สร้างเครื อข่ายความร่วมมื อกั บประเทศในกลุ่มสมาชิ ก
อาเซียน+3 ทาให้อานาจการเจรจาต่อรองด้านการศึกษา
สามารถทาได้ง่ายขึ้น
4.คุณคิดว่าจากความร่วมมือของสถาบันหรือหน่วยงาน
ด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 ส่งผล
กระทบโดยตรง ทาให้การสอนภาษาไทยได้รับความนิยม
และเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
5.การเปิ ดตลาดการศึ กษาร่ วมกันระหว่ างประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 ทาให้มีจานวนนักศึกษาต่างชาติ
เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของคุณเพิ่มมากขึ้น
6.การเปิ ดตลาดการศึ กษาร่ วมกันระหว่ างประเทศใน
กลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย น+3ท าให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาใน
ระดั บอุ ดมศึ กษามี การปรั บ เพิ่มรูป แบบเรี ยนการสอน
และการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ตามความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน
7.ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก
อาเซีย น+3 ส่ง ผลให้ เ กิด การยกระดั บคุ ณ ภาพทั้ง ด้ าน
หลักสูตร เนื้ อหาวิช า ผู้ สอน การจั ดการเรียนการสอน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

2.39

0.93

น้อย

2.46

0.95

น้อย

4.53

0.64

มาก
ที่สุด

4.39

0.78

มาก
ที่สุด

3.90

0.92

มาก

3.86

0.94

มาก

3.33

0.90

ปาน
กลาง

3.38

0.87

ปาน
กลาง

3.70

0.86

มาก

3.62

0.87

มาก

3.73

0.80

มาก

3.70

0.80

มาก

3.64

0.83

มาก

3.54

0.85

มาก
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ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
ดานแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
S.D. ระดับ
̅
8.คุณคิดว่าการเปิดสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 สถาบันการศึกษา
ปาน
จะมุ่งเน้นไปที่จานวนของผู้เรียนและรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาก 3.31 0.85
กลาง
ในการตลาดศึ กษาเชิ ง ธุ ร กิ จ มากกว่ าที่ จะมุ่ ง เน้ นด้ า น
คุณภาพ
9.จานวนของผู้เรียนชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้นเหตุผลส่ วนหนึ่ง มาจากการความต้องการที่
3.61 0.83 มาก
จะสร้างโอกาสและช่องทางที่ดีทั้งเรื่องการศึกษาต่อและ
การหางานทาง่ายขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3
10.ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งประเทศในกลุ่ มสมาชิ ก
อาเซียน+3 จะทาให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติทาได้
3.55 0.90 มาก
ง่ายขึ้น เพราะมี พื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ สั งคม
และวั ฒ นธรรมส่วนใหญ่ที่ คล้ ายคลึง กั นของคนในกลุ่ ม
สมาชิกอาเซียน+3

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.38

0.86

มาก

3.56

0.84

มาก

3.49

0.89

มาก

จากตาราง 4.11 ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีของกลุ่มนัก ศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า อยากให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ได้รับ ความนิยมและ
ความสนใจมากเป็นอั นดับ ต้นๆ ในกลุ่ม ประเทศสมาชิก อาเซียน+3 (ASEAN+3) มี ค่าเฉลี่ยสูง สุด
( ̅ = 4.53, S.D. = 0.64) รองลงมาคือสถาบันหรือหน่วยงานของคุณให้ความสนใจ มีการสร้าง
เครือ ข่ายความร่วมมือ กับประเทศในกลุ่ม สมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ท าให้อานาจการเจรจา
ต่อรองด้านการศึก ษาสามารถท าได้ง่ายขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการศึ ก ษา ดูง าน โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนัก ศึกษา ฯลฯ เป็นต้น ( ̅ = 3.90, S.D. = 0.92) และการเปิดตลาด
การศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนขยายหรือเพิ่มรูปแบบหรือช่องทางการเรียนการสอนและการรับ
นักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเอื้อต่อ การเรียนภาษาไทยตามความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน ( ̅ = 3.73, S.D. = 0.80) ตามลาดับ
ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของกลุ่ม
นักศึกษาในประเทศไทย พบว่า อยากให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ได้ รับความนิยมและความสนใจมาก
เป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.39, S.D. =
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0.78) รองลงมาคือ สถาบันหรือหน่วยงานของคุณให้ความสนใจ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้อานาจการเจรจาต่อรองด้านการศึกษาสามารถ
ทาได้ง่ายขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการศึกษา ดูงาน โครงการแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ
เป็นต้น ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.94) และการเปิดตลาดการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยน
ตาราง 4.12 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้านการ
จัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
1.คุณคิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชั ดเจนด้านการเรี ย นภาษาและการสื่ อสารข้ าม
วัฒนธรรมเท่าที่ควร
2.การที่คุณเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ช่วยท าให้ คุ ณได้ เกิ ดความรู้ ความเข้าใจและเกิ ดการ
เรี ย นรู้ เ รื่ องของมโนทั ศ น์ การเรี ย นภาษาแบบข้ า ม
วัฒนธรรม
3.คุณ ให้ ค วามส าคั ญ กับ การเรี ยนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศโดยเน้ นความรู้ ค วามเข้ าใจและ
การนาไปใช้มากกว่าเน้นที่การท่องจาและการสอบ
4.คุณติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเรื่องต่างๆ
ด้านการเรียนภาษาไทยและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
กับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนอยู่เสมอ
5.คุณมีวิธีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น
การวางแผนการเรียน การค้ นคว้าหาความรู้เ พิ่มเติ ม
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล บุ ค คลและสื่ อ ต่ างๆ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ทักษะทั้งด้านภาษาและด้านความเข้าใจระหว่างสอง
วัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ
6.คุณไม่มีประสบการณ์ตรงในการไปประเทศไทยทา
ให้ท่านมี ปัญหามากในการเรียนรู้ภ าษาไทยแบบข้าม
วัฒนธรรม

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

2.76

0.98

ปาน
กลาง

2.75

0.93

ปาน
กลาง

4.01

0.70

มาก

3.97

0.76

มาก

3.70

1.01

มาก

3.62

1.07

มาก

3.33

0.95

ปาน
กลาง

3.38

0.97

ปาน
กลาง

3.18

0.87

ปาน
กลาง

3.15

0.93

ปาน
กลาง

2.59

1.45

ปาน
กลาง

2.57

1.37

น้อย
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
7.คุ ณ คาดหวั ง ว่ าอาจารย์ ผู้ ส อนมี เ ทคนิ ค การสอนที่
หลากหลายน่ าสนใจมี กิจกรรมนอกเหนื อจากเรี ย น
เฉพาะในตาราเท่านั้น
8.คุณ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในการสื่อสารภาษาไทยที่
ถูกต้องตามวัฒนธรรมทั้งการสื่อสารโดยใช้วัจนภาษา
และอวัจนภาษา
9.คุณนาประเด็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ
ใช้ภาษาหรือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมาเป็นสื่อหรือ
กรณีศึกษาเพื่อพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ
10.เมื่อคุณมีปัญหาความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดที่เกิด
จากการใช้ภาษาหรือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม คุณจะ
พยายามหาค าตอบที่ ถู ก ต้ อ งจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
น่าเชื่อถือ
11.คุ ณมีความมุ่ง มั่นที่จะเรีย นรู้เข้ าใจภาษาไทยและ
วัฒ นธรรมไทยเพื่อนาความรู้ ที่ ไ ด้ เรี ย นไปปรั บ ใช้ ไ ด้
อย่ า งถู กต้ อ งเหมาะสมในการประกอบอาชี พ และ
การศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ
12.เหตุผลหนึ่งที่คุณเลือกเรียนภาษาไทยเพราะคุณคิด
ว่าภาษาไทยน่าสนใจ เรียนเข้าใจง่ายและใช้เวลาเรียน
ไม่นานเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆ
13.คุณมีความกระตือรือร้นและสนใจในเรื่องความต่าง
ทางภาษาและวั ฒ นธรรมระหว่ างประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้
14.คุ ณสนใจและต้องการเรี ยนเนื้อหาเกี่ย วกับ ภาษา
และวัฒ นธรรมไทยในประเด็นที่ทันสมั ย กาลั งได้รั บ
ความนิยมและน่าสนใจ
15.คุณต้ องการมี เพื่อนคนไทยเพื่อช่วยในการเรียนรู้
ฝึ ก ฝนภาษาไทยและเข้ า ใจวั ฒ นธรรมไทยให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
16.คุณต้องการเรียนภาษาไทยกับ อาจารย์ผู้สอนชาว
ไทยที่ เ ป็ นเจ้ า ของภาษาโดยตรงมากกว่ า เรี ย นกั บ
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนเกาหลีใต้

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

4.20

0.77

มาก

4.11

0.82

มาก

3.84

0.75

มาก

3.75

0.79

มาก

2.57

1.00

ปาน
กลาง

2.59

1.05

น้อย

4.13

5.84

มาก

3.97

4.96

มาก

3.65

0.86

มาก

3.63

0.85

มาก

2.78

1.15

ปาน
กลาง

2.71

1.13

ปาน
กลาง

3.79

0.96

มาก

3.76

1.00

มาก

3.83

0.92

มาก

3.83

0.92

มาก

4.41

0.77

มาก

4.35

0.80

มาก
ที่สุด

3.68

1.06

มาก

3.73

1.03

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
17.คุณมี การพัฒ นาตนเองและมี กระบวนการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองที่ จะเข้ า ใจและเข้ าถึ ง ความเหมื อ นและ
ความแตกต่างของภาษาและวั ฒนธรรมระหว่ างไทย
และเกาหลีใต้ได้
18.คุณไม่กลัวที่จะต้องใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่อสาร
กับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะคุณคิด
ว่าการเกิ ดข้อผิดพลาดในการสื่อสารกั บคนไทยไม่ใ ช่
เรื่องร้ายแรง สามารถแก้ไขปัญหา ปรับความเข้าใจกัน
ได้ง่าย
19.คุณคาดหวังให้ผู้สอนสามารถสอนให้คุณมีความรู้
ความเข้ าใจภาษาไทยจนสามารถนามาใช้ ได้ ใช้เ ป็ น
เหมื อ นเจ้ า ของภาษา ไม่ ใ ช่ แ ค่ ใ ช้ ภ าษาไทยได้ แ ต่
ไม่เข้าใจ คนไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย
20.คุ ณมี โอกาสเข้าร่วมกิ จกรรมทางภาษา หรือเป็ น
ตัวแทนการแข่ ง ขั น หรื อโครงการความร่ วมมื อด้ าน
การเรี ย นการสอนภาษาไทยกั บ สถาบั น ต่ า งๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศอยู่เสมอ
21.คุณคิดว่าการมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ด้านการสื่อสารข้ามวั ฒนธรรมเป็นเรื่องที่ จาเป็นและ
สาคัญมาก
22.คุณคิดว่าปัจจุบันยังขาดผู้ที่มีความรู้ ความชานาญ
ด้านการสอนภาษาไทยแบบการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ในสถาบันการศึกษาของคุณ
23.คุณคิดว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้รอบและรู้จริงด้านวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ผู้คน ของภาษา
นั้นๆ
24.การเรี ย นรู้ ภ าษาต่างประเทศไปพร้อมๆ กั บการ
เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมในลั ก ษณะการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการ
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ความเข้าใจผิดระหว่างคน
ที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

3.49

0.91

ปาน
กลาง

3.44

0.91

มาก

3.41

1.17

ปาน
กลาง

3.43

1.12

มาก

4.19

0.76

มาก

4.02

0.91

มาก

3.61

0.93

มาก

3.57

0.94

มาก

4.19

0.71

มาก

4.17

0.73

มาก

3.43

1.00

ปาน
กลาง

3.49

0.99

มาก

4.40

0.65

มาก

4.32

0.71

มาก
ที่สุด

4.34

0.78

มาก

4.24

0.77

มาก
ที่สุด
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
2 5 . ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
ที่เป็นนามธรรม ซับซ้อนและทาได้ยาก
2 6 . ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศในลั กษณะข้ ามวั ฒนธรรมผู้ เ รี ย น
ควรเรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนไทยที่เป็นเจ้าของภาษา
2 7 . ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศในลั กษณะข้ ามวั ฒนธรรมผู้ เ รี ย น
ควรไปเรียนที่ประเทศไทยจะได้ผลดีมากกว่าเรียนแค่
ในประเทศของตนเองเท่านั้น
2 8 . คุ ณ คิ ด ว่ า ก า ร เ รี ย น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่ า งประเทศแบบข้ า มวั ฒ นธรรมให้ เ กิ ด ผลดี
ผู้เรียนควรมีพื้นฐานโดยเริ่มจากความสนใจของตนเอง
และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษานั้นๆ
29.คุ ณคิ ดว่ ายัง ขาดแหล่ ง ความรู้ เอกสารที่ จะสร้ าง
ความรู้ ความเข้าใจด้ านการเรี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้สอนและ
ผู้เรียน
30.คุ ณ คิ ด ว่ าการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่ างประเทศแบบข้ ามวั ฒ นธรรมท าได้
ยากมาก ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ความร่วมมือทั้งจาก
ผู้สอน ผู้เรียนและจากสถาบัน

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ในไทย

̅

S.D.

ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

3.06

1.09

ปาน
กลาง

3.05

1.03

ปาน
กลาง

2.41

1.06

น้อย

2.48

1.09

น้อย

3.71

0.90

มาก

3.68

0.91

มาก

4.36

0.66

มาก

4.25

0.77

มาก
ที่สุด

4.03

0.83

มาก

3.95

0.85

มาก

4.29

0.73

มาก

4.14

0.80

มาก

จากตาราง 4.12 ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของกลุ่ม นักศึก ษาในประเทศเกาหลี พบว่า ความต้องการมี
เพื่อนคนไทยเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ฝึกฝนภาษาไทยและเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.77) รองลงมาคืออาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้รอบและรู้จริงด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ผู้คน
ฯลฯ ของภาษานั้นๆ ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.65) และการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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แบบข้ามวัฒนธรรมให้เกิดผลดี ผู้เรียนควรมีพื้นฐานโดยเริ่มจากความสนใจของตนเองและทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษานั้นๆ ( ̅ = 4.36, S.D. = 0.66) ตามลาดับ
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรีของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ความต้องการมีเพื่อนคนไทยเพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ ฝึกฝนภาษาไทยและเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.35,
S.D. = 0.80) รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้รอบและ
รู้จริงด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ผู้คน ฯลฯ ของภาษานั้นๆ ( ̅ = 4.32,
S.D. = 0.71) และการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้เกิดผลดี
ผู้ เ รียนควรมี พื้ นฐานโดยเริ่ม จากความสนใจของตนเองและทั ศนคติที่ ดีต่อการเรียนรู้ภาษานั้น ๆ
( ̅ = 4.25, S.D. = 0.77)
ตาราง 4.13 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้านการ
จัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
1.คุ ณ มีค วามรู้ ร อบตัวเกี่ ยวกั บ ลักษณะของวั ฒนธรรม
ประเพณี วิ ถี ชี วิต ความคิ ด ความเชื่อ บุ ค ลิกลั กษณะ
นิสัยของคนไทยและคนเกาหลีใต้เป็นอย่างดี
2.คุณอยากเรียนภาษาไทยร่วมกับคนไทยในห้องเรียน
3.คุ ณพยายามใช้ ภาษาทั้ งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่
สื่อความง่ายเพื่ อให้อาจารย์แ ละเพื่อนเข้าใจภาษาไทย
ของคุณ
4.คุ ณ ชอบบรรยากาศการเรี ย นการสอนที่ เ ป็ นกั นเอง
ไม่ตึงเครียดและไม่กดดันผู้เรียนมากจนเกินไป
5.คุ ณ คิ ด ว่ า อาจารย์ ผู้ ส อนจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาแม่ของผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
(ภาษาเกาหลี) ได้ในระดับหนึ่ง
6.คุ ณ พยายามใช้ ภ าษาไทยเป็ นหลั กในการเรี ย นและ
การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนทั้งในและ
นอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ใน
ไทย
S.D. ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

̅

3.51

0.87

มาก

3.47

0.86

มาก

3.78

0.98

มาก

3.74

0.98

มาก

3.79

0.90

มาก

3.76

0.87

มาก

4.43

0.71

มาก

4.29

0.75

มาก
ที่สุด

4.08

0.95

มาก

3.94

0.95

มาก

3.30

1.14

ปาน
กลาง

3.43

1.12

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
7.คุณเลือกเรียนภาษาไทยเพราะค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก
เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ
8.คุ ณ ต้ อ งการให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนสอดแทรกเนื้ อ หา
เกี่ ยวกับ วั ฒนธรรม ประเพณี วิ ถีชี วิต ความคิ ด ความ
เชื่อ บุคลิกลักษณะนิสัยของคนทั้งสองวัฒนธรรมคือไทย
และเกาหลีใต้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
9.คุ ณ ต้ องการให้ อาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ ภาควิ ช าจั ด ทั ศ น
ศึกษาหรือพาไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยทั้ งในประเทศเกาหลี ใต้ และในประเทศ
ไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
10.คุ ณ คิ ด ว่ า การท าความเข้ า ใจเรื่ องการสื่ อสารข้ า ม
วั ฒ นธรรมผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ จ ะเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี จ าก
ประสบการณ์ตรงมากกว่าประสบการณ์อ้อม
11.คุณคิดว่าผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ควรจะมีเพื่อนคนไทย
ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อช่วย
ฝึ ก ฝนทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทย สร้ า งความเข้ า ใจและ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกัน
12.คุ ณ คิ ด ว่ า สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อั น ดั บ แรกของการเรี ย นรู้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศแบบ ข้ า ม
วั ฒ นธรรมจนสามารถใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อสารได้
อย่ างดี ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ จาเป็ น ต้ อ งเริ่ ม จากการ
เปิ ด ใจ ศึ กษาอย่ างเข้ าใจและยอมรั บ ความแตกต่ า ง
ระหว่างไทยและเกาหลีใต้
13.คุณพอใจการเรียนภาษาไทยโดยใช้เอกสาร หนังสือ
ตาราที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วสาหรับผู้เรียน
ชาวเกาหลีใต้
14.คุณคิ ดว่าหลั กสูตรวิ ชาภาษาไทยสาหรับผู้เ รียนชาว
เกาหลี ใ ต้ ข องสถาบั นที่ คุ ณ เรี ย นมี ค วามเหมาะสมต่ อ
ผู้เรียนและผู้สอนดีแล้ว
15.คุณคิดว่าควรมีการจัดรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา ผู้สอนและผู้เรียน เช่น บางวิชาควรเริ่มเรียนกับ
เจ้าของภาษาจะทาให้การออกเสียงไม่เพี้ยน เป็นต้น

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
̅

S.D.

ระดับ

̅

2.30

1.14

น้อย

2.46

ขอมูลจาก ม.ใน
ไทย
S.D. ระดับ
1.15

น้อย

0. มา 4. 0. มา
71 ก 04 76 ก

4.15

4.41

0.67

มาก

4.33

0.72

มาก
ที่สุด

4.30

0.74

มาก

4.16

0.80

มาก

4.38

0.70

มาก

4.33

0.73

มาก
ที่สุด

4.39

0.64

มาก

4.18

0.82

มาก

2.88

1.08

ปาน
กลาง

2.95

1.11

ปาน
กลาง

3.46

0.98

ปาน
กลาง

3.48

0.94

มาก

4.10

0.89

มาก

4.06

0.87

มาก
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
16.คุณคิดว่าอาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา
โดยตรงด้านภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยหรือการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ มี ค วามรู้ ที่
ถูกต้ องแม่ นย าและสามารถที่ จะถ่ายทอดความรู้ใ ห้แ ก่
ผู้เรียน เกาหลีใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17.คุณ คิดว่าควรมี การจั ดฝึกอบรมความรู้ ให้แก่ ผู้เรีย น
เกี่ยวกับความเหมื อน ความต่างทางวัฒนธรรม รวมทั้ ง
องค์ความรู้เกี่ยวกั บด้านความคิด ความเชื่อ สังคมและ
ประเพณีทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
18.คุณคิดว่าการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
คนไทยและการเรี ยนภาษาไทยกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็ น
คนเกาหลี ใต้ มี ค วามแตกต่ างกันมากและมี ผ ลต่ อการ
เรียนของนักศึกษา
19.คุณ คิดว่าควรมี การสร้างความร่ วมมือกับหน่ วยงาน
หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นการสื่อสาร
ข้ ามวั ฒ นธรรมมากขึ้ น เพื่ อให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อผู้ เ รี ย นชาว
เกาหลีใต้และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
20.คุณคิดว่าหนังสือเรียน ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอน
ควรมีการพัฒ นาและปรับปรุงให้เนื้อหามีความทันสมั ย
น่าสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมและมีประโยชน์แก่ผู้เรียน
ชาวเกาหลีใต้
21.คุ ณ คิ ด ว่ า หนั ง สื อ ต ารา เอกสารต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ส อน
ภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ ควรเขี ย นเป็ น
ภาษาไทยเท่านั้น ไม่ควรใช้สัทอักษรกากับ
22.คุ ณ คิ ด ว่ า หนั ง สื อ ต ารา เอกสารต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ส อน
ภาษาไทยให้แ ก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ควรมีทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลีของผู้เรียนปรากฏไว้ด้วย
23.คุ ณ คิ ด ว่าผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศควรหาโอกาสมาท่องเที่ย ว มา
เรียนภาษาไทยหรือมาแลกเปลี่ยนในโครงการที่ไทย

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ใน
ไทย
S.D. ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

̅

4.41

0.71

มาก

4.33

0.75

มาก
ที่สุด

4.25

0.70

มาก

4.13

0.73

มาก

3.59

1.11

มาก

3.59

1.01

มาก

4.04

0.82

มาก

3.97

0.82

มาก

4.45

0.71

มาก

4.34

0.78

มาก
ที่สุด

3.06

1.26

ปาน
กลาง

3.10

1.18

ปาน
กลาง

3.68

0.99

มาก

3.59

1.00

มาก

4.48

0.67

มาก

4.38

0.75

มาก
ที่สุด
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ดานการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีใหแก่นักศึกษาเกาหลีใต
24.คุ ณคิด ว่าจานวนผู้เ รียน จานวนชั่ วโมงเรี ยน สภาพ
ห้องเรี ย น อุ ปกรณ์ แ ละสื่ อการเรี ย นการสอน มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียน
25.คุณ พบว่าผู้ เ รีย นชาวเกาหลี ใต้ ที่ เรี ย นภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศมักมีปัญหาด้านการปรับตัวกั บ
คนไทยและสังคม วัฒนธรรมไทย
26.คุณคิดว่าความแตกต่างทั้งทางด้านระบบเสียง ระบบ
คาและไวยากรณ์ ข องภาษาไทยและภาษาเกาหลี เ ป็ น
ปัญหาอย่างมากต่อการเรี ยนภาษาไทยของผู้เรี ยนชาว
เกาหลีใต้
27.คุ ณคิ ดว่ าปั ญหาด้ านงบประมาณหรื อทุ นสนับ สนุ น
ด้านการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ยังมีเงินสนับสนุนน้อยและไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร
28.คุ ณ คิ ด ว่ า สื่ อ เทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย
ถูกนามาใช้ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้แก่ ผู้เรีย น
ชาวเกาหลีใต้ค่อนข้างน้อยมาก
29.คุ ณ คิ ด ว่ าปั ญ หาที่ พ บในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ เ กิ ด จากการขาด
แคลนอาจารย์ การที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ไ ด้ จบด้ า น
ภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ างประเทศโดยตรง และการที่อาจารย์
ผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ
30.คุ ณ หนั กใจและมี ปั ญ หาในการเรี ย นภาษาไทยใน
ฐ า น ะ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ก ก ว่ า ก า ร เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี

ขอมูลจาก ม.ใน
ไทย
S.D. ระดับ

̅

S.D.

ระดับ

̅

4.15

0.84

มาก

4.13

0.82

มาก

3.19

1.10

ปาน
กลาง

3.18

1.06

มาก

3.55

1.09

มาก

3.55

1.01

มาก

3.99

0.91

มาก

3.95

0.94

มาก

3.88

0.95

มาก

3.82

0.95

มาก

2.71

1.13

ปาน
กลาง

2.82

1.09

ปาน
กลาง

2.73

1.19

ปาน
กลาง

2.83

1.17

ปาน
กลาง

จากตาราง 4.13 ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้ของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี
พบว่า ผู้เ รียนชาวเกาหลีใต้ที่ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศควรหาโอกาสมาท่องเที่ยว
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มาเรียนภาษาไทยหรือมาแลกเปลี่ยนในโครงการต่างๆ ที่ประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.48,
S.D. = 0.67) รองลงมาคือหนังสือเรียน ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้
เนื้อหามีความทันสมัย น่าสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมและมีประโยชน์แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ ( ̅ =
4.45, S.D. = 0.71) และชอบบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ไม่ตึงเครียดและไม่กดดัน
ผู้เรียนมากจนเกินไป ( ̅ = 4.43, S.D. = 0.71) ตามลาดับ
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้ของกลุม่ นักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศควรหาโอกาสมาท่ องเที่ ยว มาเรียนภาษาไทยหรือมา
แลกเปลี่ยนในโครงการต่างๆ ที่ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 4.38, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ
หนังสือเรียน ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เนื้ อหามีความทันสมั ย
น่าสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมและมีประโยชน์แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ ( ̅ = 4.34, S.D. = 0.78)
ส่วนอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.33 ได้แก่ ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนหรือภาควิชาจัดทัศนศึกษา
หรือพาไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศเกาหลีใต้และในประเทศ
ไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ ( ̅ = 4.33, S.D. = 0.72) ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ควรจะมีเพื่อนคนไทย
ทั้งที่อ ยู่ในประเทศไทยและในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อช่วยฝึก ฝนทั กษะการใช้ภาษาไทยสร้างความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกั นและกัน ( ̅ = 4.33, S.D. = 0.73) และ
อาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาโดยตรงด้านภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยหรือการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยาและสามารถทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅ = 4.33, S.D. = 0.75)
สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
แล ะ ปร ะ เท ศสา ธาร ณรั ฐ เ กา ห ลี ใ ต้ ร ะ ห ว่ า ง อา จ าร ย์ ผู้ ส อ นแ ล ะ นั ก ศึ ก ษาเ ก าห ลี ใต้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรี 2) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี และ 3) ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้
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ตาราง 4.14 การเปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบันของการจัดการศึกษาข้าม
วัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้
สภาพปัจจุบัน
ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรี
ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
อาจารย์
นักศึกษา

ขอมูลจาก ม.ในไทย
อาจารย์
นักศึกษา

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตาราง 4.14 ระดับ ความคิดเห็นเกี่ ย วกั บ สภาพปัจ จุ บันของการจัด การศึก ษาข้า ม
วัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีและประเทศไทย พบว่า ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมทั้ง
นัก ศึก ษาจากมหาวิท ยาลั ยในประเทศเกาหลี มี ความคิ ดเห็น อยู่ใ นระดับ มาก แต่ อาจารย์จ าก
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรี อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศ
เกาหลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกันทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง
ด้านการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกันทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่า งประเทศระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ทยาลัย ในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
การจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ส่ ว นที่ 1 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ตาราง 4.15 ภาพรวมปัจ จั ยที่ มี ผ ลต่อประสิท ธิผ ลของการจัดเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ปัจจัย

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D.
ระดับ
̅

1.ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก

4.12

0.29

มาก

2.ดานปัจจัยนาเขา

3.62

0.53

3.ดานกระบวนการ

3.42

0.52

4.ดานผลผลิต

3.19

0.49

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D.
ระดับ
̅
มาก
4.21
0.38
ที่สุด
3.64
0.46
มาก
3.65

0.53

มาก

3.23

0.67

ปาน
กลาง
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จากตาราง 4.15 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่ า งประเทศภาพรวมของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น อาจารย์ ใ นประเทศเกาหลี พบว่ า
ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.12, S.D. = 0.29)
รองลงมาคือด้านปัจจัยนาเข้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 0.53) ด้านกระบวนการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.42, S.D. = 0.52) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X = 3.19, S.D. = 0.49)
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ภาพรวมของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.21 , S.D. = 0.38) รองลงมาคือด้านกระบวนการอยู่ ในระดับมาก
( X = 3.65, S.D. = 0.53) ด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก ( X = 0.64 , S.D. = 0.46) และ
ด้านผลผลิต อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.23, S.D. = 0.67)
ตาราง 4.16 ปัจจัยด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก
1.1 ด้านสังคม
1.ท่านคิดว่าคนในสังคมไทยปัจจุบันให้ความใส่ใจ
ตระหนักและอนุรักษ์ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
2.ท่านคิดว่าคนต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทย
เพิ่มขึ้น
3.ท่านคิดว่าความเหมือนและความแตกต่างกัน
ทางด้านผู้คน ภาษา สังคมและวัฒนธรรมเป็น
เสน่ห์ที่สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4.ท่านคิดว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็น
สาเหตุ
สาคัญที่ทาให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน
5.ท่านคิดว่าภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อม
ความคิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคน
ไทยและคนต่างชาติ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D.
ระดับ
̅
3.87
0.32
มาก

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D.
ระดับ
̅
4.05
0.41
มาก

3.86

0.32

มาก

3.59

0.70

มาก

3.50

0.76

มาก

3.88

0.81

มาก

3.93

0.62

มาก

3.96

0.82

มาก

3.79

0.58

มาก

4.00

0.82

มาก

3.43

1.28

ปาน
กลาง

4.29

0.96

มาก
ที่สุด
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6.ท่านคิดว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับ
ความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพและสถานะทางสังคมได้

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D.
ระดับ
̅
มาก
4.71
0.47
ที่สุด

1.2 ด้านการเมือง

4.40

0.43

มาก

4.36

0.63

มาก

4.41

0.67

มาก
ที่สุด

4.79

0.43

มาก
ที่สุด

4.37

0.76

มาก
ที่สุด

4.43

0.51

มาก

4.22

0.82

มาก
ที่สุด

4.29

0.91

มาก

4.29

0.79

มาก
ที่สุด

4.29

0.73

มาก

4.18

0.86

มาก

4.29

0.91

มาก

3.92

0.98

มาก

4.00

0.48

มาก

4.18

0.53

มาก

3.86

1.29

มาก

4.02

0.99

มาก

4.14

0.77

มาก

4.39

0.64

มาก
ที่สุด

ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก

1.ท่านคิดว่าการเรียนรู้ภาษาไทยช่วยเสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีและความร่วมมือด้านการเมืองของ
ทั้งสองประเทศได้
2.ท่านคิดว่าผู้บริหารประเทศและนโยบายการ
บริหารประเทศมีผลต่อการพัฒนาด้านการเรียน
การสอน ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
3.ท่านคิดว่าความมั่นคง ความปลอดภัย และความ
มีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้คนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทย
เพิ่มขึ้น
4.นโยบายทางด้านการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนที่
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเข้าใจภาษา
วัฒนธรรม
ของเพื่อนบ้านทาให้ภาษาไทยได้รับความสนใจ
5.ท่านคิดว่าการสนับสนุนและการจัดสรร
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ส่งผลให้คนต่างชาติสนใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มขึ้น
6.คุณภาพและระบบการบริหารการศึกษาไทยมี
การพัฒนาและน่าเชื่อถือมากขึ้นส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ
1.3 ด้านเศรษฐกิจ
1.ท่านคิดว่าภาษาไทยเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพการ
งานในอนาคต
2.ท่านคิดว่าค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก
ส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาประเทศ
ไทยเพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางาน
เพิ่มขึ้น

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D.
ระดับ
̅
มาก
4.61
0.57
ที่สุด
มาก
4.23
0.57
ที่สุด
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3.ท่านคิดว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ส่งผลให้คนต่างชาติเข้ามาทางานในไทยและ
เรียนภาษาไทย
4.อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายการ
ลงทุนของบริษัทต่างชาติในไทยส่งผลให้ตลาด
การศึกษาและการจ้างงานผู้มีความรู้ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น
5.อัตราการจ้างงานและรายได้ของบริษัทเกาหลีใต้
ในไทยที่มีค่อนข้างสูงส่งผลให้คนเกาหลีใต้สนใจ
เรียนภาษาไทยและอยากมาทางานที่ไทยเพิ่มมาก
ขึ้น
6.ภาวะการแข่งขันที่สูง ความกดดันและโอกาส
ตกงานที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ ส่งผล
ให้คนเกาหลีใต้สนใจเรียนภาษาไทยและเลือกที่
จะทางานในไทย
7.การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้สนใจเรียนรู้
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย
8.กระแสความนิยมด้านธุรกิจการอาหาร
ความบันเทิง ศัลยกรรมความงาม ส่งผลให้คน
ไทยและคนเกาหลีใต้ต่างก็มีความสนใจเรียน
ภาษาของกันและกันมากขึ้น
1.4 ด้านเทคโนโลยี
1.ท่านคิดว่าปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วนช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจง่าย
2.เทคโนโลยีช่วยผลิตสื่อ ตาราเอกสารการเรียน
การสอนภาษาไทยที่น่าดึงดูด น่าสนใจ ทันสมัย
และมีความหลากหลายให้แก่ชาวต่างชาติ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D.
ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D.
ระดับ
̅

4.07

0.47

มาก

4.22

0.77

มาก
ที่สุด

4.00

0.68

มาก

4.20

0.82

มาก
ที่สุด

3.93

0.92

มาก

4.18

0.70

มาก

4.21

0.80

มาก

4.10

0.77

มาก

3.71

1.07

มาก

4.00

0.89

มาก

4.07

0.62

มาก

4.31

0.65

มาก
ที่สุด

4.29

0.37

มาก

4.44

0.52

4.57

0.51

มาก
ที่สุด

4.49

0.62

4.07

0.62

มาก

4.39

0.64

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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3.เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เชื่อมโยงความรู้
การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติทั้ง
ใน นอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและข้าม
ประเทศ
4.เทคโนโลยีทีทันสมัยในปัจจุบัน เป็นช่องทางหนึ่ง
ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้จักประเทศ
ไทยและสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
5.การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D.
ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D.
ระดับ
̅

4.29

0.61

มาก

4.45

0.61

มาก
ที่สุด

4.29

0.47

มาก

4.51

0.58

มาก
ที่สุด

4.21

0.58

มาก

4.39

0.67

มาก
ที่สุด

จากตาราง 4.16 ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกรายด้านย่อยของกลุ่มอาจารย์ใน
ประเทศเกาหลี พบว่า ด้านการเมือง ( X = 4.40, S.D. = 0.43) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านเทคโนโลยี ( X = 4.29, S.D. = 0.37) และด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.87, S.D. =
0.32)
ด้านสังคมของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับ
ความรู้ พัฒนาบุคลิก ภาพและสถานะทางสังคมได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 4.71, S.D. =0.47)
รองลงมาคือ ความเหมือนและความแตกต่างกันทางด้านผู้คน ภาษา สังคมและวัฒนธรรมเป็นเสน่ห์ที่
สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น ( X = 3.93, S.D. = 0.62) และภาษาเป็น
เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ที่ ช่ วยเชื่ อ มความคิดและสร้ างความเข้า ใจอัน ดีร ะหว่า งคนไทยและคนต่า งชาติ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.43, S.D. = 1.28)
ด้านการเมืองของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่าผู้บริหารประเทศและนโยบายการ
บริหารประเทศมีผลต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ
( X = 4.79, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ความมั่นคง ความปลอดภัย และความมีเสถียรภาพทาง
การเมืองการปกครองเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ( X = 4.43,
S.D. = 0.51) อีกทั้งคุณภาพและระบบการบริหารการศึกษาไทยมีการพัฒนาและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติและการสนับสนุนและการจัดสรรทุนการศึกษา
จากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐส่ง ผลให้คนต่างชาติส นใจศึก ษาภาษาไทยเพิ่ม มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X = 4.29, S.D. =0.91)
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ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า ภาวะการแข่งขันที่สูง ความกดดัน
และโอกาสตกงานที่ เพิ่ ม มากขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ ส่ง ผลให้คนเกาหลีใต้ส นใจเรียนภาษาไทย
และเลือกที่จะทางานในไทยเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ
ค่าเล่าเรียนและค่ าครองชีพที่ไม่สูงมากส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทาง มาประเทศไทยเพื่อ
การเรียน การท่องเที่ยวและการทางานเพิ่มจานวนมากขึ้น ( X = 4.14, S.D. =0.77) และ การกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและ
ส่งผลให้สนใจเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.71, S.D. = 1.07)
ด้านเทคโนโลยีของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วน
ช่วยสนับ สนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้เ ข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.51)
รองลงมาคือ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เ ชื่อมโยงความรู้ การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและข้ามประเทศได้เพิ่มมากขึ้น ( X = 4.29,
S.D. = 0.61) และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบนั เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติ
รู้จักประเทศไทยและสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ( X = 4.29, S.D. = 0.47) นอกจากนั้นเทคโนโลยี
ช่วยผลิตสื่อ ตาราเอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่ น่าดึง ดูด น่าสนใจ ทั นสมั ยและมี ความ
หลากหลายให้แก่ชาวต่างชาติมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 4.07, S.D. = 0.62)
ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกรายด้านย่อ ยของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า
ด้านเทคโนโลยี ( X = 4.44 , S.D. = 0.52 ) มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือด้านการเมือง
( X = 4.23, S.D. =0.57) และด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 4.05, S.D. = 0.41)
ด้านสังคมของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับ
ความรู้ พั ฒ นาบุคลิก ภาพและสถานะทางสัง คมได้ มี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือ ภาษาเป็ น
เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ที่ ช่ วยเชื่ อ มความคิดและสร้ างความเข้า ใจอัน ดีร ะหว่า งคนไทยและคนต่า งชาติ
( X = 4.29 , S.D. = 0.96) และคนในสังคมไทยปัจจุบันให้ความใส่ใจ ตระหนักและอนุรักษ์ภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 0.59, S.D. = 0.70)
ด้านการเมื องของกลุ่ม อาจารย์ในประเทศไทย พบว่าการเรียนรู้ภาษาไทยช่วยเสริมสร้าง
สั ม พั น ธไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งของทั้ ง สองประเทศได้ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
( X = 4.41,S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ผู้บริหารประเทศและนโยบายการบริหารประเทศมีผลต่อการ
พัฒนา ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ( X = 4.37, S.D. =0.76) และคุณภาพ
และระบบการบริหารการศึกษาไทยมีการพัฒนา และน่าเชื่อถือมากขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน
ภาษาไทยของชาวต่างชาติมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.92, S.D. = 0.98)
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า กระแสความนิยมด้านธุรกิจการอาหาร
ความบันเทิงและศัลยกรรมความงาม ส่งผลให้คนไทยและคนเกาหลีใต้ต่างก็มีความสนใจเรียนภาษา
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ของกันและกันมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.31, S.D. = 0.65) รองลงมาคือค่าเล่าเรียนและ
ค่ า ครองชี พ ที่ ไ ม่ สู ง มากส่ ง ผลให้ ค นต่ า งชาติ ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางมาประเทศไทยเพื่ อ การเรี ย น
การท่องเที่ยวและการทางานเพิ่มจานวนมากขึ้น ( X = 4.39, S.D. = 0.64) และการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้สนใจ
เรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ( X = 4.00 , S.D. = 0.89)
ด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม อาจารย์ในประเทศไทย พบว่า เทคโนโลยีที ทั นสมั ยในปัจ จุบั น
เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยและสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วนช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจง่าย ( X = 4.49, S.D. = 0.62) อีกทั้งเทคโนโลยีช่วยผลิตสื่อ
ตาราเอกสารการเรียนการสอนภาษาไทย ที่น่าดึงดูด น่าสนใจ ทันสมัยและมีความหลากหลายให้แก่
ชาวต่างชาติ ( X = 4.39, S.D. = 0.64) และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ ( X = 4.39, S.D. =
0.67) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตาราง 4.17 ปั จ จั ย น าเข้ า ที่ มี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ดานปัจจัยนาเขาเบื้องตน
2.1 หลักสูตรการศึกษา
1.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่มีจุดเด่นหรือจุดเน้นเท่าที่ควร
2.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ทันสมัยและมีเนื้อหาไม่น่าสนใจ
3.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ชาวต่างชาติเท่าที่ควร

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.45 0.46
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
3.41

0.82

มาก

4.21

0.58

มาก

3.82

0.99

มาก

3.14

0.66

ปาน
กลาง

3.33

1.01

ปาน
กลาง

3.00

0.96

ปาน
กลาง

3.08

0.98

ปาน
กลาง

2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

3.43

0.46

ปาน
กลาง

3.65

0.73

มาก

1.สาขาวิชาหรือทางสถาบันมีระบบการจัดการศึกษา
ด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

2.93

0.73

ปาน
กลาง

3.65

0.90

มาก
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ดานปัจจัยนาเขาเบื้องตน
2.มีเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง
และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ
3.มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชา
ภาษาไทยที่ชัดเจนและเหมาะสม
2.3 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
1.ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมและทันสมัย
2.สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย
3.การใช้สื่อของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น
2.4 ลักษณะของแหล่งเรียนรู้
1.การจัดห้องเรียน ขนาดห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน
มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
2.ทาเล ที่ตั้ง สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่
สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อการตัดสินใจ
3.ภาควิชาที่รับผิดชอบมีการจัดห้องหรือศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้บริการ
4.ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้บริการ
5.มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
2.5 งบประมาณ
1.ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการหรือ
ทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรรให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งในประเทศและใน
ต่างประเทศ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.64

0.74

มาก

3.73

0.84

มาก

3.71

0.73

มาก

3.55

0.98

มาก

3.90

0.71

มาก

3.99

0.70

มาก

3.79

0.97

มาก

3.82

0.91

มาก

3.86

0.77

มาก

3.86

0.79

มาก

4.07

0.83

มาก

4.31

0.77

3.81

0.64

มาก

3.86

0.66

4.07

0.92

มาก

4.35

0.75

มาก
ที่สุด

4.14

0.86

มาก

4.35

0.78

มาก
ที่สุด

3.86

0.86

มาก

3.65

1.01

มาก

3.57

1.09

มาก

3.69

1.08

มาก

3.43

1.22

3.24

1.27

3.25

1.17

2.94

1.11

2.93

1.21

2.88

1.27

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

มาก
ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

162
ดานปัจจัยนาเขาเบื้องตน
2.ทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณเพียงพอจาก
มหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อ
นามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสาขาวิชา

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
3.57

1.34

มาก

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
3.00

1.27

ปาน
กลาง

จากตาราง 4.17 พบว่า ด้านปัจจัยนาเข้ารายด้านย่อยของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี
พบว่า ด้านลักษณะของสื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =3.90, S.D. =0.71) รองลงมาคือ
ด้านลักษณะของแหล่งเรียนรู้ ( X = 3.81, S.D. = 0.64) และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X = 3.25, S.D. = 1.17)
ด้านหลักสูตรการศึกษาของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่าภาษาไทยหรือโปรแกรม
การเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีจุดเด่นหรือจุดเน้นเท่าที่ควร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.21, S.D.
= 0.58) รองลงมาคือ หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ทันสมัยและ
มีเนื้อหาไม่น่าสนใจ ( X =3.14, S.D. =0.66) และหลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยัง ไม่ ตอบสนองความต้ องการของผู้เ รีย นชาวต่า งชาติ เ ท่ าที่ ควร มี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ด
( X = 3.00, S.D. = 0.96)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า มีเกณฑ์
การคัดเลือกนัก ศึก ษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ ชัดเจนและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด
( X = 3.71, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ มี เกณฑ์ก ารคัดเลือกอาจารย์ผู้ส อนทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ ( X = 3.64, S.D. =0.74) และสาขาวิชาหรือทางสถาบันมีระบบการจัดการศึกษาด้าน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ มีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X = 2.93, S.D. = 0.73)
ด้านลักษณะของสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่าการใช้สื่อ
ของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.07, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย ( X =3.86, S.D. =0.77) และห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.79, S.D. =0.97)
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ด้ า นลั ก ษณะของแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องกลุ่ ม อาจารย์ ใ นประเทศเกาหลี พบว่ า ท าเล ที่ ตั้ ง
สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทย
ของชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.14, S.D. = 0.86) รองลงมาคือ การจัดห้องเรียน ขนาด
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
( X = 4.07, S.D. = 0.92) และห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.43, S.D. = 1.22)
ด้านงบประมาณของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า ทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณ
เพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอกเพือ่ นามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสาขาวิชา ( X = 3.57, S.D. = 1.34) รองลงมาคือทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชา
มีโครงการหรือทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งใน
ประเทศและในต่างประเทศ ( X = 2.93, S.D. = 1.21)
ด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้นรายด้านย่อยของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ด้านหลักสูตร
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.41, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ ด้านลักษณะของสื่อการเรียน
การสอน ( X = 3.99 , S.D. = 0.70) และด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.94, S.D. =
1.11)
ด้ า นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาของกลุ่ ม อาจารย์ ใ นประเทศไทย พบว่ า หลั ก สู ต รภาษาไทย
หรือโปรแกรม การเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีจุดเด่นหรือจุดเน้นเท่าที่ควร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 3.82, S.D. = 0.99) รองลงมาคือ หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ยังไม่ทันสมัยและมีเนื้อหาไม่น่าสนใจ ( X =3.33, S.D. = 1.01) และหลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรม
การเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร มีค่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุด ( X = 3.08, S.D. = 0.98)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า เกณฑ์การ
คัด เลื อ กอาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่ มี ความรู้ค วามสามารถโดยตรงและ
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.73, S.D. = 0.84)
รองลงมาคื อ สาขาวิ ช าหรื อ ทางสถาบั น มี ร ะบบการจั ด การศึ ก ษาด้ า นภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น
ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ ( X = 3.65, S.D. = 0.73) และเกณฑ์
การคั ดเลือ กนัก ศึก ษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ ชัดเจนและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด
( X = 3.55, S.D. = 0.98)
ด้านลักษณะของสื่อ การเรียนการสอนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า การใช้สื่อ
ของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.31, S.D. = 0.77) รองลงมาคือสื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้
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ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย ( X = 3.86, S.D. = 0.79) และ.ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอน
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.82, S.D. = 0.91)
ด้านลักษณะของแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า การจัดห้องเรียน ขนาด
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
( X = 4.35, S.D. = 0.75) และทาเล ที่ตั้ง สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวกสบายของสถานที่
เรียนส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ ( X = 4.35, S.D. = 0.78) มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ห้องสมุดมีห นังสือ เอกสาร สื่อมั ลติมีเดียที่ เกี่ยวกั บการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียนได้มาใช้บริการ ( X = 0.69, S.D. = 1.08) และห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.24 , S.D. = 1.27)
ด้านงบประมาณของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณ
เพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอกเพือ่ นามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.00, S.D. = 1.27) รองลงมาคือทางมหาวิทยาลัย
หรือทางสาขาวิชามีโครงการหรือทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้าน
ภาษาไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.88, S.D. = 1.27)

ตาราง 4.18 ปัจจัยด้านกระบวนการทีม่ ีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ดานกระบวนการ
3.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
1.มีการกาหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักสูตรหรือ
โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน
2.มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแนะนา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติในกรณี
มีปัญหา
3.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการและความ
จาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.05 0.79
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
3.54

0.73

มาก

2.86

1.29

ปาน
กลาง

3.69

1.19

มาก

3.43

1.34

ปาน
กลาง

3.88

1.07

มาก

3.43

1.28

ปาน
กลาง

3.02

1.09

ปาน
กลาง
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ดานกระบวนการ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

4 .มีการมอบหมายและกาหนดภาระงานสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้แก่
อาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม

2.50

1.02

ปาน
กลาง

3.55

1.04

มาก

3.2 การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์

3.46

0.98

ปาน
กลาง

3.72

0.82

มาก

3.57

1.16

มาก

3.86

0.94

มาก

3.43

1.22

ปาน
กลาง

3.55

1.04

มาก

3.14

1.10

ปาน
กลาง

3.59

1.00

มาก

3.21

1.12

ปาน
กลาง

3.67

0.99

มาก

3.50

1.09

มาก

3.78

0.92

มาก

3.93

1.00

มาก

3.84

0.94

มาก

3.43

1.02

ปาน
กลาง

3.76

0.95

มาก

3.3 กระบวนการบริหารหลักสูตร

3.46

0.74

ปาน
กลาง

3.70

0.81

มาก

1.มีโครงสร้างหลักสูตร วิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบ
ชัดเจนและมีความหลากหลาย เหมาะสมแก่ผู้เรียน

3.00

0.78

ปาน
กลาง

3.71

1.02

มาก

1.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนด
นโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
2.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
มากเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร
3.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งเสริมให้การ
เรียนการสอนภาษาไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ
ชาวต่างประเทศและได้รับการยอมรับ
4.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับนโยบาย
หรือพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น
5.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอน
6.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขามีการเสนอรูปแบบหรือ
โปรแกรมการเรียนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ยืดหยุ่นและหลากหลาย
7.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับค่าใช้จ่าย
ในการเรียนภาษาไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเรียนมากขึ้น
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2.มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียน
การสอนภาษาไทยให้มีความทันสมัยกับสภาพ
ปัจจุบัน
3.มีกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่
เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติ
4.มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัดและ
ความสนใจ
5.มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยมีลักษณะร่วมกับหลักสูตรหรือโปรแกรม
อื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program)
3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
1.มีความร่วมมือระหว่างองค์หรือหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
2.มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกันเชิง
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.5 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไป
อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ
2.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาให้ทุนสนับสนุนการ
เขียนเอกสาร ตาราการสอนภาษาไทยแก่อาจารย์
3.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการพัฒนา
อาจารย์โดยส่งไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ
4.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการสนับสนุน
ยกย่อง ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานดี เด่นหรือสร้าง
ชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.36

1.01

ปาน
กลาง

3.94

0.94

มาก

3.71

1.07

มาก

3.86

0.98

มาก

3.57

0.94

มาก

3.53

1.06

มาก

3.64

0.93

มาก

3.47

1.12

มาก

3.07

0.98

ปาน
กลาง

3.30

1.04

ปาน
กลาง

2.93

1.21

ปาน
กลาง

3.43

1.06

มาก

3.21

1.05

ปาน
กลาง

3.16

1.28

ปาน
กลาง

2.86

0.76

ปาน
กลาง

3.18

0.81

ปาน
กลาง

3.00

0.88

ปาน
กลาง

3.39

1.00

มาก

2.79

0.80

3.35

1.09

มาก

3.21

1.31

3.20

1.12

ปาน
กลาง

2.43

1.02

2.78

1.10

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

น้อย
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3.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียน
ชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น
2.มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความ
ทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ
3.รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นาไปใช้
4.วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
5.ตาราเรียนภาษาไทย เนื้อหาเก่า ยาก ล้าสมัยและ
ไม่น่าสนใจ
6.ตาราเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยมีเนื้อหา
และรายละเอียดไม่เหมาะสม มากหรือน้อยเกินไป
เน้นการท่องจามากกว่าความรู้ ความเข้าใจและการ
นาไปใช้ได้จริงในชีวิต
7.บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
8.การจัดกลุ่มผู้เรียนภาษาไทยไม่เกินกลุ่มละ 30 คน
ต่อห้องเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ภาษาไทย
9.เวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ภาษาไทยของผู้เรียน
10.การบ้านหรือการสั่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
3.7 การวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน
1.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการจัดสรรทุน
ด้านวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อทาวิจัยด้านการเรียน
การสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
2.มีการส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.46 0.38
กลาง
ปาน
2.50 0.85
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
3.83

0.54

มาก

3.49

1.00

มาก

3.57

1.02

มาก

3.82

0.86

มาก

3.64

0.74

มาก

3.98

0.85

มาก

3.57

0.85

มาก

3.88

0.90

มาก

3.64

0.84

มาก

2.98

1.15

ปาน
กลาง

2.64

1.34

ปาน
กลาง

2.69

1.23

ปาน
กลาง

2.86

1.17

ปาน
กลาง

4.08

1.13

มาก

3.71

0.99

มาก

4.39

0.89

มาก
ที่สุด

4.29

1.07

มาก

4.57

0.79

4.14

1.03

มาก

4.39

0.81

3.46

0.78

ปาน
กลาง

3.56

0.64

มาก

4.21

1.05

มาก

3.67

1.05

มาก

3.36

1.08

ปาน
กลาง

3.31

0.89

ปาน
กลาง

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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3.มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม
4.มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีพื้นที่ (เวที)
ในการแสดงออกด้านความรู้ความสามารถทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะที่แตกต่างให้แก่
ผู้เรียน
5.มีโครงการการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาเกี่ยวกับ
การเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3.8 การวัดและการประเมินผล
1.มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนที่
ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
2.มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและ
แจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.00

0.96

ปาน
กลาง

3.69

0.96

มาก

3.43

1.34

ปาน
กลาง

3.37

1.20

ปาน
กลาง

3.29

1.33

ปาน
กลาง

3.76

1.05

มาก

3.68

0.85

มาก

4.06

0.81

มาก
ที่สุด

3.71

1.14

มาก

4.04

0.91

มาก

3.64

0.74

มาก

4.08

0.84

มาก

จากตาราง 4.18 พบว่า ด้านกระบวนการรายด้านย่อยของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี
ด้านการวัดและการประเมิ นผลมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X =3.68, S.D. =0.85) และรองลงมาคือ
ด้านการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ( X = 3.46, S.D. = 0.98,0.74,0.38) การพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =2.86, S.D. = 0.76)
ด้านการจัดโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า หลักสูตร
ภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจาเป็น
ของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร และอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =
3.43, S.D. = 1.34) รองลงมาคือการกาหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการ
เรียน การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน ( X = 2.86, S.D. = 1.29) และ
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การมอบหมายและกาหนดภาระงานสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้แก่อาจารย์ผู้สอน
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.50, S.D. = 1.02)
ด้านการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า
มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการเสนอรูปแบบหรือโปรแกรมการเรียนภาษาไทย ให้แก่ผู้เรียน
อย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย มี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 3.93, S.D. = 1.00) รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนภาษาไทย
อย่างต่อเนื่อ ง ( X = 3.57, S.D. = 1.16) และมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีก ารส่งเสริมให้
การเรียนการสอนภาษาไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศและได้รับการยอมรับ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X = 3.14, S.D. = 1.10)
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า กรรมการประจา
หลั ก สู ต รและคณาจารย์ ผู้ ส อนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
( X = 3.71, S.D. = 1.07) รองลงมาคือหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยมีลักษณะ
ร่วมกับหลักสูตร หรือโปรแกรมอื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program) ( X = 3.64, S.D. =
0.93) และโครงสร้างหลักสูตร วิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบชัดเจนและมีความหลากหลายเหมาะสม
แก่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.00, S.D. =0.78)
ด้านการสร้างเครือ ข่ายทางการศึกษาของกลุ่ม อาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า การจัด
ประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกันเชิงวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ( X = 3.21, S.D. = 1.05) รองลงมาคือ ความร่วมมือระหว่างองค์ก ร
หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ( X = 2.93,
S.D. = 1.21)
ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม อาจารย์ ใ นประเทศเกาหลี พบว่ า
มหาวิท ยาลัยหรือ ทางสาขาวิชามี โ ครงการพัฒ นาอาจารย์โ ดยส่ง ไปดูง านทั้ ง ในและต่างประเทศ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.21, S.D. = 1.31) รองลงมาคือมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามี การส่ง
อาจารย์ไปอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ( X = 3.00, S.D. = 0.88)
และมหาวิท ยาลัย หรือ ทางสาขาวิช ามี ก ารสนับ สนุนยกย่อ งชื่น ชมอาจารย์ที่ มี ผ ลงานดีเ ด่ นหรื อ
สร้างชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด ( X = 2.43,
S.D. = 1.02)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า เวลาในการ
เรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.29, S.D. =
1.07) รองลงมาคือ การบ้านหรือการสั่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
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( X =4.14, S.D. = 1.03) และผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนรู้
ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.50, S.D. = 0.85)
ด้านการวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี
พบว่า.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการจัดสรรทุนด้านวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อทาวิจัยด้านการเรียน
การสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่ างชาติมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.21, S.D. =1.05) รองลงมาคือ
การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีพื้นที่ (เวที) ในการแสดงออกด้านความรู้ความสามารถทางภาษา
และวั ฒ นธรรมในลั ก ษณะที่ แ ตกต่ างหลากหลายให้แ ก่ ผู้ เ รี ยน ( X =3.43, S.D. =1.34) และ
การส่ง เสริม ให้มีก ารจัดกิ จ กรรมนอกชั้นเรียนที่ ส่ง เสริม ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒ นธรรมไทยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.00, S.D. =0.96)
ด้านการวัดและการประเมินผลของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่า ระบบการวัดและ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะด้า นภาษาไทยของผู้เ รีย นที่ ชัด เจน ถูก ต้อ ง
หลากหลายและตรงตามสภาพจริง มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =3.71, S.D. =1.14) รองลงมาคือ
การวั ด ผลการเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอและแจ้ ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ( X =3.64,
S.D. =0.74)
ด้านกระบวนการรายด้านย่อยของกลุ่ม อาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ด้านการวัดและ
การประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.06, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ( X = 3.83, S.D. = 0.54) และด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X = 3.30, S.D. = 1.04)
ด้านการจัดโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขปัญ หาให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติในกรณีที่มีปัญหาหรือ
ต้องการความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.88, S.D. = 1.07) รองลงมาคือ การกาหนดผู้ดูแล
และรับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็น
ระบบชัดเจน ( X = 3.69, S.D. = 1.19) และหลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควรมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X = 3.02, S.D. = 1.09)
ด้านการก าหนดนโยบาย วิสัยทั ศ น์และกลยุ ท ธ์ของกลุ่ ม อาจารย์ใ นประเทศไทย พบว่ า
มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนภาษาไทย
อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.86, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยหรือทาง
สาขาวิช ามี ก ารเสนอรู ป แบบหรื อโปรแกรมการเรีย นภาษาไทยให้แ ก่ ผู้เ รีย นอย่า งยืด หยุ่ นและ
หลากหลาย ( X = 3.84, S.D. = 0.94) และมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญกับ
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การส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนภาษาไทยมากเป็ นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กรมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X = 3.55,S.D. = 1.04)
ด้ า น ก ร ะ บ วนก า ร บ ริ ห า รห ลั ก สู ต ร ขอ งก ลุ่ ม อ า จ า รย์ ใ น ป ร ะ เ ทศไท ย พ บ ว่ า
การปรับปรุงหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน ชาวต่างประเทศให้มี
ความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.94, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ
กรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติ ( X = 3.86, S.D.
= 0.98) และหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยมี ลักษณะร่วมกับหลัก สูตรหรือ
โปรแกรมอื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.47, S.D. = 1.12)
ด้านการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ความร่วมมือ
ระหว่างองค์ห รือ หน่วยงานอื่ นๆ เพื่อการส่ง เสริม การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทย
( X = 3.43, S.D. = 1.06) รองลงมาคือ การจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนที่แตกต่างกันเชิงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( X = 3.16, S.D. = 1.28)
ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า มหาวิทยาลัย
หรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไปอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.39, S.D. = 1.00) รองลงมาคือมหาวิทยาลั ยหรือทางสาขาวิชาให้ทุน
สนับสนุนการเขียนเอกสารหรือตาราประกอบการสอนภาษาไทยแก่อาจารย์ ( X = 3.35, S.D. =
1.09) และมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการสนับสนุนยกย่องชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นหรือ
สร้างชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.78, S.D.
= 1.10)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า เวลาในการ
เรียนมี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิภ าพในการเรี ยนรู้ ภาษาไทยของผู้เ รี ยนมี ค่าเฉลี่ย มากที่ สุด ( X = 4.57,
S.D.=0.79) รองลงมาคือ การจัดกลุ่มผู้เรียนภาษาไทยไม่เกิ นกลุ่ม ละ 30 คนต่อห้องเรียนมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทย ( X = 4.39, S.D. = 0.89) และการบ้านหรือการสั่งงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.81) และตาราเอกสาร
ประกอบการเรียนภาษาไทยมี เนื้อหาและรายละเอียดไม่เ หมาะสม มากหรือน้อยเกิ นไป เน้นการ
ท่องจามากกว่าความรู้ ความเข้าใจและการนาไปใช้ได้จริง ในชีวิตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.69,
S.D.=1.23)
ด้านการวิจัยและการจัดกิจกรรมส่ง เสริมคุณภาพผู้เรียนของกลุ่ม อาจารย์ในประเทศไทย
พบว่า โครงการการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ภาษาและวัฒ นธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 3.76, S.D. = 1.05) รองลงมาคือ
การส่ง เสริม ให้มีก ารจัดกิ จ กรรมนอกชั้นเรียนที่ ส่ง เสริม ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒ นธรรมไทยให้
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นักศึกษามีส่วนร่วม ( X = 3.69, S.D. = 0.96) และการส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งใน
และนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.31, S.D. = 0.89)
ด้านการวัดและการประเมินผลของกลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า การวัดผลการเรียน
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง ( X = 4.08, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ
ระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนที่ชัดเจน
ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง ( X = 4.04, S.D. = 0.91)
ตาราง 4.19 ปัจ จัยด้านผลผลิตที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ดานผลผลิต
1.มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาชาวต่างชาติด้าน
ภาษาไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
2.นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน การประกวด และสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย
3.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้ประกอบ
อาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี
4.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย
5.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพใน
ประเทศไทยมากกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้
6.มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือหรือการ
ติดต่อสื่อสารของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
แล้วกับนักศึกษารุ่นน้องหรือคณาจารย์
7.ศิษย์เก่ามีส่วนช่วยสนับสนุนสาชาวิชาและสถาบัน
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน ด้านการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิทยากร ฯลฯ
8.ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีส่วนช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่
ผู้สนใจเรียนภาษาไทย

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.29 1.10
กลาง

3.50

0.94

มาก

2.79

0.58

ปาน
กลาง

2.96

1.15

ปาน
กลาง

3.79

0.80

มาก

3.45

1.00

มาก

3.36

0.74

3.47

0.87

มาก

2.93

1.00

3.04

1.12

ปาน
กลาง

2.71

1.14

ปาน
กลาง

2.82

1.15

ปาน
กลาง

3.29

0.83

ปาน
กลาง

2.96

1.17

ปาน
กลาง

3.43

1.02

ปาน
กลาง

3.43

1.04

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ดานผลผลิต
9.จานวนบัณฑิตมีการศึกษาต่อด้านภาษาไทยใน
ระดับสูงทั้งในประเทศเกาหลีใต้และในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น
10.ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพของ
คณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและจุดดึงดูดให้มี
คนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.21

0.97

ปาน
กลาง

3.14

1.02

ปาน
กลาง

2.93

1.00

ปาน
กลาง

3.76

0.99

มาก

จากตาราง 4.19 ด้านผลผลิตของกลุ่มอาจารย์ในประเทศเกาหลี พบว่าบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมี
รายได้ดี มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.79, S.D.= 0.80) รองลงมาคือ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ชาวต่างชาติด้านภาษาไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ( X = 3.50, S.D. = 0.94) และการสร้างเครือข่าย
ความร่ วมมื อ หรื อ การติด ต่อ สื่อ สารของบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึก ษาแล้ วกั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ นน้ องหรื อ
คณาจารย์ ( X = 2.71,S.D. = 1.14)
ด้านผลผลิตของกลุม่ อาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพ
ของคณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและจุดดึงดูดให้มีคนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ( X = 3.76, S.D. = 0.99) รองลงมาคือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย ( X = 3.47, S.D. = 0.87) และการสร้างเครือข่าย
ความร่ วมมื อ หรื อ การติด ต่อ สื่อ สารของบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึก ษาแล้ วกั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ นน้ องหรื อ
คณาจารย์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.82, S.D. = 1.15)
ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
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ตาราง 4.20 ภาพรวมปัจ จัยที่ มี ผลต่อประสิท ธิผ ลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทย
ปัจจัย
1.ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก
2.ดานปัจจัยนาเขา
3.ดานกระบวนการ
4.ดานผลผลิต

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
3.84 0.42
มาก
ปาน
3.44 0.45
กลาง
3.62 0.59
มาก
ปาน
3.34 0.66
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
3.77 0.43
มาก
ปาน
3.40 0.44
กลาง
3.52 0.47
มาก
ปาน
3.27 0.64
กลาง

จากตาราง 4.20 ปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อประสิท ธิผ ลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศภาพรวมของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า ด้านบริบท
หรือภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.84, S.D. = 0.42) รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 0.59) และด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้น อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.44, S.D. = 0.45) และผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X =3.34, S.D. = 0.66)
ปัจ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของการจั ดการเรี ยนการสอนภาษาไทยภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศภาพรวมของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อม
ภายนอกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.77, S.D.= 0.43) รองลงมาคือด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.47) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X = 3.27, S.D. = 0.64)
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ตาราง 4.21 ปัจจัยด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้
ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก
1.1 ด้านสังคม
1.ท่านคิดว่าคนในสังคมไทยปัจจุบันให้ความใส่ใจ
ตระหนักและอนุรักษ์ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
2.ท่านคิดว่าคนต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
3.ท่านคิดว่าความเหมือนและความแตกต่างกัน
ทางด้านผู้คน ภาษา สังคมและวัฒนธรรมเป็นเสน่ห์
ที่สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทย
เพิ่มขึ้น
4.ท่านคิดว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน
5.ท่านคิดว่าภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อม
ความคิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทย
และคนต่างชาติ
6.ท่านคิดว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับ
ความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพและสถานะทางสังคมได้
1.2 ด้านการเมือง
1.ท่านคิดว่าการเรียนรู้ภาษาไทยช่วยเสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีความร่วมมือการเมืองของสอง
ประเทศ
2.ท่านคิดว่าผู้บริหารประเทศและนโยบายการบริหาร
ประเทศมีผลต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
3.ท่านคิดว่าความมั่นคง ความปลอดภัย และความมี
เสถียรภาพทางการเมืองการปกครองเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้คนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยเพิ่มขึ้น

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
3.69 0.55
มาก
ปาน
3.39 0.99
กลาง
ปาน
3.38 0.99
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
3.69 0.52
มาก
3.46

0.94

มาก

3.41

0.95

มาก

3.39

0.91

ปาน
กลาง

3.40

0.90

มาก

3.23

1.17

ปาน
กลาง

3.25

1.17

ปาน
กลาง

4.61

0.56

มาก
ที่สุด

4.50

0.65

มาก
ที่สุด

4.14

0.81

มาก

4.09

0.78

มาก

3.87

0.64

มาก

3.83

0.62

มาก

4.35

0.76

มาก

4.25

0.76

มาก
ที่สุด

3.93

0.96

มาก

3.95

0.91

มาก

3.79

1.03

มาก

3.74

0.98

มาก
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ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก
4.นโยบายทางด้านการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนที่
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเข้าใจภาษา วัฒนธรรม
ประเทศเพื่อนบ้านทาให้ภาษาไทยได้รับความสนใจ
5.ท่านคิดว่าการสนับสนุนและการจัดสรร
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ส่งผลให้คนต่างชาติสนใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มขึ้น
6.คุณภาพและระบบการบริหารการศึกษาไทยมีการ
พัฒนาและน่าเชื่อถือมากขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจ
เรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ
1.3 ด้านเศรษฐกิจ
1.ท่านคิดว่าภาษาไทยเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพการงานในอนาคต
2.ท่านคิดว่าค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก
ส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย
เพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางานเพิ่มขึ้น
3.ท่านคิดว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศส่งผล
ให้มีคนต่างชาติเข้ามาทางานในไทยและเรียนรู้
ภาษาไทย
4.อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายการ
ลงทุนของบริษัทต่างชาติในไทยส่งผลให้ตลาด
ทางการศึกษาและการจ้างงานผู้มีความรู้ภาษาไทย
เพิ่มจานวน
5.อัตราการจ้างงานและรายได้ของบริษัทเกาหลีใต้ใน
ไทยที่มีค่อนข้างสูงส่งผลให้คนเกาหลีใต้สนใจเรียน
ภาษาไทยและอยากมาทางานที่ไทยเพิ่มมากขึ้น
6.ภาวะการแข่งขันที่สูง ความกดดันและโอกาส
ตกงานเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้คนเกาหลีใต้สนใจเรียน
ภาษาไทย
7.การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้สนใจเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้นด้วย

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.75

0.93

มาก

3.68

0.94

มาก

3.59

1.00

มาก

3.59

1.02

มาก

3.81

0.93

มาก

3.77

0.88

มาก

3.81

0.56

3.77

0.55

3.25

1.07

มาก
ปาน
กลาง

3.23

1.02

มาก
ปาน
กลาง

4.28

0.67

มาก

4.15

0.75

มาก

3.70

0.84

มาก

3.70

0.82

มาก

3.59

0.95

มาก

3.64

0.91

มาก

3.76

1.03

มาก

3.78

1.00

มาก

3.49

1.20

ปาน
กลาง

3.45

1.15

มาก

4.15

0.86

มาก

4.05

0.87

มาก
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ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก
8.กระแสความนิยมด้านธุรกิจการอาหาร
ความบันเทิงและศัลยกรรมความงาม ส่งผลให้
คนไทยและคนเกาหลีใต้ต่างก็มีความสนใจเรียน
ภาษาของกันและกัน
1.4 ด้านเทคโนโลยี
1.ท่านคิดว่าปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วนช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจง่าย
2.เทคโนโลยีช่วยผลิตสื่อ ตาราเอกสารการเรียนการ
สอนภาษาไทยที่น่าดึงดูด น่าสนใจ ทันสมัยและมี
ความหลากหลายให้แก่ชาวต่างชาติ
3.เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เชื่อมโยงความรู้
การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติทั้งใน
นอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและข้ามประเทศ
4.เทคโนโลยีทีทันสมัยในปัจจุบัน เป็นช่องทางหนึ่งที่
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทย
และสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
5.การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่างๆ
เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

4.20

0.70

มาก

4.15

0.73

มาก

3.95

0.85

มาก

3.80

0.61

มาก

3.53

0.81

มาก

3.46

0.85

มาก

4.90

0.84

มาก

3.83

0.83

มาก

3.94

0.75

มาก

3.89

0.73

มาก

3.84

0.83

มาก

3.74

0.84

มาก

4.18

0.76

มาก

4.06

0.85

มาก

จากตาราง 4.21 ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกรายด้านย่อยของนักศึกษาชาวเกาหลี
พบว่ าด้า นเทคโนโลยี มี ค่ าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 3.95, S.D. = 0.85)รองลงมาคื อ ด้ านการเมื อ ง
( X = 3.87, S.D. = 0.64) และด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.69, S.D. = 0.55)
ด้านสังคมของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อม
ความคิ ด และสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งคนไทยและคนต่ า งชาติ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
( X =4.61, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ การเรียนรู้ภาษาที่ สองจะช่วยยกระดับความรู้ พัฒ นา
บุคลิกภาพและสถานะทางสังคมได้ ( X = 4.14, S.D. =0.81)และความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.23, S.D. = 1.17)
ด้านการเมืองของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า การเรียนรู้ภาษาไทยช่วยเสริมสร้าง
สั ม พั น ธไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งของทั้ ง สองประเทศได้ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
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( X = 4.35, S.D. =0.76) รองลงมาคือผู้บริหารประเทศและนโยบายการบริหารประเทศมีผลต่อ
การพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างชาติ ( X = 3.93, S.D.= 0.96) และ
การสนับสนุนและการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้คนต่างชาติ
สนใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.59, S.D. = 1.00)
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่าค่าเล่าเรียนและค่าครองชี พที่ไม่สูง
มากส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางาน
เพิ่มจานวนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.28, S.D. = 0.67) รองลงมาคือกระแสความนิยมด้าน
ธุร กิ จการอาหาร ความบันเทิ ง และศัล ยกรรมความงาม ส่ง ผลให้คนไทยและคนเกาหลีใต้ต่างก็ มี
ความสนใจเรียนภาษาของกันและกันมากขึ้น ( X = 4.20, S.D. = 0.70) และภาษาไทยเป็นสิ่งสาคัญที่
จะทาให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพการงานในอนาคตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.25,
S.D. = 1.07)
ด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม นักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า เทคโนโลยีช่วยผลิตสื่อ ตารา
เอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่ น่าดึง ดูด น่าสนใจ ทั นสมั ย และมี ความหลากหลายให้แ ก่
ชาวต่างชาติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.90, S.D. = 0.84) รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ
( X = 4.18, S.D. = 0.76) และปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.53, S.D. = 0.81)
ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกรายด้านย่อยของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า
ด้ า นการเมื อ งมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = 3.83, S.D. = 0.62) รองลงมาคื อ ด้ า นเทคโนโลยี
( X = 3.80, S.D. = 0.61) และด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.69, S.D. = 0.52)
ด้านด้านสัง คมกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่ช่วยเชื่อม
ความคิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.50,
S.D. = 0.65) รองลงมาคือ การเรียนรู้ภาษาที่ส องจะช่วยยกระดับความรู้ พั ฒนาบุคลิกภาพและ
สถานะทางสังคมได้ ( X = 4.09, S.D. = 0.78) และความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสาเหตุสาคัญที่
ทาให้การสื่อสารไม่เข้าใจกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.25, S.D. = 1.17)
ด้านการเมืองของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่ า การเรียนรู้ภาษาไทยช่วยเสริมสร้าง
สั ม พั น ธไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งของทั้ ง สองประเทศได้ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
( X = 4.25, S.D. = 0.76) รองลงมาคือผู้บริหารประเทศและนโยบายการบริหารประเทศมีผลต่อ
การพั ฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้ แก่ชาวต่างชาติ ( X = 3.95, S.D. = 0.91) และ
การสนับสนุนและการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐส่งผลให้คนต่างชาติสนใจ
ศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.59, S.D. = 1.02)
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ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูง
มากส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางาน
เพิ่มจานวนมากขึ้น ( X = 4.15, S.D. = 0.75) และกระแสความนิยมด้านธุรกิจการอาหาร
ความ
บันเทิงและศัลยกรรมความงาม ส่งผลให้ คนไทยและคนเกาหลีใต้ต่างก็มีความสนใจเรียนภาษาของ
กันและกันมากขึ้น ( X = 4.15, S.D. = 0.73) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรม การท่ องเที่ยวไทยส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้
สนใจเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ( X = 4.05, S.D. = 0.87) และภาษาไทยเป็นสิ่งสาคัญที่
จะทาให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพการงานในอนาคต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =
3.23, S.D. = 1.02)
ด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม นัก ศึก ษาในประเทศไทย พบว่า การใช้เ ทคโนโลยีเป็นเครื่องมื อ
ในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.06, S.D. = 0.85) รองลงมาคือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เชื่อมโยง
ความรู้ การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและ
ข้ามประเทศได้เพิ่ มมากขึ้น ( X = 3.89, S.D. = 0.73) และปัจจุบันการใช้เ ทคโนโลยีมีส่วนช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.46, S.D. = 0.85)
ตาราง 4.22 ปั จ จั ย น าเข้ า ที่ มี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด เรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้
ปัจจัยนาเขา
2.1 หลักสูตรการศึกษา
1.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่มีจุดเด่นหรือจุดเน้นเท่าที่ควร
2.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ทันสมัยและมีเนื้อหาไม่น่าสนใจ
3.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ชาวต่างชาติเท่าที่ควร
2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.24 0.82
กลาง
ปาน
3.36 0.90
กลาง
ปาน
3.20 0.95
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.23 0.78
กลาง
3.35

0.91

มาก

3.15

0.95

ปาน
กลาง

3.15

1.07

ปาน
กลาง

3.18

1.03

ปาน
กลาง

3.45

0.73

ปาน
กลาง

3.42

0.66

มาก
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ปัจจัยนาเขา
1.สาขาวิชาหรือทางสถาบันมีระบบการจัดการศึกษา
ด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
2.มีเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ต่างชาติ
3.มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชา
ภาษาไทยที่ชัดเจนและเหมาะสม
2.3 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
1.ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ที่ทันสมัย
2.สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย
3.การใช้สื่อของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น
2.4 ลักษณะของแหล่งเรียนรู้
1.การจัดห้องเรียน ขนาดห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน
มีผลต่อการเรียนรู้
2.ทาเล ที่ตั้ง สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่
สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อ
การตัดสินใจเรียน
3.ภาควิชาที่รับผิดชอบมีการจัดห้องหรือศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้บริการ
4.ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้บริการ
5.มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
2.5 งบประมาณ

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.46

0.93

ปาน
กลาง

3.44

0.89

มาก

3.69

0.84

มาก

3.64

0.80

มาก

3.21

0.95

3.19

0.88

3.78

0.64

ปาน
กลาง
มาก

3.71

0.61

3.51

0.99

มาก

3.39

0.97

3.69

0.92

มาก

3.64

0.92

มาก

4.15

0.68

มาก

4.11

0.68

มาก

3.17

0.74

ปาน
กลาง

3.19

0.72

ปาน
กลาง

3.75

1.00

มาก

3.75

0.93

มาก

3.85

0.87

มาก

3.84

0.90

มาก

2.53

1.15

2.64

1.16

ปาน
กลาง

3.31

1.03

3.23

1.03

น้อย

2.40

1.24

น้อย

2.52

1.21

น้อย

3.88

0.81

มาก

3.71

0.85

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
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ปัจจัยนาเขา
1.ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการหรือ
ทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรรให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งในประเทศและใน
ต่างประเทศ
2.ทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณเพียงพอจาก
มหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อ
นามาใช้พัฒนา ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย
ของสาขา

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

4.13

0.86

มาก

3.93

0.94

มาก

3.63

0.97

มาก

3.49

1.02

มาก

จากตาราง 4.22 ด้านปัจจัยนาเข้ารายด้านย่อยของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า
ด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.88, S.D. = 0.81) รองลงมา คือด้านลักษณะของสื่อ
การเรียนการสอน ( X = 3.78, S.D. = 0.64) และด้านหลัก สูตรการศึกษา มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X = 3.24, S.D. = 0.82)
ด้านหลักสูตรการศึกษาของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า หลักสูตรภาษาไทยหรือ
โปรแกรมการเรี ย นการสอนภาษาไทยยั ง ไม่ มี จุด เด่น หรื อจุ ด เน้ น เท่ า ที่ ควรมี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
( X = 3.36, S.D. = 0.90) รองลงมาคือ หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ยังไม่ทันสมัยและมีเนื้อหาไม่น่าสนใจ ( X = 3.20, S.D.= 0.95) และหลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรม
การเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X =3.15, S.D. = 1.07)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า เกณฑ์การ
คัด เลื อ กอาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่ มี ความรู้ค วามสามารถโดยตรงและ
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.69, S.D. = 0.84)
รองลงมาคื อ สาขาวิ ช าหรื อ ทางสถาบั น มี ร ะบบการจั ด การศึ ก ษาด้ า นภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น
ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมี มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ ( X = 3.46, S.D. = 0.93)และเกณฑ์
การคัดเลือ กนัก ศึก ษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ ชั ดเจนและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด
( X = 3.21, S.D. = 0.95)
ด้านลักษณะของสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า การใช้สื่อ
ของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.15, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ .สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้
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ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย ( X = 3.69, S.D. = 0.92) และ.ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอน
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย ( X =3.51, S.D. =0.99)
ด้า นลั ก ษณะของแหล่ ง เรี ยนรู้ ข องกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในประเทศเกาหลี พบว่ า ท าเล ที่ ตั้ ง
สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทย
ของชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.85, S.D. = 0.87) รองลงมาคือการจัดห้องเรียน ขนาด
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
( X = 3.75, S.D. = 1.00) และห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้ แก่
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.40, S.D. = 1.24)
ด้านงบประมาณของกลุ่ม นัก ศึก ษาในประเทศเกาหลี พบว่า ทางมหาวิท ยาลัยหรือทาง
สาขาวิชา มีโ ครงการหรือ ทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโ อกาสพัฒ นาด้าน
ภาษาไทยทั้งในประเทศและในต่ างประเทศ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.13, S.D. = 0.86) และทาง
สาขาวิชาได้รับงบประมาณเพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อนามาใช้พัฒนา
และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในสาขาวิชาน้อยที่สุด ( X = 3.63, S.D. = 0.97)
ด้านปัจจัยนาเข้ารายด้านย่อยของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ด้านลักษณะของสื่อ
การเรียนการสอน ( X = 3.71, S.D. =0.61) รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ ( X = 3.71, S.D. = 0.85)
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.42, S.D. = 0.66)
และด้านลักษณะของแหล่งเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.19, S.D. = 0.72)
ด้ า นหลั ก สู ต รการศึ ก ษากลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในประเทศไทย พบว่ า หลั ก สู ต รภาษาไทย
หรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยัง ไม่ มีจุดเด่นหรือจุดเน้นเท่ าที่ ควรมี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 3.35, S.D. = 0.91) รองลงมาคือ หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร ( X = 3.18, S.D. = 1.03) และ
หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ทันสมัยและมีเนื้อหาไม่น่าสนใจ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.15, S.D. = 0.95)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า เกณฑ์การ
คัด เลื อ กอาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่ มี ความรู้ค วามสามารถโดยตรงและ
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.64, S.D. = 0.80)
รองลงมาคือสาขาวิชาหรือทางสถาบันมีระบบการจัดการศึกษาด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ ( X = 3.44, S.D. = 0.89) และเกณฑ์การคัดเลือก
นัก ศึก ษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ชัดเจนและเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.19,
S.D. = 0.88)
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ด้านลักษณะของสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มนัก ศึกษาในประเทศไทย พบว่า การใช้สื่อ
ของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิ บัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.11, S.D. = 0.68) รองลงมาคือสื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย ( X = 3.64, S.D. = 0.92) และ.ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอน
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.39, S.D. = 0.97)
ด้ า นลั ก ษณะของแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในประเทศไทย พบว่ า ท าเล ที่ ตั้ ง
สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทย
ของชาวต่างชาติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.84, S.D. = 0.90) รองลงมาคือการจัดห้องเรี ยน ขนาด
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
( X = 3.75, S.D. = 0.93) และห้องสมุ ดมี หนังสือ เอกสาร สื่อมัล ติมี เดียที่เ กี่ยวกั บการเรียนรู้
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.23, S.D. = 1.03)
ด้านงบประมาณของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชา
มีโครงการหรือทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งใน
ประเทศและในต่างประเทศ ( X = 3.93, S.D. = 0.94) รองลงมาคือทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณ
เพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอกเพือ่ นามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสาขาวิชา ( X = 3.49, S.D. = 1.02)
ตาราง 4.23 ปัจจัยด้านกระบวนการทีม่ ีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้
ดานกระบวนการ
3.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
1.มีการกาหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักสูตรหรือ
โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน
2.มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแนะนา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติในกรณี
ที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ
3.หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการและความ
จาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร
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3.มีการมอบหมายและกาหนดภาระงานสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์
ผู้สอนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
3.2 การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
1.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนด
นโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
2.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
มากเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร
3.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งเสริมให้การ
เรียนการสอนภาษาไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ
ชาวต่างประเทศและได้รับการยอมรับ
4.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับนโยบาย
หรือพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น
5.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยร่วมกัน
6.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการเสนอรูปแบบ
หรือโปรแกรมการเรียนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ยืดหยุ่นและหลากหลาย
7.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับค่าใช้จ่าย
ในการเรียนภาษาไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเรียนมากขึ้น
3.3 กระบวนการบริหารหลักสูตร
1.มีโครงสร้างหลักสูตร วิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบ
ชัดเจนและมีความหลากหลายเหมาะสมแก่ผู้เรียน
2.มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศให้มี
ความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
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มาก

3.56

0.90

มาก

3.60

0.87

มาก

3.45

0.88

ปาน
กลาง

3.43

0.88

มาก
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3.มีกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่
เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติ
4.มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้เลือกตามความ
ถนัดและความสนใจ
5.มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยมีลักษณะร่วมกับหลักสูตรหรือโปรแกรม
อื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program)
3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
1.มีความร่วมมือระหว่างองค์หรือหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
2.มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกันเชิง
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.5 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไป
อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ
2.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาให้ทุนสนับสนุนการ
เขียนเอกสารหรือตาราประกอบการสอนภาษาไทย
แก่อาจารย์
3.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการพัฒนา
อาจารย์โดยส่งไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ
4.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการสนับสนุน
ยกย่องชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานดี เด่นหรือสร้าง
ชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียน
ชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.93

0.76

มาก

3.85

0.84

มาก

3.57

1.02

ปาน
กลาง

3.47

0.99

มาก

3.40

1.21

ปาน
กลาง

3.29

1.01

ปาน
กลาง

3.33

1.07

ปาน
กลาง

3.27

0.84

ปาน
กลาง

3.20

1.24

ปาน
กลาง

3.23

1.03

ปาน
กลาง

3.46

1.14

ปาน
กลาง

3.32

0.97

ปาน
กลาง

3.45

0.95

ปาน
กลาง

3.32

0.70

ปาน
กลาง

3.42

1.12

ปาน
กลาง

3.34

0.90

ปาน
กลาง

3.27

1.08

ปาน
กลาง

3.18

0.88

ปาน
กลาง

3.66

1.16

มาก

3.46

0.99

มาห

3.43

1.17

ปาน
กลาง

3.30

0.97

ปาน
กลาง

3.83

0.56

มาก

3.76

0.46

มาก

3.93

0.98

มาก

3.78

0.82

มาก
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2.มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความ
ทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ
3.รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
นาไปใช้ได้จริง
4.วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
5.ตาราเรียนภาษาไทย เนื้อหาเก่า ยาก ล้าสมัยและ
ไม่น่าสนใจ
6.ตาราเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยมีเนื้อหา
และรายละเอียดไม่เหมาะสม มากหรือน้อยเกินไป
เน้นการท่องจามากกว่าความรู้ ความเข้าใจและการ
นาไปใช้ได้จริงในชีวิต
7.บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
8.การจัดกลุ่มผู้เรียนภาษาไทยไม่เกินกลุ่มละ 30 คน
ต่อห้องเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ภาษาไทย
9.เวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ภาษาไทยของผู้เรียน
10.การบ้านหรือการสั่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
3.7 การวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน
1.มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการจัดสรรทุน
ด้านวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อทาวิจัยด้านการเรียน
การสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
2.มีการส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
3.มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม
4.มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีพื้นที่ (เวที)

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.63

1.10

มาก

3.57

0.91

มาก

3.75

1.11

มาก

3.64

0.96

มาก

3.74

1.16

มาก

3.69

0.94

มาก

3.10

1.37

ปาน
กลาง

3.09

1.17

ปาน
กลาง

3.28

1.10

ปาน
กลาง

3.32

1.09

ปาน
กลาง

4.08

0.75

มาก

4.04

0.78

มาก

4.36

0.82

มาก

4.27

0.83

มาก
ที่สุด

4.28

0.75

มาก

4.24

0.75

มาก
ที่สุด

4.04

0.82

มาก

3.96

0.81

มาก

3.56

0.77

มาก

3.45

0.79

มาก
ที่สุด

3.51

0.89

มาก

3.34

0.94

ปาน
กลาง

3.55

0.86

มาก

3.40

0.93

มาก

3.36

1.03

ปาน
กลาง

3.28

1.07

ปาน
กลาง

3.48

0.95

ปาน

3.44

1.03

มาก
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ในการแสดงออกด้านความรู้ความสามารถทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะที่แตกต่างให้แก่
ผู้เรียน
5.มีโครงการการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาเกี่ยวกับ
การเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3.8 การวัดและการประเมินผล
1.มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนที่
ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
2.มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและ
แจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅

3.88

0.99

มาก

3.81

0.99

มาก

3.29

0.97

ปาน
กลาง

3.25

0.91

ปาน
กลาง

3.38

0.97

ปาน
กลาง

3.27

0.94

ปาน
กลาง

3.21

1.10

ปาน
กลาง

3.22

1.03

ปาน
กลาง

จากตาราง 4.23 ด้านกระบวนการรายด้านย่อยของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.83, S.D. = 0.56) รองลงมาคือด้านการจัดโครงสร้าง
การบริหารงาน( X = 3.70, S.D. = 1.57) และด้านการวัดและการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X = 3.29, S.D. = 0.97)
ด้า นการจั ด โครงสร้ างการบริห ารงานของกลุ่ ม นั ก ศึก ษาในประเทศเกาหลี พบว่ าการ
มอบหมายและกาหนดภาระงานสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้แก่อาจารย์ผู้สอนอย่าง
เป็นระบบและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.76, S.D. = 0.77) รองลงมาคือการกาหนดผู้ดูแล
และรับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็น
ระบบชัดเจน ( X = 3.69, S.D. = 0.88) และหลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X = 3.05, S.D. = 0.97)
ด้านการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า
มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการเสนอรูปแบบหรือโปรแกรมการเรียนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ยืดหยุ่นและหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.81, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
หรือทางสาขาวิชา มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
การแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกัน ( X = 3.76, S.D.=0.85) และมหาวิทยาลัย
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หรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนภาษาไทยมากเป็นอันดับ
ต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.19, S.D. = 0.84)
ด้านกระบวนการบริห ารหลัก สูตรของกลุ่ม นักศึก ษาในประเทศเกาหลี พบว่า กรรมการ
ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอและเป็ นไปตามคุณสมบัติ ( X = 3.93,S.D. = 0.76)
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ หลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้
เลือกตามความถนัดและความสนใจ ( X = 3.57, S.D. = 1.02) และหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียน
การสอนภาษาไทยมี ลัก ษณะร่วมกั บ หลัก สูตรหรื อโปรแกรมอื่นๆ ทั้ ง ในและต่างสถาบัน ( joint
program) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.40, S.D. = 1.21)
ด้านการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า การจัด
ประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกันเชิงวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.46, S.D. = 1.14) รองลงมาคือ ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
( X = 3.20, S.D. = 1.24)
ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในประเทศเกาหลี พบว่ า
มหาวิท ยาลัยหรือ ทางสาขาวิชามี โ ครงการพัฒ นาอาจารย์โ ดยส่ง ไปดูง านทั้ ง ในและต่างประเทศ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( X = 3.66, S.D. = 1.16) รองลงมาคือมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการ
สนับ สนุนยกย่อ งชื่นชมอาจารย์ที่ มีผลงานดีเ ด่นหรือสร้างชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ( X = 3.43, S.D. = 1.17) และมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาให้ทุนสนับสนุน
การเขียนเอกสารหรือตาราประกอบการสอนภาษาไทยแก่อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.27,
S.D. = 1.08)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า การจัด
กลุ่มผู้เรียนภาษาไทยไม่เกินกลุ่มละ 30 คนต่อห้องเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ภาษาไทย
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.36, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ เวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน ( X = 4.28, S.D. = 0.75) และตาราเรียนภาษาไทย เนื้อหาเก่า ยาก
ล้าสมัยและไม่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.10, S.D. = 1.37)
ด้านการวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี
พบว่า โครงการการศึกษาดูงาน หรือทั ศนศึกษาเกี่ยวกับ การเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ภาษาและวั ฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.88, S.D. = 0.99) รองลงมาคือ
การส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ในและนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ( X = 3.55,
S.D. = 0.86) และการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษามีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.36, S.D. = 1.03)
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ด้านการวัดและการประเมินผลของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่าระบบการวัดและ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะด้า นภาษาไทยของผู้เ รีย นที่ ชัด เจน ถูก ต้อ ง
หลากหลายและตรงตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.38, S.D. = 3.21) รองลงมาคือการ
วัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง ( X = 3.21, S.D. = 1.10)
ด้านกระบวนการรายด้านย่อยของกลุ่มนัก ศึกษาในประเทศไทย พบว่า ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.76, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ด้านการจัด
โครงสร้างการบริหารงาน ( X = 3.53, S.D. = 0.52) และด้านกระบวนการบริห ารหลักสูตร
( X = 3.53, S.D. = 0.64) อีกทั้งด้านการวัดและการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.25,
S.D. = 0.91)
ด้านการจัดโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า การมอบหมาย
และกาหนดภาระงานสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.72, S.D. = 0.76) รองลงมา คือการกาหนดผู้ดูแลและ
รับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบ
ชัดเจน ( X = 3.67, S.D.= 0.88) และหลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ยังไม่ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( X = 3.05 , S.D. = 0.76)
ด้านการก าหนดนโยบาย วิสัยทั ศน์และกลยุท ธ์ของกลุ่ม นัก ศึก ษาในประเทศไทย พบว่า
มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.71,
S.D. = 0.83) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการเสนอรูปแบบหรือโปรแกรมการเรียน
ภาษาไทย ให้แก่ผู้เรียนอย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย ( X = 3.69, S.D. = 0.89) และมหาวิทยาลัย
หรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมากเป็นอันดับ
ต้นๆ ในการพัฒนาองค์กรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.17, S.D. = 0.87)
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า กรรมการประจา
หลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.85,
S.D. = 0.84) รองลงมาคือ โครงสร้างหลักสูตร วิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบชัดเจนและมีความ
หลากหลายเหมาะสมแก่ผู้เรียน ( X = 3.60, S.D. = 0.87) และหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการ
สอนภาษาไทยมีลักษณะร่วมกับหลักสูตรหรือโปรแกรมอื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program)
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.29, S.D. = 1.01)
ด้านการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า การจัดประชุม
อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกันเชิงวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
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และต่างประเทศ ( X = 3.32, S.D. = 0.97) รองลงมาคือความร่วมมือระหว่างองค์หรือหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ( X = 3.23, S.D. = 1.03)
ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า มหาวิทยาลัย
หรือทางสาขาวิชามีโครงการพัฒนาอาจารย์โดยส่งไปดูงานทั้งในและต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 3.46, S.D. = 0.99) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไปอบรมหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ( X = 3.34, S.D. = 0.90) และมหาวิทยาลัยหรือ
ทางสาขาวิชาให้ทุนสนับ สนุนการเขียนเอกสารหรือตาราประกอบการสอนภาษาไทยแก่ อาจารย์
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.18, S.D. = 0.88)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า การจัดกลุ่ม
ผู้เ รียนภาษาไทยไม่ เกิ นกลุ่มละ 30 คนต่อห้องเรียนมี ผลต่อประสิท ธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทย
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.27, S.D. = 0.83) รองลงมาคือเวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน ( X = 4.24 , S.D. = 0.75) และตาราเรียนภาษาไทย เนื้อหาเก่า ยาก
ล้าสมัยและไม่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.09, S.D. = 1.17)
ด้านการวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย
พบว่า โครงการการศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.81, S.D. = 0.99) รองลงมาคือ
การ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีพนื้ ที่ (เวที) ในการแสดงออกด้านความรู้ความสามารถทางภาษาและ
วัฒนธรรมในลักษณะที่แตกต่างหลากหลายให้แก่ผู้เรียน ( X = 3.44, S.D. = 1.03) และ
การ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.28, S.D. = 1.07)
ด้านการวัดและการประเมินผลของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ระบบการวัดและ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะด้า นภาษาไทยของผู้เ รีย นที่ ชัด เจน ถูก ต้อ ง
หลากหลายและตรงตามสภาพจริง ( X = 3.27, S.D. = 0.94) รองลงมาคือการวัดผลการเรียนอย่ าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง ( X = 3.22, S.D. = 1.03)
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ตาราง 4.24 ปัจ จัยด้านผลผลิตที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้
ดานผลผลิต
1.มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาชาวต่างชาติด้าน
ภาษาไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
2.นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันการประกวด และสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย
3.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้ประกอบ
อาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี
4.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย
5.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพใน
ประเทศไทยมากกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้
6.มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือหรือการ
ติดต่อสื่อสารของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วกับ
นักศึกษารุ่นน้องหรือคณาจารย์
7.ศิษย์เก่ามีส่วนช่วยสนับสนุนสาชาวิชาและสถาบัน
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน ด้านการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิทยากร ฯลฯ
8.ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีส่วนช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้สนใจ
เรียนภาษาไทย
9.จานวนบัณฑิตมีการศึกษาต่อด้านภาษาไทยใน
ระดับสูงทั้งในประเทศเกาหลีใต้และในประเทศไทย
10.ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพของ
คณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและจุดดึงดูดให้มี
คนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.21 0.99
กลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
S.D. ระดับ
̅
ปาน
3.15 0.98
กลาง

3.60

0.91

มาก

3.47

0.96

มาก

3.23

0.97

ปาน
กลาง

3.17

0.93

ปาน
กลาง

2.61

1.11

2.63

1.08

2.75

1.13

2.74

1.09

3.49

0.94

ปาน
กลาง

3.36

0.97

ปาน
กลาง

3.63

0.89

มาก

3.53

0.92

มาก

3.66

0.81

มาก

3.52

0.88

มาก

3.35

0.98

ปาน
กลาง

3.25

0.95

ปาน
กลาง

3.94

0.88

มาก

3.94

0.87

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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จากตาราง 4.24 ด้านผลผลิตของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่าชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและจุดดึงดูดให้มีคนสนใจเรียนภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.94, S.D. = 0.88) รองลงมาคือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมี
ส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้สนใจเรียนภาษาไทย
(X
=3.66, S.D. =0.81) และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 2.61, S.D. = 1.11)
ด้านผลผลิตของกลุม่ นักศึกษาในประเทศไทย พบว่าชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพ
ของคณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและจุดดึงดูดให้มีคนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ( X = 3.94, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ศิษย์เก่ามีส่วนช่วยสนับสนุนสาชาวิชาและสถาบัน
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน ด้านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิท ยากร ฯลฯ
( X = 3.53, S.D. = 0.92) และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.63, S.D. = 1.08)
สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย
แล ะ ปร ะ เท ศสา ธาร ณรั ฐ เ กา ห ลี ใ ต้ ร ะ ห ว่ า ง อา จ าร ย์ ผู้ ส อ นแ ล ะ นั ก ศึ ก ษาเ ก าห ลี ใต้
แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นบริ บ ทหรื อ ภาวะแวดล้ อ มภายนอก 2) ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า
3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต
ตาราง 4.25 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้
สภาพปัจจุบัน
1.ดานบริบทหรือภาวะแวดลอมภายนอก
2.ดานปัจจัยนาเขา
3.ดานกระบวนการ
4.ดานผลผลิต

ขอมูลจาก ม.ในเกาหลี
อาจารย์
นักศึกษา
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ขอมูลจาก ม.ในไทย
อาจารย์
นักศึกษา
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง

จากตาราง 4.25 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและ
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ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ในประเทศเกาหลีและประเทศไทย พบว่า ด้านบริบ ทหรือภาวะแวดล้อมภายนอก อาจารย์และ
นัก ศึก ษาจากมหาวิท ยาลัยในประเทศเกาหลี รวมทั้ ง นัก ศึก ษาจากมหาวิท ยาลัยในประเทศไทย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด
ด้านปัจจัยนาเข้า อาจารย์จ ากมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศ
เกาหลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
ในประเทศเกาหลี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านกระบวนการ อาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความคิ ด
เห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ด้านผลผลิต อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศเกาหลี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกันทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใตที่
สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตและอาจารย์ไทยที่สอนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และขอมูลจากการสัมภาษณ์ นักศึกษาเกาหลีใตที่เรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตและ
ในประเทศไทยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมและของหลักสูตรและ
การจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรี ข อง ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
การนาเสนอผลการวิเ คราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่
สอนภาษาไทยในมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่ส อนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และข้อมูล จากการสัมภาษณ์ นัก ศึก ษาเกาหลีใต้ที่เ รียนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
และในประเทศไทยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมและของหลักสูตรและ
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 6 คน และอาจารย์ไทยที่ สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย จานวน 14 คน รวมทั้งหมด 20 คน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ จ านวน 12 คน และ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 8 คน รวมทั้งหมด 20 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยเรียงจากข้อคาถามในแต่ละ
ประเด็นและพิจารณาคาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคา ประโยคหรือข้อความของคาตอบ
ที่มีลักษณะตรงกันหรือมีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือคาตอบมีลักษณะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเป็นหลักในการวิเคราะห์ผลของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 6 คน และอาจารย์ไทยที่ สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย จานวน 14 คน รวมทั้งหมด 20 คน
1.1 ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ไ ทยและอาจารย์ เ กาหลี ใ ต้ ที่ ส อนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่ส อนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ตาราง 4.26 ความคิด เห็ น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ แนวคิดด้ านการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ประเด็นคาถาม
1.ความสาคัญและความจาเป็น
ของการสอนภาษาไทยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+3

2.ขอไดเปรียบของการสอน
ภาษาไทยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน+3

ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
ภาษาเ ป็ น เ ค รื่ องมื อส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ น
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ภาษาเป็ นการสื่ อสารระหว่ างประเทศ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ
และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
มีโอกาสแนะนาประเทศไทยคนต่างชาติ
ได้เรียนรู้ภาษาไทยและรู้จักประเทศไทย
ผ่านภาษา

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี
รวม
12
4
16
(85.71) (66.66)
(80)
12
(85.71)

4
(66.66)

16
(80)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)
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ประเด็นคาถาม

3.ขอเสียเปรียบของการสอน
ภาษาไทยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน +3
4.ปัญหาที่พบในการสอน
ภาษาไทยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน+3 และแนวทางแกไข
ปัญหา

ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
ประเทศโดยใช้ ภ าษาไทยเป็ นตั วเชื่ อ ม
ทาให้เกิ ดความเข้าใจซึ่ งกั นและกันมาก
ขึ้น
คนต่ า งชาติ ส นใจมาเรี ย นภาษาไทย
เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ ก ารเรี ย นการสอน
ภาษาไทยได้รับความนิยมมากขึ้น
คนต่ า งชาติ ที่ รู้ ภาษาไท ยมี จ านวน
เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ มี ก ารขยายตลาด
การค้าและการลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น
อัตราการจ้างคนต่างชาติที่ฝีมือดี ค่าจ้าง
ไม่ แ พงและรู้ ภ าษาไทยจากประเทศ
เพื่อนบ้านมาทางานในไทยเพิ่มมากขึ้น
การจ้างงานคนไทยลดลงเพราะถูกแย่ ง
งานจากประเทศอื่ นที่ รู้ ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษดีกว่าคนไทย
ปัญ หาด้ านระดั บ ความรู้ ความสามารถ
ของผู้ เ รี ย นที่ แ ตกต่ างกั น การจั ด กลุ่ ม
ผู้เ รี ย นที่ ค ละความรู้ค วามสามารถช่ วง
ระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น ให้ ม าเรี ย นในชั้ น
เดียวกัน
ทาให้ยากต่อการจั ดการ
เรียนการสอน
ปัญหาวัตถุประสงค์และความสนใจของ
ผู้เรีย นในการเรียนภาษาไทยที่แตกต่าง
กัน
ยั ง ไม่ มี หลั กสู ตร ที่ ชั ด เจนแ ละ เป็ น
มาตรฐานกลางร่ ว มกั น ในการสอน
ภาษาไทยให้คนต่างชาติ
ยัง ไม่ มีห น่วยงานกลางที่จัดการสอบวั ด
ระ ดั บ ภ าษาไท ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นช าว
ต่างประเทศที่ ชั ด เจนและได้มาตรฐาน
เ ป็ น ข้ อ ส อ บ ก ล า ง ร่ ว ม กั น ใ น

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี
รวม
13
(92.86)

4
(66.66)

17
(85)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

14
(100)

2
(33.33)

16
(80)

14
(100)

2
(33.33)

16
(80)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
ระดั บ ประเทศเพื่ อวัด มาตรฐานผู้ เ รี ย น
ชาวต่างประเทศ
การควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยไทยและมาตรฐาน
ของการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ
ปั ญ หาด้ า นการขาดการประสานงาน
พู ด คุ ย กั น และปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น
ระหว่างผู้สอนทั้งในสถาบันเดียวกันและ
ต่างสถาบัน
ปัญ หาด้ านตั วผู้ เ รี ย นในเรื่องของความ
ตั้งใจ ความสนใจ ทัศนคติและแรงจูงใจ
การขาดการประสานงานโดยตรงและ
การขาดข้อมูลในการติดต่อประสานงาน
และการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน
ในสถาบันระหว่างผู้บริหารและอาจารย์
ผู้สอนและเจ้าหน้าที่
ปัญหาด้านบุคลากรคือ อาจารย์ผู้สอนที่
ยังไม่มีความพร้อมในการสอนภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ ต้องพัฒนา
และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความช านาญและความเชี่ ย วชาญด้ า น
ภาษาไทยและการสอนภาษาไทย การมี
ประสบการณ์ ต รงเฉพาะด้ านการสอน
ภาษาไทยให้ แ ก่ ค นต่ า งชาติ เพราะ
อาจาร ย์ ผู้ ส อนคื อ แม่ แ บ บ ( Role
Model) ที่ ส า คั ญ ม า ก ข อ ง ผู้ เ รี ย น
ชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนภาษาไทย
ปัญหาด้านการสอนองค์ความรู้ แนวคิ ด
วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมไทยจากต ารา
เรียนที่เป็ นหลั กวิช าการกับสภาพความ
เป็นจริงในสังคมปัจจุบัน

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี
รวม

14
(100)

2
(33.33)

16
(80)

10
(71.43)

4
(66.66)

14
(70)

12
(85.72)

4
(66.66)

16
(80)

11
(78.57)

3
(50)

14
(70)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

10
(71.43)

5
(83.33)

15
(75)
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จากตาราง 4.26 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดด้านการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านความสาคัญและความจาเป็นของการสอนภาษาไทย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 พบว่า อาจารย์ผู้สอนในประเทศไทยร้อยละ 85.71 และอาจารย์ผู้สอน
ในประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี ใ ต้ ร้อ ยละ 66.66 เห็ นว่ า ภาษาเป็ นเครื่ องมื อ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ใ นการ
ติดต่อ สื่อ สารระหว่างกั น และ ภาษาเป็นการสื่อสารระหว่างประเทศ ด้านการเมื อง เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม ฯลฯ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านข้อได้เ ปรียบของการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 พบว่า อาจารย์ผู้สอน
ในประเทศไทยร้อยละ 100 และอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 83.33 เห็นว่า
มี โ อกาสแนะน าประเทศไทยคนต่ า งชาติ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ภ าษาไทยและรู้ จั ก ประเทศไทยผ่ า นภาษา
และคนต่างชาติที่รู้ภาษาไทยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทาให้มีการขยายตลาดการค้าและการลงทุนในไทย
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอัตราการจ้างคนต่างชาติที่ฝีมือดี ค่าจ้างไม่แพงและรู้ภาษาไทยจากประเทศเพื่อน
บ้านมาทางานในไทยเพิ่มมากขึ้น ไม่มีปัญหาติดขัดเรื่องภาษาและการสื่อสารกัน ส่วนอาจารย์ผู้สอนใน
ประเทศไทยร้อยละ 92.86 และอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลีใต้ร้อยละ 66.66 เห็นว่า
การส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศโดยใช้ภาษาไทยเป็นตัวเชื่อมทาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกันมากขึ้น
ด้านข้อเสียเปรียบของการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 พบว่า อาจารย์ผู้สอนใน
ประเทศไทยร้อยละ 100 และอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 83.33 เห็นว่า
การจ้างงานคนไทยลดลงเพราะถูกแย่งงานจากประเทศอื่นที่รู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีกว่าคนไทย
ด้านปัญหาที่พบในการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 และแนวทางแก้ไขปัญหา
พบว่า อาจารย์ผู้สอนในประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า 1) ปัญหาด้านระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มผู้เรียนที่คละความรู้ความสามารถช่วงระดับที่แตกต่างกันให้มา
เรียนในชั้นเดียวกันทาให้ยากต่อการจัดการเรียนการสอน 2) ปัญหาวัตถุประสงค์และความสนใจของ
ผู้เ รียนในการเรียนภาษาไทยที่ แตกต่างกั น และยัง ไม่ มี หลักสูตรที่ ชัดเจนและเป็นมาตรฐานกลาง
ร่วมกันในการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ 3) ยังไม่มีหน่วยงานกลางที่จัดการสอบวัดระดับภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศที่ชัดเจนและได้มาตรฐานเป็นข้อสอบกลางร่วมกันในระดับประเทศเพื่อ
วัดมาตรฐานผู้เรียนชาวต่างประเทศ 4) การควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ไทยและมาตรฐานของการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ และ 5) ปัญหาด้านบุคลากรคือ
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อาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่มีความพร้อมในการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ ต้องพัฒนาและ
ส่ง เสริม ให้ผู้ส อนมี ความรู้ ทั ก ษะ ความชานาญและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและการสอน
ภาษาไทย การมีประสบการณ์ตรงเฉพาะด้านการสอนภาษาไทยให้แก่คนต่างชาติ เพราะอาจารย์
ผู้ ส อนคื อ แม่ แ บบ (Role Model) ที่ ส าคั ญ มากของผู้ เ รี ย นชาวต่ า งชาติ ที่ เ ริ่ ม เรี ย นภาษาไทย
ส่วนอาจารย์ผู้ส อนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า ปัญ หาด้านระดับ ความรู้
ความสามารถของผู้เ รียนที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มผู้เ รียนที่คละความรู้ความสามารถช่วงระดับ ที่
แตกต่างกันให้มาเรียนในชั้นเดียวกันทาให้ยากต่อการจัดการเรียนการสอนและปัญหาวัตถุประสงค์
และความสนใจของผู้เรียนในการเรียนภาษาไทยที่แตกต่างกัน
1.2 ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ไ ทยและอาจารย์ เ กาหลี ใ ต้ ที่ ส อนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และอาจารย์ไทยที่ สอนภาษาไทยในมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศไทยด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
ตาราง 4.27 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีด้านปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ
ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
การใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้นักศึกษา
คุ้นชินกับภาษาไทย
การสอนโดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
ตัวครูเป็นต้นแบบของการออกเสียงภาษาไทยและสอนภาษาโดยวิธีแบบธรรมชาติ
คือการเลียนเสียง (แม่สอนลูก)
เริ่มต้นบทเรียนจากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยากตามลาดับและเริ่มต้นเรียนจากสิ่งที่
ใกล้ตัวก่อนไปหาสิ่งที่ไกลตัว
ตัวครูผู้สอนต้องมีความแม่นยาในด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และสามารถ
ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนภาษาไทย
ได้อย่างเหมาะสม กลมกลืน

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
12
4
16
(85.7) (66.66) (80)
14
5
19
(100) (83.33) (95)
9
4
13
(64.29) (66.66) (65)
13
6
19
(92.86) (100) (95)
14
6
20
(100) (100) (100)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
หลีกเลี่ยงการใช้ phonetic แต่ให้นักศึกษาฝึกเรียนจากตัวอักษรภาษาไทยโดยตรง
12
4
16
(85.71) (66.66) (80)
-การเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเข้ากับชีวิตจริง
13
4
17
-การสอนเนื้อหาผสมแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานและแบบที่ใช้ในชีวิตจริงๆ
(92.86) (66.66) (85)
การสอนให้ความรู้ทั้งในตาราและนอกห้องเรียน ประสบการณ์ตรงและ
14
5
19
ประสบการณ์อ้อม
(100) (83.33) (95)
การฝึกทักษะทางภาษาไทยด้วยการมีเพื่อนหรือ Buddy คนไทย
14
5
19
(100) (83.33) (95)
การใช้สื่อมาประกอบการสอน นวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ ทันสมัยสอดคล้องกับ
13
4
17
สภาพสังคมในขณะนั้น
(92.86) (66.66) (85)
ทัศนคติ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ของนักศึกษาใน
13
5
18
การใฝุรู่ใฝุเรียน ฝึกฝน แสวงหาความรู้ด้านภาษาไทย
(92.86) (83.33) (90)
การสอนที่ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน การสาธิตอาจจะทั้งโดยตรงหรือผ่านสื่อ
12
4
16
(85.71) (66.66) (80)
ความรู้ด้านภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจน
13
4
17
ของอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี
(92.86) (66.66) (85)
ความชัดเจนและการประสานงานระหว่างสถาบันและภายในสถาบัน
12
4
16
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนภาษาไทย
(85.71) (66.66) (80)
(กลุ่มผู้เรียน, เปูาหมายของการเรียน,ระยะเวลาเนื้อหา ฯลฯ)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศไทย
14
6
20
(100) (100) (100)
การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง นาเสนอจริง ลงมือปฏิบัติจริง
12
3
15
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติหรือจากการปฏิบัติไปสู่ทฤษฎีก็ได้
(85.71) (50) (75)

จากตาราง 4.27 ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การจัด การศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านปัจจัยที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้ก ารสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒ นธรรมประสบผลส าเร็จ พบว่า อาจารย์ผู้ส อนใน
ประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวได้แก่ 1) การสอนโดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
2) ตัวครูผู้สอนต้องมีความแม่นยาในด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดให้ความรู้
ด้ า นวั ฒ นธรรมสอดแทรกเข้ า ไปในการเรี ย นการสอนภาษาไทยได้ อ ย่ า งเหมาะสม กลมกลื น
3) การสอนให้ค วามรู้ ทั้ ง ในตาราและนอกห้อ งเรีย น ประสบการณ์ต รงและประสบการณ์ อ้อ ม
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4) การฝึก ทักษะทางภาษาไทยด้วยการมีเพื่อนหรือ Buddy คนไทย และ 5) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศไทย
ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า ปัจจัยดังกล่าวได้แก่
1) เริ่มต้นบทเรียนจากเรือ่ งทีง่ ่ายไปหาเรือ่ งทีย่ ากตามลาดับและเริ่มต้นเรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนไปหา
สิ่ง ที่ไกลตัว 2) ตัวครูผู้ส อนต้องมี ความแม่นยาในด้านภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทย และสามารถ
ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
กลมกลืน และ 3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ มาเรียนที่ประเทศไทย รองลงมาร้อยละ
83.33 ได้แก่ การสอนโดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา และการฝึกทักษะทางภาษาไทยด้วยการมี
เพื่อนหรือ Buddy คนไทย
ตาราง 4.28 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
ต้องมีความรู้ภาษาไทยในขั้นที่สามารถอธิบายภาษาไทยได้เป็นอย่างดีโดยไม่ใช้
ภาษาแม่ของผู้เรียนหรือภาษาอังกฤษแต่ควรอธิบายภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทย
มีทักษะการอธิบายที่ดี สามารถอธิบายให้เห็นภาพ ทาความเข้าใจง่าย
อธิบายเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย และมีการยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
สอนให้ผู้เรียนใจกว้าง เปิดใจยอมรับ
ต้องมีความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจ
ความเหมือน ความต่างระหว่างวัฒนธรรม
ต้องมีความรู้ดี มีความชานาญและความเชี่ยวชาญศาสตร์ความรู้ทางภาษาไทย
และศาสตร์การสอนภาษาไทยให้แก่คนต่างชาติ
ครูผู้สอนเสมือนเป็นตัวแทนของคนไทยและประเทศไทยต้องตระหนักในหน้าที่
และบทบาทการสอนเป็นสาคัญ
ผู้สอนควรมีความรู้ภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการอธิบายใน
บางเรื่องที่ยากให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะ ปี 1 ที่เพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาไทย

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
13
5
18
(92.86) (83.33) (90)
14
5
19
(100) (83.33) (95)
14
6
20
(100) (100) (100)
14
6
20
(100) (100) (100)
14
6
20
(100) (100) (100)
12
3
15
(85.71) (50) (75)
14
6
20
(100) (100) (100)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
การรู้จักใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการสอนให้น่าสนใจ มีสื่อประกอบ
การสอน
มีความกระตือรือร้น ใฝุหาความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะในการอธิบาย
เรื่องวัฒนธรรมบางอย่างที่ยังไม่รู้แน่ชัด
ควรมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศหรือมี
ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
ต้องเข้าใจธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนในแต่ละชาติแต่ละคน
อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้จริงและเรียนจบตรงสายเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
หรือภาษาไทย มีความรู้ด้านภาษาไทยที่ลึกซึ้ง แม่นยา ชัดเจน ถูกต้อง
เพราะจะมีองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์ของภาษาไทยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
ที่ผ่านบริบทของภาษาและวรรณคดีได้ สามารถอธิบายและสอนได้ละเอียด
ลึกซึ้งมากกว่าทาให้นักศึกษา มีพื้นฐานที่ดีในการปรับใช้ภาษาไทยในการเรียนต่อ
และการสื่อสารต่อไปได้
ไม่จาเป็นต้องรู้ภาษาเกาหลีหรือภาษาแม่ของผู้เรียน แต่ถ้ามีความรู้อยู่บ้างหรือรู้
ภาษาเกาหลีหรือภาษาแม่ของผู้เรียนก็เป็นสิ่งที่ดี
การสอนภาษาไทยที่ดีไม่ใช่แค่สอนให้ผู้เรียนแค่สื่อสารได้ แต่ผู้สอนควรสอนใน
สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นให้ผู้เรียนเข้าใจคนไทย สภาพบริบทสังคม วั ฒนธรรม การเรียนรู้
และการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารโดยผ่านวัฒนธรรมได้
ทักษะทางภาษาดี ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ออกเสียง อักขระถูกต้อง ชัดเจน
ผู้สอนแม่แบบหรือ Role Model ที่สาคัญมากของผู้เรียน
มีคุณลักษณะของวิชาชีพครู ได้แก่
1. เป็นคนทันสมัย ไม่หัวโบราณ
2. มีใจรักในการสอน
3. เรียนรู้ความเหมือน ความต่าง
4. มีความแม่นยาในเนื้อหาที่สอน
5. ติดตาม สนใจ เอาใจใส่ผู้เรียน
6. มีความแม่นยาในเนื้อหาที่สอน
7. มีความเสียสละ
8. ให้โอกาสพบปะกับนักศึกษานอกชั้นเรียน ลดช่องว่างระหว่างกัน
9. รู้จักวางแผนการสอนเตรียมการสอน
10. มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักการสอน

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
12
3
15
(85.71) (50) (75)
13
4
17
(92.86) (66.66) (85)
12
4
16
(85.71) (66.66) (80)
11
6
17
(78.57) (100) (85)
14
4
18
(100) (66.66) (90)

14
6
20
(100) (100) (100)
14
6
20
(100) (100) (100)
14
(100)
14
(100)

6
(100)
6
(100)

20
(100)
20
(100)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
11. รู้หลักจิตวิทยา
12. มีเทคนิคการสอนที่ดี
13. มีความกล้าพร้อมตักเตือนเพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้แก่ผู้เรียน
14. มีความยุติธรรม ไม่อคติ ไม่ลาเอียง
มีคุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่
1.มีความอดทนสูง
2.ช่างสังเกต
3.มีความยืดหยุ่น
4.เปิดใจกว้างยอมรับ
5.อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเอง
6.สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
7.มีความคิดสร้างสรรค์
8.มีบุคลิกภาพที่ดี
9.มีวินัยและมีความรับผิดชอบ
10.ใจเย็น มีความละเอียดรอบคอบ

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม

14
(100)

6
(100)

20
(100)

จากตาราง 4.28 ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านคุณลักษณะ
ของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม พบว่า อาจารย์ผู้สอนในประเทศไทยร้อยละ 100
เห็นว่าได้แก่ 1) มีทักษะการอธิบายที่ดี สามารถอธิบายให้เห็นภาพ ทาความเข้าใจง่าย อธิบายเรื่อง
ยากเป็นเรื่องง่าย และมีการยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 2) สอนให้ผู้เรียนใจกว้าง เปิดใจ
ยอมรับ 3) ต้องมีความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีความเข้าเข้าใจความเหมือน
ความต่างระหว่างวัฒนธรรม 4) ต้องมีความรู้ดี มีความชานาญและความเชี่ยวชาญศาสตร์ความรู้ ทาง
ภาษาไทยและศาสตร์การสอนภาษาไทยให้แก่คนต่างชาติ 5) ผู้สอนควรมีความรู้ภาษาต่างประเทศคือ
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการอธิบายในบางเรื่องที่ยากให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะ ปี 1 ที่เพิ่งจะเริ่มเรียน
ภาษาไทย 6) จบตรงสายเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยหรือภาษาไทย มีความรู้ด้านภาษาไทยที่ลึกซึ้ง
แม่นยา ชัดเจน ถูกต้อง เพราะจะมีองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์ของภาษาไทยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
ที่ผ่านบริบ ทของภาษาและวรรณคดีได้ สามารถอธิบ ายและสอนได้ล ะเอียดลึก ซึ้ง มากกว่าท า ให้
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นั ก ศึ ก ษา มี พื้ น ฐานที่ ดี ใ นการปรั บ ใช้ ภ าษาไทยในการเรี ย นต่ อ และการสื่ อ สารต่ อ ไปได้
7) ไม่จาเป็นต้องรู้ภาษาเกาหลีหรือภาษาแม่ของผู้เรียน แต่ถ้ามีความรู้อยู่บ้างหรือรู้ภาษาเกาหลีหรือ
ภาษาแม่ของผู้เรียนก็เป็นสิ่งที่ดี 8) การสอนภาษาไทยที่ดีไม่ใช่แค่สอนให้ผู้เรียนแค่สื่อสารได้ แต่ผู้สอน
ควรสอนในสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นให้ผู้เรียนเข้าใจคนไทย สภาพบริบทสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู้และ
การใช้ภาษาไทยเพื่ อสื่อสารโดยผ่านวัฒ นธรรมได้ 9) ทักษะทางภาษาดี ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ออกเสียง อั ก ขระถู ก ต้อ ง ชัด เจน ผู้ส อนแม่ แบบหรือ Role Model ที่ ส าคัญ มากของผู้ เ รีย น
และ 10) คุณสมบัติอื่นๆ
ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ร้อยละ 100 เห็นว่า 1) สอนให้ผู้เรียน
ใจกว้าง เปิดใจยอมรับ 2) ต้องมีความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีความเข้าเข้า
ใจความเหมือน ความต่างระหว่างวัฒนธรรม 3) ต้องมีความรู้ดี มีความชานาญและความเชี่ยวชาญ
ศาสตร์ความรู้ทางภาษาไทยและศาสตร์การสอนภาษาไทยให้แก่คนต่างชาติ 4) ผู้สอนควรมีความรู้
ภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการอธิบายในบางเรื่องที่ยากให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะ
ปี 1 ที่ เ พิ่ง จะเริ่ม เรียนภาษาไทย 5) ต้องเข้าใจธรรมชาติ ลัก ษณะเฉพาะของผู้เ รียนในแต่ล ะชาติ
แต่ละคน 6) ไม่จาเป็นต้องรู้ภาษาเกาหลีหรือภาษาแม่ของผู้เรียน แต่ถ้ามีความรู้อยู่บ้างหรือรู้ภาษา
เกาหลีห รือ ภาษาแม่ ของผู้เ รียนก็ เ ป็นสิ่ง ที่ ดี 7) การสอนภาษาไทยที่ ดีไม่ ใช่แค่ส อนให้ผู้เ รียนแค่
สื่อ สารได้ แต่ผู้ ส อนควรสอนในสิ่ ง ที่ ลึ ก ซึ้ ง กว่ า นั้ น ให้ ผู้ เ รีย นเข้ าใจคนไทย สภาพบริ บ ทสั ง คม
วัฒนธรรมการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารโดยผ่าน 8) ทักษะทางภาษาดี ใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี ออกเสียง อักขระถูกต้อง ชัดเจน ผู้สอนแม่ แบบหรือ Role Model ที่สาคัญมากของ
ผู้เรียนและ 9) คุณสมบัติอื่นๆ
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ตาราง 4.29 ความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านจุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
ภาษาคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม การสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม คือ การ
ทาให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวกับตัวคน ถ้าเรียนวัฒนธรรมกับภาษา
จะทาให้เข้าใจ มีความรู้สึกเหมือนคล้อยตามง่ายกว่าการเรียนภาษาอย่างเดียวด้วย
ความไม่เข้าใจ วัฒนธรรมเป็นเหตุเป็นผลว่าทาไมถึงใช้ภาษาแบบนี้

วัฒนธรรมทาให้การเรียนภาษาไทยน่าสนใจ มีสีสัน มีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ
นักศึกษาต้องมีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมที่ประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน หรือ
ไปเที่ยวมีประสบการณ์ตรง ไปสัมผัสสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองที่ประเทศไทยโดยผ่าน
ภาษาและนาไปใช้ได้จริง
การเริ่มต้นเตรียมการสอนด้วย การวิเคราะห์ผู้เรียน หาข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจ
ทาความรู้จักกับผู้เรียนอันดับแรก
การให้โอกาสสาคัญที่สุด เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเยอะๆ จากประสบการณ์
ตรงและอ้อม
Concept ส าคั ญ ของข้ า มวั ฒ นธรรมคื อ ต้ อ งรู้ เ ราและรู้ เ ขา ผู้ ส อนต้ อ งรู้ จั ก
identity ของตัวเราและต้องรู้จักตัวเขา คืออะไรแล้วก็หาจุด meeting point
คืออะไร ปูอนความรู้ที่เป็นของไทยและก็เอาความรู้ของเขามาบูรณาการร่วมกันให้
เราได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมผ่านภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมของเขา
สรุ ป คื อ ต้ องรู้ เ ขารู้ เ ราแล้ ว MIX ประสานเชื่ อมโยงให้ เ กิด ความรู้ ความเข้ าใจ
ความรู้สึกร่วมกัน ไม่มีการแบ่งออกหรือทาให้เกิดเป็นสองวัฒนธรรม
พยายามให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับในเรื่องวัฒนธรรมการได้เรียนรู้และแลกเปลี่ย น
ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
การสร้างความเข้าใจร่วมกันในความเหมือนความต่างทางภาษา วัฒนธรรม
ไม่ตัดสินว่าอะไรสาคัญกว่าอะไร
การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาสนใจเรียนภาษาที่เขาไม่เคยเห็น ไม่คุ้นเคย

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
14
6
20
(100) (100) (100)

13
5
18
(92.86) (83.33) (90)
14
6
20
(100) (100) (100)
12
3
15
(85.71) (50) (75)
14
6
20
(100) (100) (100)
14
5
19
(100) (83.33) (95)

14
6
(100) (100)
14
6
(100) (100)
11
5
(78.57) (83.33)

20
(100)
20
(100)
16
(80)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย รู้จักกับคนไทยและมีเพื่อนคนไทย
การปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของภาษาให้ได้
การจั ด กิจกรรม ชมรม งานศิ ลปวั ฒ นธรรมต่ างๆ พยายามกระตุ้ น ส่ งเสริ มให้
นักศึกษาเข้า ไปสัมผัส เข้าไปมีส่วนร่วม เข้าไปทากิจกรรม ร่วมงานเทศกาลต่างๆ

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
14
6
20
(100) (100) (100)
11
6
17
(78.57) (100) (85)
14
5
19
(100) (83.33) (95)

จากตาราง 4.29 ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านจุดเด่นของ
การสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒ นธรรม พบว่า อาจารย์ผู้สอนในประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า
1) ภาษาคือ ส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรม การสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม คือ การท าให้ผู้เรียน
เข้าใจวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวกับตัวคน ภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ถ้าเรียนวัฒนธรรมกับ
ภาษาจะท าให้เ ข้ าใจมี ความรู้สึก เหมื อนคล้อยตามง่ายกว่าการเรีย นภาษาอย่า งเดีย วด้วยความ
ไม่เข้าใจวัฒนธรรมเป็นเหตุเป็นผลว่าทาไมถึงใช้ภาษาแบบนี้ 2) นักศึกษาต้องมีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติม
ที่ประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน หรือไปเที่ยวมีประสบการณ์ตรง ไปสัมผัสสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
ที่ประเทศไทยโดยผ่านภาษาและนาไปใช้ได้จริง 3) การให้โอกาสสาคัญที่สุด เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนเยอะๆ จากประสบการณ์ตรงและอ้อม 4) Concept สาคัญของข้ามวัฒนธรรมคือ ต้องรู้เราและ
รู้เขา ผู้สอนต้องรู้จัก identity ของตัวเราและต้องรู้จักตัวเขาคืออะไรแล้วก็หาจุด meeting point
คืออะไร ปูอนความรู้ที่เป็นของไทยและก็เอาความรู้ของเขามาบูรณาการร่วมกันให้เราได้เรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมผ่านภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมของเขา สรุปคือ ต้องรู้เขารู้เราแล้ว MIX ประสาน
เชื่อมโยงให้เ กิ ดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ร่วมกั น ไม่ มี ก ารแบ่ ง ออกหรือท าให้เ กิ ดเป็นสอง
วัฒนธรรม 5) พยายามให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับในเรื่องวัฒนธรรมการได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมซึ่งกั นและกั น 6) การสร้างความเข้าใจร่วมกันในความเหมื อนความต่างทางภาษา
วัฒนธรรม ไม่ตัดสินว่าอะไรสาคัญกว่าอะไร 7) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย รู้จักกับ
คนไทยและมีเพื่อนคนไทย และ 8) การจัดกิจกรรมชมรม งานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ พยายามกระตุ้น
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า ไปสัมผัส เข้าไปมีส่วนร่วม เข้าไปทากิจกรรม ร่วมงานเทศกาลต่างๆ
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ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า 1) ภาษาคือส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรม การสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม คือ การทาให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
ติดตัวกั บ ตัวคน ภาษาก็ เ ป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒ นธรรม ถ้าเรียนวัฒ นธรรมกั บ ภาษาจะท าให้เ ข้าใจ
มีความรู้สึกเหมือนคล้อยตามง่ายกว่าการเรียนภาษาอย่างเดียวด้วยความ ไม่เข้าใจ วัฒนธรรมเป็นเหตุ
เป็นผลว่าทาไมถึงใช้ภาษาแบบนี้ 2) นักศึกษาต้องมีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมที่ประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะ
ในห้องเรียน หรือไปเที่ยวมี ประสบการณ์ตรง ไปสัมผัสสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองที่ ประเทศไทยโดยผ่าน
ภาษาและนาไปใช้ได้จริง 3) การให้โอกาสสาคัญที่สุด เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเยอะๆ จาก
ประสบการณ์ตรงและอ้อม 4) พยายามให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับในเรื่องวัฒนธรรมการได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 5) การสร้างความเข้าใจร่วมกันในความเหมือนความ
ต่างทางภาษา วัฒนธรรม ไม่ตัดสินว่าอะไรสาคัญกว่าอะไร 6) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ
พูดคุย รู้จักกับคนไทยและมีเพื่อนคนไทยและ 7) การปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของภาษาให้ได้
ตาราง 4.30 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านวิธีการหรือเทคนิคเฉพาะของการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
ควรสอนภาษาไทยเพื่อให้ นักศึกษาเข้ าใจภาษาไทย เข้ าใจคนไทย และต้ องรู้จัก
วัฒนธรรมไทย เข้าใจในตัวภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไปไม่ใช่เรียนเพื่อสื่อสาร
ภาษาไทยได้เท่านั้น
อาจารย์ผู้สอนต้องทาการบ้านมาก่อน คือ การศึกษาหาข้อมูลและทาความเข้าใจ
วิเ คราะห์ผู้ เ รีย นที่เ รากาลัง จะสอนตามแต่ ละชาติ วัฒ นธรรมพื้ นฐานว่าเขาเป็ น
อย่างไรและพยายามปรับตัวเข้ากับผู้เรียน
อาจารย์ผู้ส อนที่เป็นคนสอนภาษาไทยต้องรู้จักวัฒนธรรมของนักศึกษาที่มาเรีย น
เป็ น อั น ดั บ แรกเพื่ อ เวลาอธิ บ ายจะได้ มีตั ว เที ย บว่ า ของไทยเป็ นอย่ า งไร ของ
ประเทศเขาเป็นอย่างไร ทาให้นักศึกษาพอจะนึกภาพออกได้เร็วขึ้น ทาให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้ น และมากขึ้ น เช่ น เรื่ องอาหารไทย ขนมไทย การแต่ง กาย การท าความ
เคารพ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
- จัดบทเรียนและการเรียนการสอนให้น่าสนใจ น่าเรียนมีประโยชน์นาไปใช้ได้จริง
เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจาและสามารถนาไปคิดนาไปใช้ต่อยอดได้ เชื่อมโยง
กับความรู้ใหม่ๆ

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
12
5
17
(85.71) (83.33) (85)
12
5
17
(85.71) (83.33) (85)
13
5
18
(92.86) (83.33) (90)

14
(100)

5
19
(83.33) (95)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
- การให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความจริ ง และ การให้ ข้ อ มู ล ที่ ร อบด้ า นแก่ ผู้ เ รี ย นในเชิ ง
สภาพแวดล้อมบริบทวัฒนธรรมตามความเป็นจริงทั้งบวกและลบ
ควรมีการสอนภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันควบคู่ไปด้วยกับภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อให้
นักศึกษาต่างชาติเห็นถึงสิ่งที่เป็ นหลักและสิ่งที่ใ ช้ในชีวิตจริงที่ป รับเปลี่ยนไปตาม
สภาพสังคมปัจจุบัน
การสอนตามระดับผู้เรียนและตามลาดับของเนื้อหาโดยเริ่มจากเรื่องที่ง่ายและใกล้
ตัวไปหาเรื่องที่ยากและไกลตัว
การจัดประสบการณ์ตรงและอ้อมให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกทักษะ
ทางภาษาทั้ ง ในรู ป แบบของกิจกรรมทั้ ง ในและนอกห้ องเรี ย นโดยสอดคล้ องกั บ
เนื้อหาและบทเรียนหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม
-การใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน ทั้งนี้ก็ขึ้ นอยู่กับระดั บผู้เรียน เนื้อหาวิชาที่
สอนและวัตถุประสงค์ของการสอน
-ต้องพยายามใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการสอนให้ มากที่ สุด เพราะจะเป็ น
ส่ วนกระตุ้ นให้ นัก ศึ ก ษาพยายามอยากจะพู ด อยากจะสื่ อ สารกั บ อาจารย์ ด้ ว ย
ภาษาไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาพยายามเรียนรู้ขึ้นมาจากภาษาที่เขากาลังเรียน
- พยายามอธิ บ ายโดยใช้ ภ าษาไทยเป็ นหลั กและใช้ ค าง่ ายๆ ในการสื่ อสารเพื่ อ
อธิ บ ายให้ นักศึ กษาเข้ าใจ พยายามเลี่ ย งการใช้ ภ าษาอั ง กฤษหรื อภาษาแม่ ข อง
ผู้ เ รี ย น อาจใช้ ไ ด้ เ พื่ อ ช่ ว ยอธิ บ ายบางครั้ ง ที่ จ าเป็ น ถ้ า จะใช้ ก็ ใ ช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด
โดยเฉพาะการสอนนักศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การจัด เนื้อหาตามระดับ และความเหมาะสมของผู้เ รีย นในแต่ ละชั้นปีและระดั บ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน
การเริ่ มเรีย นภาษาไทยควรจั ด ให้เ หมาะสมกับ ระดับ ชั้ นของผู้ เรี ย น เนื้ อหาวิ ช า
วัตถุประสงค์ การสอนและผู้สอน คือ
-ชั้ นปี ที่ 1 ถ้ าเป็ นวิ ช าไวยากรณ์ ไ ทยที่ ย ากๆ หรื อเรื่ องที่ ซับ ซ้ อน ควรเรี ย นกั บ
อาจารย์คนเกาหลีหรืออาจารย์คนไทยที่เก่งภาษาเกาหลี
-ชั้นปีที่สูงเช่น ปี3-4 ขึ้นควรเรียนกับอาจารย์ไทย
-การสอนทักษะการพูด ควรเรียนกับอาจารย์ไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงและใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก
ถ้าเป็นไปได้ ควรมี การจัด ชั้นเรี ยนตามระดับ ความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนเพื่ อ
แยกกลุ่ มเก่ง อ่อน ปานกลาง เพื่ อให้ง่ายต่อการจัดบทเรียน การเตรียมการสอน
และการสอนเสริมเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม

13
5
18
(92.86) (83.33) (90)
14
(100)
14
(100)

6
20
(100) (100)
6
20
(100) (100)

13
(92.86)

6
(100)

19
(95)

11
(78.57)
11
(78.57)

4
(66.66)
3
(50)

15
(75)
14
(70)

10
(71.43)

4
14
(66.66) (70)
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หรือประเด็นคาตอบ
การเรีย นเนื้อหาด้านทั กษะ เช่น การฟัง การอ่าน การเขี ยน โดยเฉพาะการพู ด
แนะนาว่าควรเรียนกับอาจารย์คนไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจะดีกว่า
ต้ อ งมี ก ลวิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายและน่ า สนใจ การน าศาสตร์ ค วามรู้ ด้ า น
ศึกษาศาสตร์หรือเทคนิคการสอนมาปรับใช้ เกม กิจกรรม เพลง หนังไทย สื่อของ
จริง รูปภาพ คลิ ป สื่ อระบบอินเตอร์เ น็ต มัลติมีเดียต่ างๆ ฯลฯ มาประกอบการ
สอน เป็นการสอนภาษาไทยในเชิงสร้างสรรค์ ผู้สอนต้องคิดออกแบบกิจกรรมตรงนี้
ให้นักศึกษาได้ฝึกทาให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ ลงมือฝึกปฏิบัติจริง
ผู้สอนควรเป็นเสมือนผู้ฝึก (Trainer) มีบทบาทเหมาะสม อธิบายในระดับที่พอดี
ไม่เป็นแบบ Teacher Centerทั้งหมด แต่ควรมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ตามเนื้อหาที่เรียน เป็นการเรียนการสอนแบบ
Student Center
การสอนเสริมนอกชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและสอนเสริมนอกเวลาให้แก่ผู้เรียน
ในบางกรณี
เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) และการมี Buddy คนไทย
การเพิ่มจานวนคาศัพท์ในคลังคา คือ การใช้พจนานุกรม
การให้โอกาสแก่นักศึกษาอันนี้สาคัญมาก ทั้งโอกาสในการเรียนรู้
การฝึกการมีประสบการณ์และการไปสัมผัสประเทศไทยด้วยตนเอง
ทั้งเพื่อศึกษา/แลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว
หรือเพื่อท่องเที่ยว
การสอนแบบบูรณาการทักษะและความรู้ควบคู่
การสอนโดยใช้ เ ทคนิ ค การเน้ น ย้ า ฝึ ก ทวน ท า ซ้ าๆ ในการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยแก่ผู้เรียน

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
14
6
20
(100) (100) (100)
13
6
19
(92.86) (100) (95)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

10
3
(71.43) (50)
12
3
(85.71) (50)
10
3
(71.43) (50)
14
6
(100) (100)

13
(65)
15
(75)
13
(65)
20
(100)

12
5
17
(85.71) (83.33) (75)
12
4
16
(85.71) (66.66) (80)

จากตาราง 4.30 ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านวิธีการหรือ
เทคนิคเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม พบว่า อาจารย์ผู้สอนใน
ประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า 1) จัดบทเรียนและการเรียนการสอนให้น่าสนใจ น่าเรียนมีประโยชน์
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นาไปใช้ได้จริง เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจาและสามารถนาไปคิดนาไปใช้ต่อยอดได้ เชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่ๆ การให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและ การให้ข้อมูลที่รอบด้านแก่ผู้เรียนในเชิงสภาพแวดล้อม
บริบทวัฒนธรรมตามความเป็นจริงทั้งบวกและลบ 2) การสอนตามระดับผู้เรียนและตามลาดับของ
เนื้อหาโดยเริ่มจากเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวไปหาเรื่องที่ยากและไกลตัว 3) การจัดประสบการณ์ตรงและ
อ้อมให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกทักษะทางภาษาทั้งในรูปแบบของกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียนโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและบทเรียนหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4) การเรียนเนื้อหา
ด้านทักษะ เช่น การฟัง การอ่าน การเขียน โดยเฉพาะการพูดแนะนาว่าควรเรียนกับอาจารย์คนไทยที่
เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจะดีกว่า 5) ผู้ส อนควรเป็นเสมื อนผู้ฝึก (Trainer) มีบ ทบาทเหมาะสม
อธิบายในระดับที่พอดี ไม่เป็นแบบ Teacher Centerทั้งหมด แต่ควรมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัตลิ งมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ตามเนื้อหาที่เรียน เป็นการเรียนการสอนแบบ Student Center
และ 6) การให้โอกาสแก่นักศึกษาอันนี้สาคัญมาก ทั้งโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกการมีประสบการณ์
และการไปสัมผัสประเทศไทยด้วยตนเองทัง้ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น
ระยะยาว หรือเพื่อท่องเที่ยว
ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า 1) การสอนตามระดับ
ผู้เ รียนและตามล าดับ ของเนื้อ หาโดยเริ่ม จากเรื่องที่ ง่ายและใกล้ตัวไปหาเรื่องที่ ยากและไกลตั ว
2) การจัดประสบการณ์ตรงและอ้อมให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกทักษะทางภาษาทั้งใน
รูปแบบของกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและบทเรียนหรือกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 3) การใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับผู้เรียน เนื้อหาวิชาที่สอน
และวัตถุประสงค์ของการสอน ต้องพยายามใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการสอนให้ม ากที่ สุด
เพราะจะเป็นส่วนกระตุ้นให้นักศึกษาพยายามอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับอาจารย์ด้วยภาษาไทย
ส่งเสริมให้นักศึกษาพยายามเรียนรู้ขึ้นมาจากภาษาที่เขากาลังเรียน พยายามอธิบายโดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลักและใช้คาง่ายๆ ในการสื่อสารเพื่ออธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ พยายามเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาแม่ของผู้เรียน อาจใช้ได้เพื่อช่วยอธิบายบางครั้งที่จาเป็นถ้าจะใช้ก็ใช้ให้น้อยทีส่ ุด โดยเฉพาะ
การสอนนักศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น 4) การเรียนเนื้อหาด้านทักษะ เช่น การฟัง การอ่าน การเขียน
โดยเฉพาะการพูดแนะนาว่าควรเรียนกับอาจารย์คนไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจะดีกว่า 5) ต้องมี
กลวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ การนาศาสตร์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์หรือเทคนิคการสอน
มาปรับใช้ เกม กิจกรรม เพลง หนังไทย สื่อของจริง รูปภาพ คลิป สื่อระบบอินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย
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ต่างๆ ฯลฯ มาประกอบการสอน 6) ผู้สอนควรเป็นเสมือนผู้ฝึก (Trainer) มีบทบาทเหมาะสม อธิบาย
ในระดับที่พอดี ไม่เป็นแบบ Teacher Centerทั้งหมด แต่ควรมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ลง
มือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ตามเนื้อหาที่เรียน เป็นการเรียนการสอนแบบ Student Center และ
7) การให้โอกาสแก่นักศึกษาอันนี้สาคัญมาก ทั้งโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกการมีประสบการณ์และ
การไปสัมผัสประเทศไทยด้วยตนเองทั้งเพื่อ ศึกษา/แลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยทั้ งหลักสูตรระยะสั้น
ระยะยาวหรือเพื่อท่องเที่ยว
ตาราง 4.31 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบข้าม
วัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
-ผู้สอนต้องมีทั้งอาจารย์คนเกาหลี ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เป็นอย่ างดี เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญและมีป ระสบการณ์ สามารถสอนนั กศึ กษาได้ดี และ
ผู้ส อนเจ้ าของภาษาที่ เป็ นคนไทย เพื่ อมาฝึกสอนช่ วยในสิ่ งที่ อาจารย์ค นเกาหลี
อาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งเท่าคนไทย
- การสอนก็แล้วแต่ชั้นปีของนักศึกษา เช่น ปี 1 อาจสอนแบบ Team Teaching
มีอาจารย์ไทยกับอาจารย์เกาหลีสอนคู่กัน
หลั ก สู ต รหรื อ โปรแกรมที่ มี ค วามหลายหลาก เหมาะกั บ ความต้ อ งการและ
วัต ถุป ระสงค์ข องผู้เ รี ยน เช่น เพื่อศึกษา เพื่ อท่ องเที่ ยว เพื่ อท างาน เพื่อติด ต่ อ
ธุรกิจ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
-ผู้บริหารให้ความสนใจ ติดตามให้การสนับสนุน
-ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฝุายบริการจัดการประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติต้อง
มีความพร้อม
การใช้ สื่อปัจจุบันและสื่อมั ลติมีเดี ยที่ทันสมัย น่ าสนใจ เหมาะสม สอดคล้องกั บ
เรื่องที่เรียนมาประกอบการสอน
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือโครงการทางภาษาไทยต่างๆ ทั้งในและนอกชั้น
เรียน และการจัดกิจกรรมตาม วันสาคัญของไทยในปฏิทินไทย
มีเอกสารตาราแหล่งเรียนรู้ที่ดี
มีโอกาสได้พบปะติดต่อสื่อสารกับพี่เลี้ยง เพื่อนคนไทยฝึกภาษา

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
14
6
20
(100) (100) (100)

13
5
(92.86) (83.33)

18
(90)

13
5
(92.86) (83.33)

18
(90)

13
(92.86)
14
(100)
14
(100)
13
(92.86)

5
(83.33)
6
(100)
6
(100)
5
(83.33)

18
(90)
20
(100)
20
(100)
18
(90)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
ครูควรใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมในการเรียนการอธิบายเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ซึมลึกเข้าไปผ่านตัวภาษา
การสอนภาษาไทยเป็นเรื่องของการสอนที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
บวกเข้ากับวัฒนธรรม
การทาความเข้าใจสองวัฒนธรรมผู้สอนต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ตั วเองและวั ฒ นธรรมของผู้ เ รี ย นท าความเข้ าใจ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ทั้ ง สอง
วัฒนธรรม บริบทของมัน คือ การทาความเข้าใจของสองวัฒนธรรม การปูพื้นฐาน
ด้านวั ฒ นธรรมมาตั้ ง แต่ เ ริ่ มสอน พอให้ เ ขารู้ จักคนไทย วั ฒ นธรรมไทยมาบ้ าง
พอสมควร พอเขามาเรียนเขาก็มีความรู้ความเข้าใจมาบ้างแล้วเราจะสอนง่ายขึ้น
การฝึกภาษาไทยผ่านช่องทางต่างๆ เช่ น Line, Facebook ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้ ส อนเพื่ อฝึ กใช้ ภ าษาและการสร้ างความสนิ ท สนมคุ้ นเคยกั น รวมทั้ ง ปรึ กษา
ปัญหาต่างๆ
หลักสูตรต้ องมีความชัดเจน มี เนื้อหาที่ หลากหลาย น่าสนใจ ทันสมัย ครอบคลุ ม
เนื้อหาสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษาไทยทั้งไวยากรณ์ ทักษะทุกด้าน ความรู้เนื้อหา
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาควรมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น สังคมไทยศึกษา
วัฒนธรรมการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจไทย
เน้นการสอนและการเรียนรู้แบบการฝึกปฏิบัติมากกว่าเน้นการท่องจาเพียง
อย่างเดียว
ความพร้อมด้านห้อง Lab ทางภาษาและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ
การให้ โ อกาสนั กศึ กษาไปที่ ป ระเทศไทย (ไปเที่ ย วเอง/ไปเรี ย นต่ อ โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา) มีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมไทย คนไทย ความเป็นไทย
การให้โอกาสนักศึกษาได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนที่เขาสนใจ
การฝึกสาคัญมากๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ปฏิบัติทักษะและความรู้
ทางภาษาไทยมากๆ ฝึกอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
ความเข้าใจ เปิดใจระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
การสอน ก็ควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร กิจกรรม
สื่อการสอน การวัดและประเมินผล และอาจจะมีกิจกรรมทั้งในและหลักสูตร
การสอนเสริม

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
14
6
20
(100) (100) (100)
14
6
20
(100) (100) (100)
12
4
16
(85.71) (66.66) (80)

12
5
(85.71) (83.33)

17
(85)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

14
(100)
12
(85.71)
14
(100)
14
(100)
14
(100)
14
(100)
13
(92.86)

3
(50)
3
(50)
6
(100)
6
(100)
6
(100)
6
(100)
4
(66.66)

17
(85)
15
(75)
20
(100)
20
(100)
20
(100)
20
(100)
17
(85)
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จากตาราง 4.31 ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านรูปแบบการ
สอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒ นธรรม พบว่า ทั้ งอาจารย์ผู้สอนในประเทศไทยและอาจารย์ผู้สอนใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า 1) ผู้สอนต้องมีทั้งอาจารย์คนเกาหลี ต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สามารถสอนนักศึกษา
ได้ดีและผู้ส อนเจ้าของภาษาที่ เ ป็นคนไทย เพื่อมาฝึก สอนช่วยในสิ่ง ที่ อาจารย์คนเกาหลีอาจจะรู้
ไม่ลึกซึ้งเท่าคนไทยการสอนก็แล้วแต่ชั้นปีของนักศึกษา เช่น ปี 1 อาจสอนแบบ Team Teaching มี
อาจารย์ไทยกับอาจารย์เกาหลีสอนคู่กัน 2) การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือโครงการทางภาษาไทย
ต่ า งๆ ทั้ ง ในและนอกชั้ น เรี ย น และการจั ด กิ จ กรรมตามวั น ส าคั ญ ของไทยในปฏิ ทิ น ไทย
3) มีเอกสารตาราแหล่งเรียนรู้ทดี่ ี 4) ครูควรใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมในการเรียนการอธิบายเนื้อหาให้
ผู้เ รียนได้เ ข้าใจซึม ลึก เข้าไปผ่านตัวภาษา 5) การสอนภาษาไทยเป็นเรื่องของการสอนที่ส ามารถ
นาไปใช้ได้จ ริง ในชีวิตประจ าวันบวกเข้ากั บวัฒนธรรม 6) หลักสูตรต้องมีความชัดเจน มี เนื้อหาที่
หลากหลาย น่าสนใจ ทันสมัยครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ทั้งไวยากรณ์ ทักษะ
ทุกด้าน ความรู้เ นื้อหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาควรมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น สังคมไทย
ศึกษา วัฒนธรรมการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจไทย 7) การให้โอกาสนักศึกษาไปที่ประเทศไทย
(ไปเที่ยวเอง/ไปเรียนต่อ โครงการแลกเปลี่ยนนัก ศึกษา) มีโอกาสได้สัมผัสวัฒ นธรรมไทย คนไทย
ความเป็นไทยที่ประเทศไทย 8) การให้โอกาสนักศึกษาได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนที่เขาสนใจ
9) การฝึกสาคัญมากๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ปฏิบัติทักษะและความรู้ทางภาษาไทยมากๆ
ฝึกอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง และ 10) ความเข้าใจ เปิดใจระหว่างผู้เรียนและผู้สอน แต่ในเรื่องของการ
เน้นการสอนและการเรียนรู้แบบการฝึกปฏิบัติมากกว่าเน้นการท่องจาเพียงอย่างเดียว อาจารย์ผู้สอน
ในประเทศไทยเสนอความเห็นร้อยละ 100 ในขณะที่อาจารย์ ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เสนอความเห็นเพียงร้อยละ 50
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ตาราง 4.32 ความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านปัญหาการสอนภาษาไทยแบบข้าม
วัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
การอธิบายวัฒนธรรมไทยบางอย่างแล้วนักศึกษานึกภาพไม่ออก ไม่เข้าใจ
เพราะยังขาดประสบการณ์ในการสัมผัสวัฒนธรรมวิธีการสอนคือ ต้องทา
ให้เห็นจริง
ให้ลอง
นักศึกษาจะชินและคุ้นเคยกับเสียงและการพูดของอาจารย์ที่สอนเพียงแค่
1 คน ทาให้นักศึกษาเกิด ปัญหาการสื่ อสารที่ไม่เ ข้าใจกับคนอื่นๆ วิธีการ
คือ การเปิดเทปเสียงการพูดของคนหลายๆ แบบ การเปิดเพลง หรือสื่อ
การฟังอื่นๆ เข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้เขามีประสบการณ์ฟังมากขึ้นและจาก
บุคคลที่หลากหลาย
การเรียนภาษาไทยกับอาจารย์คนไทยที่พูดภาษาไทยติดสาเนียงถิ่นหรื อ
การเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ของไทยที่ อ ยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ท าให้ นักศึ ก ษาติ ด
สาเนียงถิ่น ภาษาไทยกลางออกเสียงเพี้ยนทาให้การสื่อสารภาษาไทยยาก
ขึ้นและแก้ไขยาก
ผู้เรีย นไม่เ ปิดใจ ผู้สอนไม่พ ยายาม ผู้ส อนต้องอดทนและใช้เวลา เพราะ
นักศึกษา ไม่เหมือนกัน ต้องใช้หลักการสอนหรือการอธิบายตามกลุ่ม
สภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
ควรวัดและจัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยของนักศึกษา
เพื่อแบ่ งกลุ่มให้ เรี ยนตามระดั บความรู้ ความสามารถที่แ ท้จริง จะได้ผ ล
ดีกว่าการคละนักศึกษาที่แตกต่างกันทั้งทักษะและความรู้ทางภาษาไทย
ปัญหาภายในสถาบัน เช่น
-หลักสูตรน่าสนใจหรือไม่
-การบริการ ดูแล เอาใจใส่ช่ วยเหลือ การจัด ระบบเพื่ อรองรับ นักศึ กษา
ต่างชาติที่มาเรียน
ปัญหาภายนอกหรือปัญหาระดับชาติ เช่น
-การเมืองไม่มีความมั่นคง
-ปัญหาน้าท่วม ข่าวก่อการร้าย การปาระเบิด ฯลฯ
-ปั ญ หาการเมื อ งภายในประเทศของเขาเอง เช่ น ปั ญ หาการเมื อ ง
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
12
5
17
(85.71) (83.33)
(85)

13
(92.86)

5
(83.33)

18
(90)

11
(78.57)

3
(50)

14
(70)

12
(85.71)

4
(66.66)

16
(80)

13
(92.86)

2
(33.33)

15
(75)

10
(%)

2
(33.33)

12
(60)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
-ตาราเอกสารประกอบการสอนด้านทักษะด้ านภาษาไทยมีเพี ยงพอแล้ ว
ยังขาดตาราภาษาไทยด้านวรรณคดีหรือไทยคดีศึกษาค่อนข้างน้อยยังไม่
เพียงพอ
-เอกสารตาราประกอบการสอนยังไม่ทันสมัย มี รูปภาพน้อย ไม่น่าสนใจ
และบางครั้งมีความผิดพลาดด้านภาษา ควรตรวจสอบให้รอบคอบ
การสอนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมที่เป็นสากลให้แ ก่
นักศึกษาวัฒนธรรมหลักๆ สามารถรับรู้และทาความเข้าใจร่วมกันได้ ข้อ
แตกต่างทางวัฒนธรรมต้องเรียนรู้และยอมรับ
ช่วงระยะเวลาการเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทยบางโปรแกรมใช้เวลาสั้น
เกินไป เช่น 3 อาทิตย์
การที่นักศึกษาอยู่ด้วยกันเฉพาะในกลุ่มของเพื่อนที่มาจากชาติเดียวกัน ก็
จะใช้ภาษาแม่ของตนเองในการพูดคุยสื่อสารกันมากกว่าที่จะใช้ภาษาไทย
ทั้งๆ อยู่ในประเทศไทย ทาให้ทักษะทางภาษาไทยไม่ได้ผลเท่าที่ควร
การอธิ บายในเรื่องบางเรื่องที่ เป็ นประเด็นทางสั งคม วั ฒนธรรมแต่ เป็ น
ประเด็นที่นักศึกษาต่างชาติไม่มีความคิด ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ ทาให้
ยากต่อการอธิบ ายที่จะทาให้นักศึกษารู้สึกเข้ าถึง หรือคล้ อยตามได้ เช่ น
เรื่องของศาสนาพุทธ ความเชื่อเรื่องการทาบุญ บาป บุญ
การเรียนกับอาจารย์คนไทยที่รู้ภาษาเกาหลี ทาให้นักศึกษาติดนิสัยไม่ฝึก
คิดและพยายามเข้าใจในภาษาไทย คอยแต่ให้อาจารย์พูดเป็นภาษาเกาหลี
ปัญหาอยู่ที่ความสนใจและความตั้งใจของนักศึกษา
การขาดประสบการณ์ ที่จะได้ เจอกับคนไทยหรื อการฝึ กฝน การสนทนา
สื่อสารด้วยภาษาไทยกับคนไทยที่เป็นเจ้าของภาษา
เนื้อหาวิชาที่สอนไม่ล้าสมัย ควรมีความทันสมัยกับสถานการณ์เหตุการณ์
บ้านเมืองในยุคปัจจุบัน เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ควรมีวิชาที่ให้เรียนหลากหลายไม่จากัดเฉพาะแค่เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ควรเรียนวิชาอื่นๆ ประกอบในหลักสูตร เช่น ความรู้เกี่ยวกั บ
ภูมิภาคของไทยในด้านต่างๆ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประวิติศาสตร์ คือ มีความรู้ภาษาไทยควบคู่กับความรู้ด้านอื่นๆ
ของประเทศไทย (เรียนแบบรอบด้าน)
การใช้สื่อที่ทันสมัยในการสอนและสอดคล้องกับเนื้อหา

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
12
4
16
(85.71) (66.66)
(80)

13
(92.86)

4
(66.66)

17
(85)

10
(71.43)
11
(78.57)

1
(16.66)
3
(50)

11
(55)
14
(70)

13
(92.86)

6
(100)

19
(95)

10
(71.43)
12
(85.71)
11
(78.57)
14
(100)
13
(92.86)

1
(16.66)
5
(83.33)
3
(50)
5
(83.33)
5
(83.33)

11
(55)
17
(85)
14
(70)
19
(95)
18
(90)

13
(92.86)

5
(83.33)

18
(90)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได
หรือประเด็นคาตอบ
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน การไม่เปิดใจยอมรับ ต้องเปิดใจยอมรับ ใจกว้าง
เรียนรู้ทั้งสองฝุาย ถ้าเข้าใจภาษาก็เข้าใจคนเข้าใจวัฒนธรรม
ทัศนคติของครู ครูบางคนมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้เรียนชาวต่างชาติ
ทัศ นคติ ของผู้ เ รีย น นั กศึกษาบางคนไม่อยากเรีย นภาษาไทยเพราะถู ก
บังคับหรือไม่มีทางเลือก จาเป็นต้องเรียนภาษาไทย
สอนในสิ่ ง ที่ ยั ง ไม่ ค วรสอนและยั ง ไม่ จาเป็ นต้ องสอนเรื่ องที่ ไ กลตั วมาก
เกินไป
สอนเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
สอนโดยเน้นและยึดหลักโครงสร้างทางไวยากรณ์มากจนเกินไป

อาจารย์ผูสอน (คน)
(รอยละ)
ไทย
เกาหลี รวม
14
6
20
(100)
(100)
(100)
12
3
15
(85.71)
(50)
(75)
12
3
15
(85.71)
(50)
(75)
14
3
15
(100)
(50)
(85)
14
3
15
(100)
(50)
(85)
12
3
15
(85.71)
(50)
(75)

จากตาราง 4.32 ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านปัญหาที่
ทาให้ก ารสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมไม่ป ระสบผลสาเร็จและแนวทางการแก้ปัญหา พบว่า
อาจารย์ผู้สอนในประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า เนื้อหาวิชาที่สอนไม่ล้าสมัย ควรมีความทันสมัยกับ
สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองในยุคปัจจุบัน เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ รองลงมาร้อยละ 92.86
เห็นว่า 1) นักศึกษาจะชินและคุ้นเคยกั บเสียงและการพูดของอาจารย์ที่ส อนเพียงแค่ 1 คน ทาให้
นัก ศึ ก ษาเกิ ดปั ญ หาการสื่ อ สารที่ ไม่ เ ข้ าใจกั บ คนอื่น ๆ วิ ธีก ารคือ การเปิดเทปเสี ยงการพูด ของ
คนหลายๆ แบบ การเปิดเพลงหรือสื่อการฟังอื่นๆ เข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้เขามีประสบการณ์ฟังมาก
ขึ้นและจากบุคคลที่หลากหลาย 2) ควรวัดและจัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยของ
นัก ศึก ษาเพื่ อ แบ่ง กลุ่ม ให้เ รีย นตามระดับ ความรู้ ความสามารถที่ แท้ จ ริง จะได้ผ ลดีก ว่ าการคละ
นักศึกษาที่แตกต่างกันทั้งทักษะและความรู้ทางภาษาไทย 3) การสอนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมหลัก
หรือวัฒนธรรมที่เป็นสากลให้แก่นักศึกษาวัฒนธรรมหลักๆ สามารถรับรู้และทาความเข้าใจร่วมกันได้
ข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมต้องเรียนรู้และยอมรับ 4) การอธิบายในเรื่องบางเรื่องที่เป็นประเด็นทาง
สังคม วัฒนธรรมแต่เป็นประเด็นที่นักศึกษาต่างชาติไม่มีความคิด ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ ทาให้ยาก
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ต่อการอธิบายที่จะทาให้นักศึกษารู้สึกเข้าถึงหรือคล้อยตามได้ เช่น เรื่องของศาสนาพุทธ ความเชื่อ
เรื่องการทาบุญ บาป บุญ เป็นต้น 5) ควรมีวิชาที่ให้เรียนหลากหลายไม่จากัดเฉพาะแค่เรียนฟัง พูด
อ่าน เขียน ภาษาไทย ควรเรียนวิชาอื่นๆ ประกอบในหลักสูตร เช่น ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคของไทยใน
ด้านต่างๆ การเมื อง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวิติศาสตร์ คือ มี ความรู้ภาษาไทยควบคู่กั บ
ความรู้ด้านอื่นๆ ของประเทศไทย (เรียนแบบรอบด้าน) และ 6) การใช้สื่อที่ทันสมัยในการสอนและ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า การอธิบายในเรื่อง
บางเรื่องที่เป็นประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมแต่เป็นประเด็นที่นักศึกษาต่างชาติไม่มีความคิดความเชื่อ
ในเรื่ อ งเหล่ า นี้ ท าให้ ย ากต่ อ การอธิ บ ายที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษารู้ สึ ก เข้ า ถึ ง หรื อ คล้ อ ยตามได้
เช่น เรื่อ งของศาสนาพุ ท ธ ความเชื่อเรื่องการท าบุญ บาป บุญ รองลงมาร้อยละ 83.33 เห็นว่า
1)การอธิ บ ายวั ฒ นธรรมไทยบางอย่ า งแล้ ว นั ก ศึ ก ษานึ ก ภาพไม่ อ อก ไม่ เ ข้ า ใจเพราะยั ง ขาด
ประสบการณ์ในการสัม ผัส วัฒ นธรรมนั้น วิธีการสอนคือ ต้องทาให้เ ห็นจริง แสดงให้เ ห็นให้ล อง
2) นักศึกษาจะชินและคุ้นเคยกับเสียงและการพูดของอาจารย์ที่สอนเพียงแค่ 1 คน ทาให้นักศึกษา
เกิดปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกับคนอื่นๆ วิธีการคือ การเปิดเทปเสีย งการพูดของคนหลายๆ แบบ
การเปิดเพลง หรือสื่อการฟังอืน่ ๆ เข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้เขามีประสบการณ์ฟังมากขึ้นและจากบุคคล
ที่หลากหลาย 3) ปัญหาอยู่ที่ความสนใจและความตั้งใจของนักศึกษา 4) เนื้อหาวิชาที่สอนไม่ล้าสมัย
ควรมีความทันสมัยกับสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองในยุค ปัจจุบัน เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
5) ควรมีวิชาที่ให้เรียนหลากหลายไม่จากัดเฉพาะแค่เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ควรเรียนวิชา
อื่นๆ ประกอบในหลัก สูตร เช่น ความรู้เ กี่ยวกับภูมิภาคของไทยในด้านต่างๆ การเมือง เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม ประวิติศาสตร์ คือ มี ความรู้ภาษาไทยควบคู่กับความรู้ด้านอื่นๆ ของประเทศไทย
(เรียนแบบรอบด้าน) และ 6) การใช้สื่อที่ทันสมัยในการสอนและสอดคล้องกับเนื้อหา
อาจารย์ผู้สอนในประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า 1) ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน การไม่เปิดใจ
ยอมรับ ต้องเปิดใจยอมรับ ใจกว้าง เรียนรู้ทั้ง สองฝุาย ถ้าเข้าใจภาษาก็ เข้าใจคนเข้าใจวัฒนธรรม
2) สอนในสิ่งที่ยังไม่ควรสอนและยังไม่จาเป็นต้องสอนเรื่องที่ไกลตัวมากเกินไป และ 3) สอนเรื่องง่าย
ให้เป็นเรื่องยาก รองลงมาร้อยละ 85.71 เห็นว่า ทัศนคติของครู ครูบางคนมีทัศนคติ ไม่ดีต่อผู้เรียน
ชาวต่างชาติ และทัศนคติของผู้เรียน นักศึกษาบางคนไม่อยากเรียนภาษาไทยเพราะถูกบังคับหรือไม่มี
ทางเลือ ก จ าเป็นต้ อ งเรียนภาษาไทย รวมทั้ ง สอนโดยเน้ นและยึดหลัก โครงสร้างทางไวยากรณ์
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มากจนเกินไป ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า ความเข้าใจที่
ไม่ตรงกัน การไม่เปิดใจยอมรับ ต้องเปิดใจยอมรับ ใจกว้าง เรียนรู้ทั้งสองฝุาย ถ้าเข้าใจภาษาก็เข้าใจ
คนเข้าใจวัฒนธรรม รองลงมาร้อยละ 50 เห็นว่า 1) ทัศนคติของครู ครูบางคนมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้เรียน
ชาวต่างชาติ 2) ทัศนคติของผู้เรียน นักศึกษาบางคนไม่อยากเรียนภาษาไทยเพราะถูกบั งคับหรือไม่มี
ทางเลือก จาเป็นต้องเรียนภาษาไทย 3) สอนในสิ่งที่ยังไม่ควรสอนและยังไม่จาเป็นต้องสอนเรื่องที่ไกล
ตัวมากเกิ นไป 4) สอนเรื่อ งง่ายให้เป็นเรื่องยาก และ 5) สอนโดยเน้นและยึดหลัก โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์มากจนเกินไป
ตาราง 4.33 ความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านเอกสาร ตารา หนังสือประกอบการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)

เอกสารประกอบการสอนควรมีการปรับปรุงเนื้อหาเสมอ ให้มีความทันสมัย
ทันสถานการณ์เหมาะสมกับสภาพสังคม บริบทที่ใช้ในปัจจุบัน
ต้องพยายามใส่เนื้อหาที่เป็นวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมร่วมสมัย
ที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ช้า ไม่ล้าสมัยจนเกินไปในบทเรียนด้วย
การเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการอ่านคายาก คาเฉพาะและการอ่าน
คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ต้องสร้างเนื้อหาโดยอาศัยจากการศึกษาจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก
สิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว
การใช้และสร้างเนื้อหาในบริบทที่นักศึกษาได้ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันจริงๆ

ไทย

เกาหลี รวม

14
(100)

6
(100)

20
(100)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

11
1
(78.57) (16.66)

12
(60)

13
5
(92.86) (83.33)

18
(90)

13
5
(92.86) (83.33)

18
(90)

218
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

เกาหลี รวม

โดยสร้างเนื้อหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตถอดมาเป็นบทเรียน
ควรมีเ นื้ อหาหลั กๆ ด้ านภาษาไทยที่ นักศึ กษาต้องรู้ โครงสร้างไวยากรณ์ หลั ก
พื้นฐานภาษาไทยที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อให้เขามีพื้นฐานที่แน่นและต่อยอดเพื่อเรียน

12
5
(85.71) (83.33)

17
(85)

ในระดับสูง
ควรมีการสอนสอดแทรกวัฒนธรรมหรือความเป็นไทยเข้าไปด้วย หรือเกร็ดความรู้
เกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาไทย คนไทยสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น
เอกสารตาราประกอบการสอนไม่ควรมีโฟเนติกส์หรือภาษาอังกฤษ เพราะจะทาให้
นักศึกษามีทางลัดและเรียนภาษาไทยไม่เก่ง ต้องฝึกเขาเรียนจากตัวของภาษาไทย

14
(100)

6
(100)

20
(100)

10
2
(71.43) (33.33)

12
(60)

13
5
(92.86) (83.33)

18
(90)

จริงๆ
หนังสือควรมีรูปภาพประกอบเยอะๆ จะดีมาก ถ้าทาเป็น E-book ได้จะดีมาก
มีการเชื่อม Click และ Link ไป Web อื่นๆ ได้

จากตาราง 4.33 ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านเอกสาร
ตารา หนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในลักษณะของการจัด
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศควรมีลักษณะอย่างไร พบว่า อาจารย์ผู้สอนใน
ประเทศไทยและอาจารย์ผู้ส อนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ร้อยละ 100 เห็นว่า 1) เอกสาร
ประกอบการสอนควรมีก ารปรับปรุง เนื้อหาเสมอ ให้มี ความทันสมั ย ทันสถานการณ์เหมาะสมกั บ
สภาพสังคม บริบทที่ใช้ในปัจจุบัน 2) ต้องพยายามใส่เนื้อหาที่เป็นวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมร่วม
สมั ย ที่ คิด ว่า จะเปลี่ ยนแปลงได้ ช้า ไม่ ล้า สมั ย จนเกิ น ไปในบทเรี ยนด้วย และ 3) ควรมี ก ารสอน
สอดแทรกวัฒนธรรมหรือความเป็นไทยเข้าไปด้วย หรือเกร็ ดความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาไทย
คนไทยสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น
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ตาราง 4.34 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านการวัดและประเมินผลการสอน
ภาษาไทยข้ามวัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)

การวัดและประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง
การวัดผลต้องให้สัมพันธ์ ตรงตามทักษะหรือสิ่งที่ต้องการประเมิน
ข้อสอบควรมีคุณภาพ ข้อสอบมีความเหมาะสม ไม่ยากมากเกินไป
หรือง่ายมากเกินไป
ก่อนเริ่มเรียนควรมีการ Pre-Test เพื่อรู้ระดับความรู้ของนักศึกษา
การทดสอบระหว่างสอน ต้องทาต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การทดสอบหลังเรียน Post-Test เพื่อดูพัฒนาการ ความก้าวหน้า
การสร้างเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน rubric

ไทย

เกาหลี รวม

14
(100)
14
(100)
14
(100)

6
(100)
6
(100)
6
(100)

12
(85.71)
14
(100)
12
(85.71)
13
(92.86)

2
14
(33.33) (70)
4
18
(66.66) (90)
2
14
(33.33) (70)
5
18
(83.33) (90)

20
(100)
20
(100)
20
(100)

จากตาราง 4.34 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ แนวคิดด้านการจัดการศึกษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านการวัดและ
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม พบว่า อาจารย์ผู้สอนในประเทศ
ไทยร้อ ยละ 100 เห็นว่า 1) การวัดและประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 2) การวัดผลต้องให้
สัมพันธ์ตรงตามทักษะหรือสิ่งที่ต้องการประเมิน 3) ข้อสอบควรมีคุณภาพ ข้อสอบมีความเหมาะสม
ไม่ยากมากเกินไปหรือง่ายมากเกินไป และ 4) การทดสอบระหว่างสอน ต้องทาต่อเนื่องเป็นระยะ
เพื่อติดตามความก้ าวหน้า ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า
1) การวัดและประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 2) การวัดผลต้องให้สัมพันธ์ ตรงตามทักษะหรือ
สิ่งที่ต้องการประเมิน 3) ข้อสอบควรมีคุณภาพ ข้อสอบมีความเหมาะสม ไม่ยากมากเกินไปหรือง่าย
มากเกินไป
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ตาราง 4.35 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ด้ า น
ลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเกาหลี
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

นักศึกษาเกาหลีมีเ คารพและเชื่อฟั งอาจารย์ มาก จะน้อมรับ ฟั งและเชื่อในสิ่ ง ที่
อาจารย์สอนโดยไม่ค่อยมีข้อสงสัยหรือทวงติ เพราะคนเกาหลี มีความสุภาพทาง

เกาหลี รวม

14
(100)

4
(66.66)

18
(90)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

12
(85.71)

6
(100)

18
(90)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

12
4
(85.71) (66.66)

16
(80)

13
5
(92.86) (83.33)
11
3

18
(90)
14

วัฒนธรรมค่อนข้างสูงมากในเรื่องการเคารพนับถืออาวุโสและอาจารย์
นักศึกษาเกาหลีจะเคารพและเชื่อฟังอาจารย์มาก ดังนั้นผู้สอนคือ Role Model
ที่สาคัญมาก
อาจารย์ ผู้ส อนต้องตั้ งใจสอนและท าตามหน้ าที่ และบทบาทของตนเองให้ เต็ มที่
วางตัวให้เหมาะสม ทุ่มเทในการสอน ไม่สอนแบบทีเล่นทีจริง และสอนภาษาไทย
ที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนควรมีความเคร่งครัดและยึดตามวัน เวลาที่ได้ตกลงในการนัดหมาย
ทั้งเรื่องการสอบ การนาเสนองานและการส่งงาน ไม่ควรใจดีเกินไป หรือยืดหยุ่น
ยกเว้นให้กับนักศึกษาหรือยกเลิก เลื่อนนัดวัน เพราะนักศึกษาเตรียมพร้อมและ
เตรียมตัวมาแล้วเขาจะรู้สึกแย่และรู้สึกว่าเสียเปรียบ
อาจารย์ผู้สอนควรมีความเข้มงวดเรื่องการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนและความตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน
นักศึกษาเกาหลีจะมีความเคร่งเครียดและจริงจังในเนื้อหา การสอนอาจารย์ต้องมี
การเตรียมตัวมาอย่างดี มีกาหนดเนื้อหา แผนการสอนที่ชัดเจน
นักศึ กษาเกาหลีรู้ ว่าการเรี ย นมีค วามส าคั ญ ต่ อเขามาก คะแนนส าคั ญ มาก จะ
จริ ง จั ง มากๆ กั บ การสอบ คะแนนส าคั ญ มากๆ ในการเรี ย นภาษาไทยจริ ง จั ง
เคร่งเครียดกับคะแนนและเกรด
ไม่ควรเริ่มสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเกาหลีโดยใช้ phonetic เพราะนักศึกษาจะ
รู้สึกว่ายากมาก ควรเริ่มเรียนเป็นภาษาไทยโดยตรงจะดีกว่า
การอธิบายที่ชัดเจนและการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
สอนโดยไม่ต้ องเน้นหรื อไม่ สอนเนื้ อหาทางไวยากรณ์ที่ ลึกมากและซั บ ซ้อนมาก
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

เพราะนักศึกษาเกาหลีจะสนใจการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสื่อสารได้ เข้าใจได้ไม่

เกาหลี รวม

(78.57)

(50)

(70)

11
(78.57)

3
(50)

14
(70)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

13
5
(92.86) (83.33)

18
(90)

ต้องการไวยากรณ์ที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน
นักศึกษามีความกระตือรือร้นและทุ่มเท ค้นคว้าและฝึกฝนด้วยตนเองนอกชั้นเรียน
อย่างหนัก
นั กศึ กษาเกาหลี ถ้ ามี โ อกาสส่ ว นมากก็ อยากพบปะพู ด คุ ย ถามและปรึ กษากั บ
อาจารย์ผู้สอนโดยเฉพาะอาจารย์คนไทยเป็นการส่วนตัวนอกชั้นเรียน
โดยปกตินักศึกษาเกาหลีจะใจร้อน ขี้สงสัยและกล้าแสดงออก กล้าถาม สนใจใคร่รู้
ในสิ่งที่ยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจ โดยต้องการคาตอบหรือคาอธิบายทันทีจากผู้สอน
อาจารย์ควรพยายามลดช่องว่าง อาจารย์กับนักศึกษาและปรับตัวเข้าหานักศึกษา
เพราะนักศึกษาเกาหลีบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงจะขี้อาย ขาดความมั่นใจ ประหม่า
ไม่กล้าพูด ควรเปิดโอกาสให้เขาได้พบปะพูดคุยหรือให้เวลานอกห้องเรียน
ให้กาลังใจ ไม่ตาหนิให้รู้สึกท้อ
อาจารย์ควรสอนโดยใช้จังหวะการพูดที่ช้าๆ ในระดับปานกลาง ไม่ช้ามากหรือเร็ว
มาก และต้องเป็นธรรมชาติ ออกเสียงให้ชัดเจน เสียงดังฟังชัด
ให้ feedback แก่ผู้เรียนทันที เพราะนักศึกษาเกาหลีจะใจร้อน อยากรู้ผลการสอบ
หรือพัฒนาการของตนเองและต้องมีคาอธิบายที่ชัดเจนให้นักศึกษาแต่ละคน
ยึ ด ถื อตามเนื้ อหาความรู้ เ ท่ า ที่ ไ ด้ รั บ ยั ง ขาดความคิ ด นอกกรอบและความคิ ด
สร้างสรรค์
บุคลิกของนักศึกษาเกาหลีส่วนมากคือ เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชัดเจน
จะไม่สนิทกับผู้สอนในตอนแรก อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาและการปรับตัว

14
(100)

6
(100)

20
(100)

12
4
(85.71) (66.66)

16
(80)

10
2
(71.43) (33.33)

12
(60)

14
(100)

5
(83.33)

19
(95)

14
(100)

6
(100)

20
(100)

จึงจะสนิทมาก
อาจารย์ต้องพยายามสนใจ ทุ่มเท ใส่ใจในการเรียนการสอน การถามรายบุคคล
การกระตุ้นความสนใจนักศึกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษาเกาหลี ส่วนมากมี มนุษยสัมพั นธ์ดี ชอบคบเพื่ อนใหม่ๆ ต้องการมี เพื่อน
หรือ Buddy คนไทย
นักศึกษายังติดระบบการเรียนการสอนแบบเน้นการท่องจาเพื่อมาสอบมากกว่า
การเข้าใจ ประยุกต์และนาไปใช้จริงได้

12
5
(85.71) (83.33)

17
(85)

13
(92.86)

16
(80)

3
(50)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

วิธีการสอนเฉพาะคนเกาหลีคือ พยายามสอนสิ่งที่ใกล้ตัว มาเชื่อมโยงกับบทเรียน
พยายามสนใจนั กศึกษา หาจุด เด่นในตั วนักศึ กษาแต่ละคน กระตุ้นให้ เขามีส่วน
ร่วมมากๆ แล้วเชื่อมโยงเข้ากับเรื่อง เนื้อหาที่เรากาลังสอนเขาจะสนใจ
การสอนทุกชั่วโมงควรมีช่วงเวลาพัก 10 นาที
มีความรู้สึก อารมณ์อ่อนไหว ไม่ค่อยยอมรับการเปรียบเทียบหรือการพูดอะไรที่
บางครั้งทาให้เขาน้อยใจหรือไปกระทบความรู้สึกของเขา
นักศึกษาเกาหลีจะไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ไม่ตรงกับความสนใจของตนเอง
นักศึกษามีความคิดแข่งขันและเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆ
ระบบการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องทาให้นักศึกษารุ่นพี่หรือรุ่นน้องบางคนไม่กล้าเปิดเผย
หรือแสดงศักยภาพด้านภาษาไทยของตนเองออกมาอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะ

เกาหลี รวม

14
6
(100) (100)
12
3
(85.71) (50)

20
(100)
15
(75)

10
4
(71.43) (66.66)
10
2
(71.43) (33.33)

14
(70)
12
(60)

11
3
14
(78.57) (50) (70)
13
4
16
(92.86) (66.66) (80)
12
3
15
(85.71) (50) (75)

ในชั้นเรียน
สอนเนื้ อหาที่ ไ ม่ ซ้าซากจาเจ มี ร ะดั บ ที่ เ พิ่ มความยากของเนื้ อหาขึ้ นไปเรื่ อยๆ
นักศึกษาเกาหลีจะรู้สึกยากแต่ก็ท้าทายดี
นักศึกษาเกาหลีไม่ชอบให้มีการบ้านหรือการทารายงาน เน้นการทากิจกรรม
หรือมอบหมายงานกาหนดให้เสร็จในห้องจะดีกว่า
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจท าให้ นั ก ศึ ก ษาอยากเรี ย นภาษาไทย โดยการเล่ า
ประสบการณ์ ต รงของผู้ ส อนในประเทศไทยและการใช้ รู ป ภาพที่ ถ่ ายจริ ง จาก

11
(78.57)

3
(50)

14
(70)

13
4
(92.86) (66.66)

17
(85)

12
5
(85.71) (83.33)

17
(85)

ประเทศไทย
การใช้ สื่ อที่ เ กี่ ย วกั บ คนไทย สั ง คมไทย ความเป็ น ไทย วั ฒ นธรรมไทยมาช่ ว ย
เสริมสร้างบรรยากาศในการสอนและกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริมและให้โอกาสนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนหรือท่องเที่ยว
ที่ประเทศไทย

14
(100)

6
(100)

20
(100)

14
(100)

6
(100)

20
(100)
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จากตาราง 4.35 ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้ ส อนเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด การจั ดการศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษา
เกาหลีใต้ ด้านลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาไทยให้นัก ศึก ษาเกาหลี พบว่า อาจารย์ผู้ส อนใน
ประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า 1) นักศึกษาเกาหลีมีเคารพและเชื่อฟังอาจารย์มาก จะน้อมรับฟัง
และเชื่อ ในสิ่ง ที่ อ าจารย์ส อนโดยไม่ ค่อยมี ข้อสงสัยหรือทวงติ เพราะคนเกาหลีมี ความสุภาพทาง
วัฒนธรรมค่อนข้างสูงมากในเรื่องการเคารพนับถืออาวุโสและอาจารย์ 2) นักศึกษาเกาหลีจะเคารพ
และเชื่อฟังอาจารย์มาก ดังนั้นผู้สอนคือ Role Model ที่สาคัญมาก 3) อาจารย์ผู้สอนต้องตั้งใจสอน
และทาตามหน้าที่และบทบาทของตนเองให้เต็มที่ วางตัวให้เหมาะสม ทุ่มเทในการสอน ไม่สอนแบบที
เล่นทีจริง และสอนภาษาไทยที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา 4) อาจารย์ผู้สอนควรมีความเคร่งครัดและยึด
ตามวัน เวลาที่ได้ตกลงในการนัดหมายทั้งเรื่องการสอบ การนาเสนองานและการส่งงาน ไม่ควรใจดี
เกินไป หรือยืดหยุ่น ยกเว้นให้กับนักศึกษาหรือยกเลิก เลื่อนนัดวัน เพราะนักศึกษาเตรียมพร้อมและ
เตรียมตัวมาแล้วเขาจะรู้สึกแย่และรู้สึกว่าเสียเปรียบ 5) นักศึกษาเกาหลีจะมีความเคร่งเครียดและ
จริง จัง ในเนื้อ หา การสอนอาจารย์ต้องมีก ารเตรียมตัวมาอย่างดี มี กาหนดเนื้อหา แผนการสอนที่
ชัดเจน 6) นักศึกษาเกาหลีรู้ว่าการเรียนมีความสาคัญต่อเขามาก คะแนนสาคัญมาก จะจริงจังมากๆ
กั บ การสอบคะแนนส าคั ญ มากๆ ในการเรี ย นภาษาไทยจริ ง จั ง เคร่ ง เครี ย ดกั บ คะแนน เกรด
7) นัก ศึก ษาเกาหลีถ้ ามี โ อกาสส่วนมากก็ อยากพบปะพูดคุย ถามและปรึ ก ษากั บ อาจารย์ผู้ส อน
โดยเฉพาะอาจารย์ ค นไทยเป็ น การส่ ว นตั ว นอกชั้ น เรี ย น 8) โดยปกติ นั ก ศึ ก ษาเกาหลี จ ะ
ใจร้อน ขี้สงสัยและกล้าแสดงออก กล้าถาม สนใจใคร่รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจ โดยต้องการคาตอบ
หรือคาอธิบายทันทีจากผู้สอน 9) อาจารย์ควรสอนโดยใช้จังหวะการพูดที่ช้าๆ ในระดับปานกลาง
ไม่ ช้ามากหรือเร็วมาก และต้อ งเป็นธรรมชาติ ออกเสียงให้ชัดเจน เสียงดังฟังชัด 10) บุคลิกของ
นักศึกษาเกาหลีส่วนมากคือ เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชัด เจน จะไม่สนิทกับผู้สอนในตอนแรก
อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาและการปรับ ตัวจึงจะสนิทมาก 11) อาจารย์ต้องพยายามสนใจ ทุ่มเท
ใส่ ใจในการเรีย นการสอน การถามรายบุค คล การกระตุ้ นความสนใจนัก ศึก ษาเป็ นรายบุค คล
12) วิธีการสอนเฉพาะคนเกาหลี คือ พยายามสอนสิ่งที่ใกล้ตัว มาเชื่อมโยงกับบทเรียน 13) การใช้สื่อ
ที่เกี่ยวกับคนไทย สังคมไทย ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยมาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการสอน
และกระตุ้ น ความสนใจของนั ก ศึ ก ษา และ 14) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และให้ โ อกาสนั ก ศึ ก ษาไป
แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนหรือท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
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ส่วนอาจารย์ผู้สอนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า 1) นักศึกษาเกาหลีจะ
เคารพและเชื่อฟังอาจารย์มาก ดังนั้นผู้สอนคือ Role Model ที่สาคัญมาก 2) อาจารย์ผู้สอนต้องตั้งใจ
สอนและทาตามหน้าที่และบทบาทของตนเองให้เต็มที่ วางตัวให้เหมาะสม ทุ่มเทในการสอน ไม่สอน
แบบทีเล่นทีจริงและสอนภาษาไทยที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา 3) อาจารย์ผู้สอนควรมีความเข้มงวดเรื่อง
การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 4) อาจารย์ควรสอนโดยใช้จังหวะการพูด
ที่ช้าๆ ในระดับปานกลาง ไม่ช้ามากหรือเร็วมาก และต้องเป็นธรรมชาติ ออกเสียงให้ชัดเจน เสียงดัง
ฟังชัด 5) อาจารย์ต้องพยายามสนใจ ทุ่มเท ใส่ใจในการเรียนการสอน การถามรายบุคคล การกระตุ้น
ความสนใจนักศึกษาเป็นรายบุคคล 6) วิธีการสอนเฉพาะคนเกาหลีคือ พยายามสอนสิ่งที่ใกล้ตัวมา
เชื่อมโยงกับบทเรียน 7) การใช้สื่อที่เกี่ยวกับคนไทย สังคมไทย ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยมาช่ว ย
เสริมสร้างบรรยากาศในการสอนและกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา และ 8) สนับสนุน ส่งเสริมและ
ให้โอกาสนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนหรือท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
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ภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ ใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ด้ านความสาคัญและความจาเป็ นของ
การสอนภาษาไทย ในกลุ่มประเทศ

ภาษาเป็ นการสื่อสารระหว่างประเทศ
และเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

อาเซียน+3

มีการขยายตลาดการค้ าและการลงทุน
ในไทยเพิ่มมากขึน้

การเรี ยนการสอนภาษาไทยได้ รับความ
นิยมมากขึน้
ด้ านข้ อได้ เปรี ยบของการสอน
ภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3
ขยายตลาดการค้ าและการลงทุนในไทย
เพิ่มมากขึน้

ความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและ
อาจารย์เกาหลีใต้

ประเทศเพื่อนบ้ านมาทางานในไทย
เพิ่มมากขึน้

ถูกแย่งงานจากประเทศอื่นที่ร้ ู
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีกว่า
คนไทย

การจัดกลุ่มผู้เรี ยนที่คละ ทาให้ ยากต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน

ปั ญหาวัตถุประสงค์และความสนใจ
ของผู้เรี ยนในการเรี ยนภาษาไทยที่
แตกต่างกัน

ด้ านข้ อเสียเปรี ยบของการสอน
ภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3

ด้ านปั ญหาที่พบในการสอนภาษาไทย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 และ
แนวทางแก้ ไขปั ญหา

ภาพ 4.1 แผนภาพแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
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จากภาพที่ 4.1 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ส อนด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี จากอาจารย์ที่ส อนในมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลีใต้และ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความเห็นตรงกันมาที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสาคัญและ
ความจาเป็นของการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ได้แก่ 1) ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่
ใช้ในการติดต่อสื่อ สารระหว่างกั น และ 2) ภาษาเป็นการสื่อสารระหว่างประเทศ ด้านการเมื อง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านข้อได้เปรียบของการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ได้แก่ 1) มีโอกาสแนะนา
ประเทศไทยคนต่างชาติได้เ รียนรู้ภาษาไทยและรู้จัก ประเทศไทยผ่านภาษา 2) คนต่างชาติสนใจ
มาเรี ย นภาษาไทยเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ ก ารเรี ย นการสอนภาษาไทยได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น
3) คนต่างชาติที่รู้ภาษาไทยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทาให้มีการขยายตลาดการค้าและการลงทุนในไทย
เพิ่มมากขึ้น 4) อัตราการจ้างคนต่างชาติที่ฝีมือดี ค่าจ้างไม่แพงและรู้ภาษาไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาทางานในไทยเพิ่มมากขึ้น
ด้านข้อเสียเปรียบของการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ได้แก่ 1) การจ้างงาน
คนไทยลดลงเพราะถูกแย่งงานจากประเทศอื่นที่รู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีกว่าคนไทย
ด้านปัญหาที่พบในการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 และแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้แก่ 1) ปัญหาด้านระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มผู้เรียนที่คละ
ความรู้ความสามารถช่วงระดับที่แตกต่างกันให้มาเรียนในชั้นเดียวกันทาให้ยากต่อการจัดการเรียน
การสอนและ 2) ปัญหาวัตถุประสงค์และความสนใจของผู้เรียนในการเรียนภาษาไทยที่แตกต่างกัน
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ตัวครูผ้สู อนต้ องมีความแม่นยาในด้ านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศไทย

ด้ านปั จจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ การสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ

สอนให้ ผ้เู รียนใจกว้าง เปิ ดใจยอมรับ
ต้ องมีความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมเป็ นอย่างดี
มีความชานาญและความเชี่ยวชาญศาสตร์ การสอนภาษาไทยให้ แก่
คนต่างชาติ
ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเพือ่ ใช้ ในการอธิบ ายในบางเรื่องที่ยาก
ให้ แก่นักศึกษา

ด้ านคุณลักษณะของอาจารย์ผ้สู อนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรม

รู้ภาษาเกาหลีหรือภาษาแม่ของผู้เรียน
มีคุณลักษณะของวิชาชีพครู
ภาษาคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

นักศึกษาต้ องมีโอกาสไปเรียนเพิม่ เติมที่ประเทศไทย
เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ ฝึกฝนเยอะๆ

ด้ านจุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ าม
วัฒนธรรม

พยายามให้ ผ้เู รียนเปิ ดใจยอมรับในเรื่องวัฒนธรรม
เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ พบปะ พูดคุย รู้จักกับคนไทยและมีเพือ่ น
คนไทย

ความคิดเห็นของอาจารย์ไทยและอาจารย์
เกาหลีใต้

เริ่มจากเรื่องที่งา่ ยและใกล้ตัว
ฝึ กทักษะทางภาษาทั ้งในรูปแบบของกิจกรรมทั ้งในและนอก
ห้ องเรียน
ควรเรียนกับอาจารย์คนไทยที่เป็ นเจ้ าของภาษาโดยตรง

ด้ านวิธีการหรือเทคนิคเฉพาะของการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม

ผู้สอนควรเป็ นเสมือนผู้ฝึก (Trainer)
การฝึ กการมีประสบการณ์และการไปสัมผัสประเทศไทยด้ วยตนเอง
มีเอกสารตาราแหล่งเรียนรู้ที่ดีใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นตัวเชื่อมในการเรียน
การอธิบายเนื ้อหา
การสอนที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริงในชีวติ ประจาวัน

ด้ านรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบข้าม
วัฒนธรรม

หลักสูตรต้ องมีความชัดเจน มีเนื ้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ ทันสมัย
นักศึกษาจะชินและคุ้นเคยกับเสียงและการพูดของอาจารย์ที่สอน
เพียงแค่ 1 คน
เนื ้อหาวิชาที่สอนไม่ล้าสมัย
เอกสารประกอบการสอนควรมีการปรับปรุงเนือ้ หาเสมอ ให้ มคี วาม
ทันสมัย

ด้ านปั ญหาการสอนภาษาไทยแบบข้ าม
วัฒนธรรม
ด้ านเอกสาร ตารา หนังสือประกอบ การเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

การวัดและประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง
การวัดผลต้ องให้ สมั พันธ์ ตรงตามทักษะหรือสิง่ ที่ต้องการประเมิน

ด้ านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย
ข้ามวัฒนธรรม

ข้อสอบควรมีคุณภาพ

ภาพ 4.2 แผนภาพแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
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จากภาพที่ 4.2 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรี จากอาจารย์ที่ส อนในมหาวิทยาลัย
ประเทศเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความเห็นตรงกันมาที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า
ด้า นปัจ จั ย ที่ จ ะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารสอนภาษาไทยแบบข้า มวัฒ นธรรมประสบผลส าเร็ จ ได้ แ ก่
1) ตัวครูผู้สอนต้องมีความแม่นยาในด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และ 2) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศไทย
ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ 1) สอนให้ผู้เรียนเปิด
ใจกว้างยอมรับ 2) ต้องมีความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมเป็นอย่างดี 3) มีความชานาญและความ
เชี่ยวชาญศาสตร์ก ารสอนภาษาไทยให้แก่คนต่างชาติ 4) รู้ภาษาเกาหลีห รือภาษาแม่ ของผู้เ รียน
และ 5) มีคุณลักษณะของวิชาชีพครู
ด้ า นจุ ด เด่ น ของการสอนภาษาไทยแบบข้ า มวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ 1) ภาษาคื อ ส่ ว นหนึ่ ง
ของวัฒนธรรม 2) นักศึกษาต้องมีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมที่ประเทศไทย 3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนเยอะๆ 4) พยายามให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับในเรื่องวัฒนธรรม และ 5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
พบปะ พูดคุย รู้จักกับคนไทยและมีเพื่อนคนไทย
ด้านวิธีการหรือเทคนิคเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
ได้แก่ 1) เริ่มจากเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัว 2) ฝึกทักษะทางภาษาทั้งในรูปแบบของกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน 3) ควรเรียนกับอาจารย์คนไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 4) ผู้สอนควรเป็นเสมือน
ผู้ฝึก และ 5) การฝึกการมีประสบการณ์และการไปสัมผัสประเทศไทยด้วยตนเอง
ด้านรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ 1) มีเอกสารตาราแหล่งเรียนรู้ที่ดี
ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมในการเรียน การอธิบ ายเนื้อหา 2) การสอนที่ สามารถนาไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน และ 3) หลักสูตรต้องมีความชัดเจน มีเนื้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ ทันสมัย
ด้านปัญหาการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ 1) นักศึกษาจะชินและคุ้นเคยกับ
เสียงและการพูดของอาจารย์ที่สอนเพียงแค่ 1 คน และ 2) เนื้อหาวิชาที่สอนไม่ล้าสมัย
ด้านเอกสาร ตารา หนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอนควรมีการปรับปรุงเนื้อหาเสมอ ให้มีความทันสมัย
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ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการสอนภาษาไทยข้ า มวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ 1) การวั ด และ
ประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 2) การวัดผลต้องให้สัมพันธ์ ตรงตามทักษะหรือสิ่งที่ต้องการ
ประเมิน และ 3) ข้อสอบควรมีคุณภาพ
นักศึกษาเกาหลีจะเคารพและเชื่อฟั ง
อาจารย์มาก ดังนันผู
้ ้ สอนคือ Role
Model ที่สาคัญมาก

อาจารย์ผ้ สู อนต้ องตัง้ ใจสอนและทาตาม
หน้ าที่และบทบาทของตนเองให้ เต็มที่
วางตัวให้ เหมาะสม

อาจารย์ควรสอนโดยใช้ จงั หวะการพูดที่ช้าๆ
เป็ นธรรมชาติ ออกเสียงให้ ชดั เจน เสียงดัง
ฟั งชัด

อาจารย์ต้องพยายามสนใจ ทุ่มเท ใส่ใจใน
การเรี ยนการสอน การถามรายบุคคล
การกระตุ้นความสนใจนักศึกษาเป็ น
รายบุคคล

ด้ านลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาไทย
ให้ นกั ศึกษาเกาหลี

ความคิดเห็นของอาจารย์
ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้

วิธีการสอนเฉพาะคนเกาหลีคือ พยายาม
สอนสิ่งที่ใกล้ ตัว มาเชื่อมโยงกับบทเรี ยน

การใช้ สื่อที่เกี่ยวกับคนไทย สังคมไทย
ความเป็ นไทย วัฒนธรรมไทยมาช่วย
เสริ มสร้ างบรรยากาศในการสอนและ
กระตุ้นความสนใจของนักศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริ มและให้ โอกาสนักศึกษา
ไปแลกเปลี่ยนเพื่อเรี ยนหรื อท่องเที่ยวที่
ประเทศไทย

ภาพ 4.3 แผนภาพแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านลักษณะเฉพาะของการสอน
ภาษาไทยให้นักศึกษาเกาหลี
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จากภาพที่ 3 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรี จากอาจารย์ที่ส อนในมหาวิทยาลัย
ประเทศเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความเห็นตรงกันมาที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเกาหลี ได้แก่ 1) นักศึกษาเกาหลีมีเคารพและ
เชื่อฟังอาจารย์มาก 2) อาจารย์ผู้สอนต้องตั้งใจสอนและทาตามหน้าที่และบทบาทของตนเองให้เต็มที่
วางตัวให้เหมาะสม ทุ่มเทในการสอน 3) อาจารย์ควรสอนโดยใช้จังหวะการพูดที่ช้าๆ ในระดับปาน
กลาง ไม่ช้ามากหรือเร็วมาก และต้องเป็นธรรมชาติ ออกเสียงให้ชัดเจน เสียงดังฟังชัด 4) อาจารย์ต้อง
พยายามสนใจ ทุ่มเท ใส่ใจในการเรียนการสอน การถามรายบุคคล การกระตุ้นความสนใจนักศึกษา
เป็นรายบุคคล 5) วิธีการสอนเฉพาะคนเกาหลีคือ พยายามสอนสิ่งที่ใกล้ตัว มาเชื่อมโยงกับบทเรียน
6) การใช้สื่อที่เกี่ยวกับคนไทย สังคมไทย ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยมาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใน
การสอนและกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา และ 7) สนับสนุน ส่งเสริมและให้โอกาสนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนหรือท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ จ านวน 12 คน และ
มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย จานวน 8 คน รวมทั้งหมด 20 คน
ตาราง 4.36 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ด้านเหตุผลที่นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทย
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

เคยไปประเทศไทยตอนเด็กๆ แล้วรู้สึกชอบ ประทับใจประเทศไทย คนไทย
วัฒนธรรมไทยและอาหารไทย
เลือกตามระดับคะแนนที่ใช้ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สนใจอยากเรียนภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชอบภาษาไทยเพราะคิดว่าเสียงเพราะ พยัญชนะภาษาไทยน่ารัก น่าสนใจ

6
(50)

เกาหลี รวม
5
(62.50)

11
(55)

4
5
9
(33.33) (62.50) (45)
2
0
2
(16.66) (0)
(10)
5
4
9
(41.66) (50)
(45)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

คุณพ่อทางานที่ประเทศไทย นักศึกษาเกิดที่ไทยและเคยเรียนที่ประเทศไทย
เป็นลูกครึ่งไทย-เกาหลี
อยากทางานที่ใช้ภาษาไทยและอยากทางานที่ประเทศไทย

เกาหลี รวม

5
4
9
(41.66) (50)
(45)
1
0
1
(8.33) (0)
(5)
11
7
18
(91.66) (87.50) (90)

จากตาราง 4.36 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ด้านเหตุผลที่นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทย พบว่า
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 91.66 เห็นว่า อยากทางานที่ใช้
ภาษาไทยและอยากทางานที่ประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 50 เคยไปประเทศไทยตอนเด็กๆ แล้วรู้สึก
ชอบ ประทับใจประเทศไทย คนไทย วัฒนธรรมไทยและอาหารไทย ร้อยละ 41.66 ชอบภาษาไทย
เพราะคิ ดว่ าเสี ยงเพราะ พยั ญ ชนะภาษาไทยน่า รัก น่า สนใจ และคุณพ่ อท างานที่ ป ระเทศไทย
นักศึกษาเกิดที่ไทยและเคยเรียนที่ประเทศไทย ส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยร้อยละ
87.50 เห็นว่า อยากทางานที่ใช้ภาษาไทยและอยากทางานที่ประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 62.50
เคยไปประเทศไทยตอนเด็กๆ แล้วรู้สกึ ชอบ ประทับใจประเทศไทย คนไทย วัฒนธรรมไทยและอาหาร
ไทย และเลือกตามระดับคะแนนที่ใช้ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 ชอบภาษาไทยเพราะคิด
ว่าเสียงเพราะ พยัญชนะภาษาไทยน่ารัก น่าสนใจ และคุณพ่อทางานที่ประเทศไทย นักศึกษาเกิดที่
ไทยและเคยเรียนที่ประเทศไทย
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ตาราง 4.37 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ด้านความยากของการเรียนภาษาไทย
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)

การพูดภาษาไทยแบบเป็นธรรมชาติเหมือนคนไทยทั้งการออกเสียง
การใช้คาศัพท์รูปประโยค
การออกเสียงภาไทยเพราะมีวรรณยุกต์ ทาให้ออกเสียงคาแต่คายาก
ภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์
คาภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี-สันสกฤต
คาศัพท์ที่ยืมมานี้จะเขียนยาก ออกเสียงยาก ความหมายก็ยาก
ไวยากรณ์ภาษาไทย
การเขียนภาษาไทย
การอ่าน เพราะไม่รู้ว่าจบประโยคตรงไหน

ไทย

เกาหลี รวม

12
(100)

8
(100)

20
(100)

11
7
(91.66) (87.50)

18
(90)

8
5
(66.66) (62.50)

13
(65)

11
8
19
(91.66) (100) (95)
10
7
17
(83.33) (87.50) (85)
6
4
10
(50)
(50)
(50)

จากตาราง 4.37 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ และ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ด้านความยากของการเรียนภาษาไทย พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า การพูดภาษาไทยแบบเป็นธรรมชาติเ หมื อน
คนไทยทั้ ง การออกเสียง การใช้คาศัพ ท์ รูป ประโยค รองลงมาร้อ ยละ 91.66 คื อ การออกเสีย ง
ภาษาไทยเพราะมี วรรณยุก ต์ท าให้ออกเสียงคายาก ภาษาเกาหลีไม่ มี วรรณยุก ต์ และไวยากรณ์
ภาษาไทย ส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า การพูดภาษาไทยแบบ
เป็นธรรมชาติเหมื อนคนไทยทั้งการออกเสียง การใช้คาศัพท์รูป ประโยค รองลงมาร้อยละ 87.50
คือการออกเสียงภาษาไทยเพราะมีวรรณยุกต์ทาให้ออกเสียงคายาก ภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์ และ
ไวยากรณ์ภาษาไทย
ตาราง 4.38 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ด้านข้อแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาไทยกับ
อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลี
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

การเรียนประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทย วัฒนธรรมไทย การเมืองเศรษฐกิจไทย
ควรเรียนกับอาจารย์เกาหลีหรืออาจารย์ไทยที่พูดภาษาเกาหลีได้จะดีมากกว่า

เกาหลี รวม

10
(83.33)

6
(75)

16
(80)

11
(91.66)

6
(75)

16
(80)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

เพราะทาให้อธิบายได้ละเอียดและเข้าใจง่ายกว่าเมื่อเรียนกับอาจารย์ไทย ทั้งนี้
อาจารย์เกาหลีหรืออาจารย์ไทยต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใน
เรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงจะถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้
ปี 1 อยากเรียนกับอาจารย์เกาหลีหรืออาจารย์ไทยที่พูดภาษาเกาหลีได้ เพราะ
ทาให้การสื่อสารง่ายขึ้นและอธิบายเข้าใจ
ปี 2 ขึ้นไป โดยเฉพาะปี 3-4 อยากเรียนกับอาจารย์ไทยที่เป็นเจ้าของภาษาเพื่อ
ฝึกฝนและพยายามใช้ภ าษาไทยให้คุ้นเคย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 100 %
เพื่อสื่อสารกับอาจารย์ไทย
การเรี ย นทั กษะ โดยเฉพาะการฟัง การพูด ควรเรีย นกับ อาจารย์ไ ทยที่ เ ป็ น
เจ้าของภาษาดีกว่าเรียนกับอาจารย์เกาหลี
อาจารย์เกาหลีสอนและอธิบายไวยากรณ์ไทยได้ดี ชัดเจน ลึกซึ้งและเข้าใจง่าย
กว่ าอาจารย์ ไ ทย และท าให้ เ ข้ าใจความเหมื อนความต่ างของไวยากรณ์ ใ น
ภาษาไทยและภาษาเกาหลี

จากตาราง 4.38 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ และ
มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย ด้า นข้ อแตกต่ างระหว่ างการเรี ยนภาษาไทยกั บ อาจารย์ไ ทยและ
อาจารย์เกาหลี พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และนักศึกษาของ
มหาวิท ยาลัยในประเทศไทยร้อ ยละ 100 เห็นว่า 1) ปี 2 ขึ้นไป โดยเฉพาะปี 3-4 อยากเรียนกั บ
อาจารย์ไทยที่ เ ป็นเจ้าของภาษาเพื่อฝึก ฝนและพยายามใช้ภาษาไทยให้คุ้นเคย โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลัก 100 % เพื่อสื่อสารกับอาจารย์ไทย 2) การเรียนทักษะ โดยเฉพาะการฟัง การพูด ควรเรียน
กับอาจารย์ไทยที่ เป็นเจ้าของภาษาดีกว่าเรียนกับ อาจารย์เกาหลี และ 3) อาจารย์เกาหลีสอนและ
อธิบายไวยากรณ์ไทยได้ดี ชัดเจน ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายกว่าอาจารย์ไทยและทาให้เข้าใจความเหมือน
ความต่างของไวยากรณ์ในภาษาไทยและภาษาเกาหลี
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ตาราง 4.39 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ไ ทยที่ ส อนไม่ จ าเป็ นต้ องรู้ ภ าษาเกาหลี เพราะสาขามี
อาจารย์เกาหลีที่รู้ภาษาไทยแล้ว เวลามีปัญหาก็ช่วยกันได้
อาจารย์ไ ทยต้องมีค วามรู้ ในภาษาไทยอย่างถ่องแท้ มี ความเชี่ย วชาญและความ
ชานาญและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ
อาจารย์ต้องมีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่ดี น่าสนใจ มีสื่อประกอบการสอน
มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อาจารย์มีทักษะการสื่อสารที่ดี ออกเสียงภาษาไทยถูกต้องชัดเจน
อาจารย์ผู้สอนต้องไม่พูดเร็วหรือช้ามากจนเกินไป นักศึกษาไม่ชอบอาจารย์ที่พู ด
เร็ วๆ และควรพู ด หลายๆ ครั้ ง พู ด ซ้ าๆ ใช้ สี ห น้ า ท่ าทางประกอบการพู ด ที่

เกาหลี รวม

10
(83.33)

6
(75)

16
(80)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)
12
(100)

8
(100)
8
(100)

20
(100)
20
(100)

11
(91.66)
11
(91.66)
12
(100)
12
(100)

7
18
(87.50) (90)
7
18
(87.50) (90)
8
20
(100) (100)
8
20
(100) (100)

12
(100)
12
(100)

8
(100)
8
(100)

เหมาะสมด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา
มีความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรมไทยในหลากหลายด้านเป็นอย่างดี
สอนให้นักศึกษาจาและนาไปใช้ได้จริง ไม่ใช่สอนจาเพื่อการสอบเท่านั้น
ใจดี ใจเย็นและใจกว้าง ยอมรับฟังและเข้าใจนักศึกษา
เข้าใจธรรมชาติแ ละสไตล์การเรีย นรู้ข องนักศึ กษาเกาหลีหรื อนั กศึกษาต่างชาติ
อื่นๆ
ตรงต่อเวลา
เตรียมการสอนมาอย่างดี
มีความรับผิดชอบ
ไม่ขาดสอน งดหรือเลื่อนการสอนบ่อยๆ
อยากให้มีรูปภาพเพิ่มมากขึ้นและเนื้อหาทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ สังคม

20
(100)
20
(100)

10
7
17
(83.33) (87.50) (85)
12
8
20
(100) (100) (100)
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ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

เกาหลี รวม

สถานการณ์ในปัจจุบัน
คาศัพท์หรือประโยคที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันที่คนไทยใช้กัน

11
7
(91.66) (87.50)

18
(90)

จากตาราง 4.39 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ และ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ลักษณะการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรม พบว่า นักศึก ษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า 1) อาจารย์ไทยต้องมี
ความรู้ในภาษาไทยอย่างถ่องแท้ มีความเชี่ยวชาญและความชานาญและมีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ 2) อาจารย์ต้องมีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่ดี น่าสนใจ มีสื่อ
ประกอบการสอน มี กิจ กรรมที่ น่าสนใจให้นักศึก ษามีส่วนร่วม 3) อาจารย์มี ทั กษะการสื่อสารที่ ดี
ออกเสียงภาษาไทยถูกต้อ งชัดเจน 4) อาจารย์ผู้สอนต้องไม่พูดเร็วหรือช้ามากจนเกินไป นักศึกษา
ไม่ ชอบอาจารย์ที่พู ดเร็วๆ และควรพูดหลายๆ ครั้ง พูดซ้าๆ ใช้สีห น้า ท่ าทางประกอบการพูดที่
เหมาะสมด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจให้นัก ศึกษา 5) ใจดี ใจเย็นและใจกว้าง ยอมรับฟัง และเข้าใจ
นักศึกษา 6) เข้าใจธรรมชาติและสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษาเกาหลีหรือนักศึกษาต่างของชาติอื่นๆ
เป็นอย่างดี 7) ตรงต่อเวลา 8) เตรียมการสอนมาอย่างดี มีความรับผิดชอบ และ 9) อยากให้มีรูปภาพ
เพิ่มมากขึ้นและเนื้อหาทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ สังคม สถานการณ์ในปัจจุบัน

236
ตาราง 4.40 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ด้านเทคนิควิธีการเรียนภาษาไทยให้เก่ง
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)
ไทย

การมีเพื่อนคนไทยช่วยในเรื่องการเรียนภาษาไทยดีขึ้น
ทบทวนบ่อยๆ พยายามฝึกใช้บ่อยๆ ในทุกทักษะ
จาคาศัพท์เยอะๆ ช่วยในการสื่อสารได้
ต้องกล้า ไม่อาย โดยเฉพาะการพูดการออกเสียงวรรณยุกต์ที่ผิด
อาจารย์จะได้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง
การไปเที่ยวหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนที่ประเทศไทย
การหาโอกาสเข้าไปมี ส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศ
ไทย การแข่งขันภาษาไทย เพื่อมีประสบการณ์ตรงในการฝึกใช้ภาษาไทย
กล้าถาม กล้าปรึกษาอาจารย์เวลามีคาถามหรือไม่เข้าใจในเรื่องต่างๆ
ต้องสนใจใฝุรู้ ค้นหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะถ้ามีโอกาสไปเรียนที่ประเทศไทย

เกาหลี รวม

12
8
(100) (100)
10
6
(83.33) (75)
11
8
(91.66) (100)
11
8
(91.66) (100)

20
(100)
16
(80)
18
(90)
18
(90)

12
(100)
12
(100)

20
(100)
20
(100)

8
(100)
8
(100)

11
6
17
(91.66) (75)
(85)
10
7
17
(83.33) (87.50) (85)

จากตาราง 4.40 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย ด้ า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารเรี ย นภาษาไทยให้ เ ก่ ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 100 เห็นว่า 1) การมีเพื่อนคนไทยช่วยในเรื่อง
การเรียนภาษาไทยดีขึ้น 2) การไปเที่ยวหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนที่ประเทศไทย และ 3) การหา
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย การแข่งขันภาษาไทย
เพื่ อ มี ป ระสบการณ์ต รงในการฝึ ก ใช้ภ าษาไทย รองลงมาร้ อยละ 91.66 คื อ ต้ อ งกล้ า ไม่ อ าย
โดยเฉพาะการพูดการออกเสียงวรรณยุกต์ที่ผิด อาจารย์จะได้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง และกล้าถาม กล้า
ปรึกษาอาจารย์เวลามีคาถามหรือไม่เข้าใจในเรือ่ งต่างๆ ส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ร้อยละ 100 เห็นว่า
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1) การมีเพื่อนคนไทยช่วยในเรื่องการเรียนภาษาไทยดีขึ้น 2) ต้องกล้า ไม่อาย โดยเฉพาะการพูดการ
ออกเสียงวรรณยุกต์ที่ผิด อาจารย์จะได้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง 3) การไปเที่ยวหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อ
เรียนที่ประเทศไทย และ 4) การหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย การแข่งขันภาษาไทย เพื่อมีประสบการณ์ตรงในการฝึกใช้ภาษาไทย รองลงมาร้อยละ
87.50 คือ จ าค าศัพ ท์ เ ยอะๆ ช่ ว ยในการสื่ อ สารได้ และต้ อ งสนใจใฝุ รู้ ค้น หาความรู้ อ ยู่ เ สมอ
โดยเฉพาะถ้ามีโอกาสไปเรียนที่ประเทศไทย
ตาราง 4.41 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ด้านเอกสาร หนังสือภาษาไทยที่ใช้ในการเรียน
การสอน
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)

บางวิ ช าเนื้ อหายั ง เก่ าและล้ าสมั ย ไม่ น่าสนใจ น่ าเบื่ อและไม่ มีป ระโยชน์ เ วลา
นามาใช้จริงๆ ในชีวิตประจาวัน ใช้เพื่อสอบเท่านั้น
อยากให้มีรูปภาพเพิ่มมากขึ้นและเนื้อหาทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ สังคม
สถานการณ์ในปัจจุบัน
คาศัพท์หรือประโยคที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันที่คนไทยใช้กัน

ไทย

เกาหลี รวม

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

11
7
(91.66) (87.50)

18
(90)

จากตารางที่ 4.41 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ และ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ด้านเอกสาร หนังสือภาษาไทยที่ใช้ในการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษา
ของมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทย
ร้อยละ 100 เห็นว่า บางวิชาเนื้อหายังเก่าและล้าสมัย ไม่น่าสนใจ น่าเบื่อและไม่มีประโยชน์เวลา
นามาใช้จริง ๆ ในชีวิตประจาวัน ใช้เ พื่อสอบเท่านั้น และอยากให้มี รูปภาพเพิ่มมากขึ้นและเนื้อหา
ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ สังคม สถานการณ์ในปัจจุบัน รองลงมาคือ คาศัพท์หรือประโยคที่เป็นที่นิยม
ในปัจจุบันที่คนไทยใช้กัน

238
ตาราง 4.42 ความคิดเห็นของนัก ศึก ษาเกาหลีใต้ ด้านการเรียนภาษาไทยที่ ประเทศเกาหลีและที่
ประเทศไทย
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)

การเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทั้งเรื่องภาษาไทย
สังคมไทย คนไทยและวัฒนธรรมไทยทาให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
การเรีย นภาษาไทยที่ ป ระเทศเกาหลี เ ป็ นการสร้ างท้าทายให้ นักศึ กษาเรี ย น
ภาษาไทยอย่างตั้งใจและ ขนขวายและพยายามมากขึ้น
การเรี ย นภาษาไทยที่ ป ระเทศเกาหลี จะมี ค วามเข้ าใจในเนื้ อหามากเพราะ
อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีจะช่วยกันสอนและดูแลนักศึกษา
การเรี ย นภาษาไทยที่ ป ระเทศไทยท าให้ นักศึ กษารู้ ร ะดั บความสามารถของ
ตนเอง ข้อดีและข้อบกพร่องอย่างชัดเจน
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาดึงความรู้และทักษะ
ทางภาษาไทยทั้งหมดออกมาใช้
การเรี ย นภาษาไทยที่ ป ระเทศไทยเป็ น การกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
กระตื อ รื อ ร้ น และ พยายามใช้ ภ าษาไทยมากขึ้ น ด้ ว ยตนเอง เพราะ

ไทย

เกาหลี

รวม

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

12
(100)

8
(100)

20
(100)

11
(91.66)

8
(100)

19
(95)

สภาพแวดล้อมเป็นตัวบังคับ
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยทาให้นักศึกษาได้ มีโอกาสสัมผั สเรียนรู้และ
เข้าใจความเป็นไทย สภาพสังคมวัฒนธรรม นิสัยใจคอผู้คนในสังคมไทยมากขึ้น
ด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง
อาจารย์ผู้สอนต้องสอนเนื้อหาด้านภาษาไทยควบคู่กับความรู้ด้านความ
เป็นไทย สังคมไทยวัฒนธรรมไทย สอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนทุกครั้งถ้า
ทาได้ อาจจะผ่านการอธิบาย การทากิจกรรม การเล่ าผ่านประสบการณ์ตรง
ของผู้สอนเพราะนักศึกษาเกาหลีจะสนใจมาก และถ้าอาจารย์ผู้สอนสามารถ
เชื่อมโยงให้เห็นความเหมือนความต่างในแต่ละประเด็นด้านวัฒนธรรมของไทย
และเกาหลี ยิ่ ง ท าให้ การเรี ย นการสอนภาษาไทยน่ าสนใจ น่ าติ ด ตาม และ
นักศึกษาจะติดใจมากกับวิธีการสอนนี้
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จากตาราง 4.42 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ และ
มหาวิท ยาลัยในประเทศไทย ด้านการเรียนภาษาไทยที่ ป ระเทศเกาหลีและที่ป ระเทศไทย พบว่า
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยร้อยละ 100 เห็นว่า 1) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทั้งเรื่อง
ภาษาไทย สังคมไทย คนไทยและวัฒนธรรมไทยทาให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น 2) การเรียน
ภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีเป็นการสร้างท้าทายให้นักศึกษาเรียนภาษาไทยอย่างตั้งใจและขนขวาย
และพยายามมากขึ้น 3) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีจะมี ความเข้าใจในเนื้อหามากเพราะ
อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีจะช่วยกันสอนและดูแลนักศึกษา 4) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย
ทาให้นัก ศึก ษารู้ร ะดับ ความสามารถของตนเอง ข้อดีและข้อบกพร่องอย่างชัดเจน 5) การเรียน
ภาษาไทยที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้นัก ศึกษาดึงความรู้และทักษะทางภาษาไทยทั้งหมดออกมาใช้
6) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและพยายาม
ใช้ภาษาไทยมากขึ้นด้วยตนเอง เพราะสภาพแวดล้อมเป็นตัวบัง คับ และ 7) การเรียนภาษาไทยที่
ประเทศไทยทาให้นักศึกษาได้มีโ อกาสสัมผั ส เรียนรู้และเข้ใจความเป็นไทย สภาพสังคมวัฒนธรรม
นิสัยใจคอผู้คนในสังคมไทยมากขึ้นด้วยประสบการณ์ตรงของตนเองและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร้อยละ 91.66 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยร้อยละ
100 เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนต้องสอนเนื้อหาด้านภาษาไทยควบคู่กับความรู้ด้านความเป็นไทย สังคมไทย
วัฒ นธรรมไทย สอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนทุก ครั้งถ้าท าได้ อาจจะผ่านการอธิบ าย การท า
กิจกรรม การเล่าผ่านประสบการณ์ตรงของผู้สอนเพราะนักศึกษาเกาหลีจะสนใจมาก และถ้าอาจารย์
ผู้ส อนสามารถเชื่อ มโยงให้ เ ห็น ความเหมื อนความต่า งในแต่ล ะประเด็นด้ านวัฒ นธรรมของไทย
และเกาหลี ยิ่งทาให้การเรียนการสอนภาษาไทยน่าสนใจ น่าติดตาม และนักศึกษาจะติดใจมากๆ กับ
วิธีการสอนภาษาไทยแบบนี้

240
ตาราง 4.43 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ด้านการวัดและประเมิ นผลการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ประเด็นที่วิเคราะห์ได

อาจารย์ผูสอน (คน)

หรือประเด็นคาตอบ

(รอยละ)

เรียนวิชาอะไรหรื อเนื้อหาอะไรก็อยากให้อาจารย์ผู้ส อนประเมินตรงตามเนื้อหา
นั้นๆ เช่น สอนพูดก็ควรสอบพูด ไม่ใช่สอบเขียน เป็นต้น
มีการทดสอบย่อยในห้องเรี ยนตามเนื้ อหาที่ส อนเพื่อวัด ความรู้ ค วามเข้ าใจของ
นักศึกษา นอกเหนือจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
ข้อสอบในบางวิชาควรเป็นลักษณะการประยุกต์ใช้มากกว่าการให้คะแนนเพื่อเน้น
วัดการท่องจาแต่เพียงอย่างเดียว
รายงานผลการประเมินและการสอบให้นักศึกษารู้ทุกครั้ง เพื่อนักศึกษาจะได้รู้ข้อดี
ข้อบกพร่องของตนเองและปรับปรุง

ไทย

เกาหลี รวม

12
(100)

8
(100)

20
(100)

10
(83.33)

6
(75)

16
(80)

11
7
(91.66) (87.50)
12
(100)

8
(100)

18
(90)
20
(100)

จากตาราง 4.43 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ และ
มหาวิท ยาลั ยในประเทศไทย ด้านการวัด และประเมิ นผลการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศควรมี
ลักษณะอย่างไร พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยร้อยละ 100 เห็นว่า เรียนวิชาอะไรหรือเนื้อหาอะไรก็อยากให้อาจารย์
ผู้สอนประเมินตรงตามเนื้อหานั้นๆ เช่น สอนพูดก็ควรสอบพูด ไม่ใช่สอบเขียน เป็นต้น และรายงาน
ผลการประเมินและการสอบให้นักศึกษารู้ทุกครั้ง เพื่อนักศึกษาจะได้รู้ข้อดีข้อบกพร่องของตนเองและ
ปรับ ปรุง ได้ รองลงมาคือ ร้อ ยละ 91.66 และ ร้อยละ87.50 เห็นว่า ข้อสอบในบางวิชาควรเป็น
ลักษณะการประยุกต์ใช้มากกว่าการให้คะแนนเพื่อเน้นวัดการท่องจาแต่เพียงอย่างเดียว และร้อยละ
83.33 และ ร้อ ยละ75 เห็น ว่า มี ก ารทดสอบย่อ ยในห้องเรีย นตามเนื้อหาที่ ส อนเพื่อวั ดความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษา นอกเหนือจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
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อยากทางานที่ใช้ ภาษาไทยและอยาก
ทางานที่ประเทศไทย

ด้ านเหตุผลที่นกั ศึกษาเลือกเรียน
วิชาเอกภาษาไทย

การพูดภาษาไทยแบบเป็ นธรรมชาติ
เหมือนคนไทยทั ้งการออกเสียง
การใช้ คาศัพท์รูปประโยค

ด้ านความยากของการเรียน
ภาษาไทย

อยากเรียนกับอาจารย์ไทยที่เป็ น
เจ้ าของภาษาเพือ่ ฝึ กฝนและพยายาม
ใช้ ภาษาไทยให้ ค้ นุ เคย
การเรียนทักษะ โดยเฉพาะการฟัง
การพูด ควรเรียนกับอาจารย์ไทยที่
เป็ นเจ้ าของภาษาดีกว่าเรียนกับ
อาจารย์เกาหลี
อาจารย์เกาหลีสอนและอธิบาย
ไวยากรณ์ไทยได้ ดี ชัดเจน ลึกซึ ้งและ
เข้าใจง่ายกว่าอาจารย์ไทย และ
ทาให้ เข้าใจความเหมือนความต่าง
ของไวยากรณ์ในภาษาไทยและ
ภาษาเกาหลี

ด้ านข้ อแตกต่างระหว่างการ
เรียนภาษาไทยกับ
อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลี

ความคิดเห็นของนักศึกษา

มีความรู้ในภาษาไทยอย่างถ่องแท้
มีความเชี่ยวชาญและความช านาญ
และมีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาไทยให้ แก่นักศึกษา
ต่างประเทศ
เทคนิคการสอนภาษาไทยที่ดี
น่าสนใจ มีสอื่ ประกอบการสอน
มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ นักศึกษา มี
ส่วนร่วม
อาจารย์ผ้สู อนต้ องไม่พดู เร็วหรือช้ า
มากจนเกินไป
ใจดี ใจเย็นและใจกว้าง ยอมรับฟัง
และเข้าใจนักศึกษา

ด้ านคุณสมบัติของอาจารย์ที่
สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะ
การจัดการศึกษาข้ ามวัฒนธรรม

เข้าใจธรรมชาติและสไตล์การเรียนรู้
ของนักศึกษาเกาหลีหรือนักศึกษา
ต่างชาติอื่นๆ
ตรงต่อเวลา
เตรียมการสอนมาอย่างดี
มีความรับผิดชอบ
อยากให้ มรี ูปภาพเพิม่ มากขึ ้นและ
เนื ้อหาทันสมัย

ภาพ 4.4 แผนภาพแสดงความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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จากภาพที่ 4.4 ความคิดเห็นนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่มีความเห็นตรงกันมาที่สุดในแต่
ละด้าน พบว่า ด้านเหตุผลที่นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทย ได้แก่ อยากทางานที่ใช้ภาษาไทย
และอยากทางานที่ประเทศไทย
ด้านความยากของการเรียนภาษาไทย ได้แก่ การพูดภาษาไทยแบบเป็นธรรมชาติเ หมือน
คนไทยทั้งการออกเสียงการใช้คาศัพท์รูปประโยค
ด้านข้อ แตกต่างระหว่า งการเรียนภาษาไทยกั บ อาจารย์ไ ทยและอาจารย์เ กาหลี ได้แ ก่
1) อยากเรียนกั บ อาจารย์ไทยที่ เ ป็นเจ้าของภาษาเพื่อฝึกฝนและพยายามใช้ภาษาไทยให้คุ้นเคย
2) การเรียนทักษะ โดยเฉพาะการฟัง การพูด ควรเรียนกับอาจารย์ไทยที่เป็นเจ้าของภาษาดีกว่าเรียน
กับอาจารย์เกาหลี และ 3) อาจารย์เกาหลีสอนและอธิบายไวยากรณ์ไทยได้ดี ชัดเจน ลึกซึ้งและเข้าใจ
ง่ายกว่าอาจารย์ไทย และทาให้เ ข้าใจความเหมือนความต่างของไวยากรณ์ในภาษาไทยและภาษา
เกาหลี
ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ส อนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในลั ก ษณะ
การจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ 1) อาจารย์ต้องมีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่ดี น่าสนใจ มีสื่ อ
ประกอบการสอน มี กิจ กรรมที่ น่าสนใจให้นักศึก ษามีส่วนร่วม 2) อาจารย์มี ทั กษะการสื่อสารที่ ดี
ออกเสียงภาษาไทยถูกต้องชัดเจน 3) อาจารย์ผู้สอนต้องไม่พูดเร็วหรือช้ามากจนเกินไป 4) ใจดี ใจเย็น
และใจกว้าง ยอมรับ ฟังและเข้าใจนัก ศึกษา 5) เข้าใจธรรมชาติและสไตล์การเรียนรู้ ของนักศึกษา
เกาหลีห รื อ นั ก ศึ ก ษาต่า งชาติอื่ น ๆ 6) ตรงต่ อ เวลา และ 7) เตรี ยมการสอนมาอย่ างดี มี ความ
รับผิดชอบ
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การมีเพือ่ นคนไทยช่วยในเรื่องการเรียนภาษาไทยดีขึ ้น

การไปเที่ยวหรือการแลกเปลีย่ นเพือ่ เรียนที่
ประเทศไทย

ด้ านเทคนิควิธีการเรียนภาษาไทยให้ เก่ง

การหาโอกาสเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศไทย

บางวิชาเนื ้อหายังเก่าและล้าสมัย ไม่น่าสนใจ

อยากให้ มรี ูปภาพเพิม่ มากขึ ้นและเนื ้อหาทันสมัยเข้ ากับเหตุการณ์

ด้ านเอกสาร หนังสือภาษาไทยที่ใช้ ในการ
เรียนการสอน

การเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีเป็ นการปูพื ้นฐานความรู้ ทั ้งเรื่อง
ภาษาไทย สังคมไทย คนไทยและวัฒนธรรมไทย
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีเป็ นการสร้ างท้ าทายให้ นักศึกษา
เรียนภาษาไทยอย่างตั ้งใจ
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีจะมีความเข้าใจในเนื ้อหามาก
เพราะอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีจะช่วยกันสอนและดูแล
นักศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษา
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยทาให้ นักศึกษารู้ระดับ
ความสามารถของตนเอง ข้อดีและข้อบกพร่องอย่างชัดเจน

ด้ านการเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลี
และที่ประเทศไทย

การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาดึงความรู้
และทักษะทางภาษาไทยทั ้งหมดออกมาใช้

การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยเป็ นการกระตุ้นให้ นักศึกษามีค วาม
กระตือรือร้ นและพยายามใช้ ภาษาไทยมากขึ ้นด้ วยตนเอง

การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยทาให้ นักศึกษาได้ มโี อกาสสัมผัส
เรียนรู้และเข้าใจความเป็ นไทย

อยากให้ อาจารย์ผ้สู อนประเมินตรงตามเนือ้ หานั ้นๆ

รายงานผลการประเมินและการสอบให้ นักศึกษารู้ทุกครั ง้ เพือ่
นักศึกษาจะได้ ร้ ูข้อดีข้อบกพร่องของตนเองและปรับปรุง

ด้ านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะของการจัด
การศึกษาข้ ามวัฒนธรรม

ภาพ 4.5 แผนภาพแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (ต่อ)
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จากภาพ 4.4 ความคิดเห็นนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่มีความเห็นตรงกันมาที่สุดในแต่
ละด้าน พบว่า ด้านเทคนิควิธีการเรียนภาษาไทยให้เก่ง ได้แก่ 1) การมีเพื่อนคนไทยช่วยในเรื่องการ
เรียนภาษาไทยดีขึ้น 2) การไปเที่ยวหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนที่ประเทศไทย และ 3) การหาโอกาส
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ด้านเอกสาร หนังสือภาษาไทยที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ 1) บางวิชาเนื้อหายังเก่าและ
ล้าสมัย ไม่น่าสนใจ และ 2) อยากให้มีรูปภาพเพิ่มมากขึ้นและเนื้อหาทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ สังคม
สถานการณ์ในปัจจุบัน
ด้านการเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีและที่ประเทศไทย ได้แก่ 1) การเรียนภาษาไทยที่
ประเทศเกาหลีเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทั้งเรื่องภาษาไทย สังคมไทย 2) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศ
เกาหลีเป็นการสร้างท้าทายให้นักศึกษาเรียนภาษาไทยอย่างตั้งใจ 3) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศ
เกาหลีจะมีความเข้าใจในเนื้อหามากเพราะอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีจะช่วยกันสอนและดูแล
นักศึกษา 4) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยทาให้นักศึกษารู้ระดับความสามารถของตนเอง ข้อดี
และข้อบกพร่องอย่างชัดเจน 5) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาดึงความรู้
และทักษะทางภาษาไทยทั้งหมดออกมาใช้ 6) การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้นและพยายามใช้ภาษาไทยมากขึ้นด้วยตนเอง เพราะสภาพแวดล้อมเป็น
ตัวบัง คับ และ 7) การเรียนภาษาไทยที่ ป ระเทศไทยท าให้นัก ศึก ษาได้มี โ อกาสสัม ผัส เรียนรู้และ
เข้าใจความเป็นไทย
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะ
ของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ 1) อยากให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตรงตามเนื้อหานั้นๆ
และ 2) รายงานผลการประเมินและการสอบให้นักศึกษารู้ทุกครั้ง
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ตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียน การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรีข องมหาวิทยาลัย ใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
การนาเสนอผลการวิเ คราะห์ข้อมู ลตอนที่ 5 เป็นการนาเสนอเพื่อตอบวัตถุป ระสงค์ของ
การวิจัยข้อที่ 3 คือ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งผู้วิจัยจะขอนาเสนอผลของตอนที่ 5 นี้ โดยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
5.1) ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจั ดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
การร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นพิจารณาจากผลของแหล่งข้อมูล ที่ได้จากตอนที่ 1–4 ได้แก่
ข้อมูลตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ข้อ มูลตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจ จุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ข้อมูลตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์
ปัจ จัยที่มี ผ ลต่อ ประสิท ธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต้ และโดยเฉพาะการนา
ผลจากตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ที่สอน
ภาษาไทยในมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต้และอาจารย์ ไทยที่ ส อนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และในประเทศ
ไทยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมและของหลักสูตรและการจัดการเรียน
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การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ ม าใช้ป ระกอบการพิจ ารณาเพื่อร่างรูป แบบการจัดการศึก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
โดยสรุ ป ผู้ วิ จั ย ได้ ร่ า งรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยใช้ชื่อว่า “บิ บิ มบั บ โมเดล” (Bibimbab
Model)
“บิบิมบับโมเดล” (Bibimbab Model)
รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
หลักการและเหตุผล
คนไทยเริ่มหันมารู้จัก และสนใจประเทศเกาหลีใต้และคนเกาหลีใต้จ ากซีรีย์เกาหลีเ รื่อง
แดจังกึม ทาให้เกิดการปลุกกระแสความสนใจประเทศ ผู้คน สังคม วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้
นับเป็นการจุดกระแสการเริ่มต้นให้คนไทยและคนเกาหลีในยุคสมัยปัจจุบันเริ่มหันมามีความสนใจ
ต่อ กั น และกั น มากขึ้ น และมี ค วามสัม พั น ธ์ ติ ดต่ อ กั น ในมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง การเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ
ธุรกิจความงาม ความบันเทิง การท่องเที่ยว และด้านอาหาร ฯลฯ เฉกเช่นเดียวกันประเทศเกาหลีใต้
และคนเกาหลีใต้ก็ได้หันมาสนใจประเทศไทยและคนไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลของการติด ต่อกั น
ความร่ว มมื อ และการมี ความสั ม พั นธ์กั นในด้า นต่ างๆ นั บ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ก ระตุ้นให้ค นเกาหลี
โดยเฉพาะนักศึกษาเกาหลีใต้เริ่มสนใจประเทศไทยและสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผลจากการติดต่อกันในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ดังกล่าวข้างต้น
เปรียบเสมื อนตัวเชื่อ มโยงความสัมพันธ์ร ะหว่างคนเกาหลีใต้และคนไทย คนไทยและคนเกาหลีใต้
มีวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายคลึงกัน เช่น คนเกาหลีนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักควบคู่กับอาหาร
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ชนิดต่างๆ เช่น เดียวกั บ คนไทย อาหารเกาหลี มี ร สชาติอร่อยและหลากหลายรสชาติ ท าให้เ ป็ น
ที่ชื่นชอบของคนทั่วไป สาหรับอาหารเกาหลีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คือ “บิบิมบับ”
(비빔밥) หรือ ที่ เรียกกันในภาษาไทยว่า “ ข้าวยาเกาหลี” เป็น อาหารเกาหลี ป ระเภทข้าวชนิดหนึ่ง
ประกอบด้วยคาว่า "บิบิม" (비빔) แปลว่า "การผสม" หรือ "คลุกเคล้า" และ "บับ" (밥) แปลว่า "ข้าว"
เป็นข้าวสูตรดั้งเดิมของเกาหลี ซึ่งนาเอาข้าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาด เห็ดหอม สาหร่าย
วางไข่ไว้ข้างบน มีซอสสีแดงๆรสชาติเค็มและเผ็ดนิดๆ ผสม พอจะกินก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน

ภาพ 4.6 รูปอาหารเกาหลี “บิบิมบับ”(비빔밥) หรือ ข้าวยาเกาหลี
เป็นที่ยอมรับกันว่า อาหารเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
เช่นเดียวกั น ดัง นั้น ผู้วิจัย จึง คิดเชื่อมโยงการสร้างรู ป แบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ในลัก ษณะของ “บิ บิมบั บโมเดล”
(Bibimbab Model) ที่สื่อและสะท้อนถึงนัยของความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและ
คนเกาหลีใต้ผ่านอาหารและภาษา โดยการจัดการเรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน
เกาหลีใต้เ หมือนกับการที่คนเกาหลีและคนไทยมีความแตกต่างกั นและความเหมือนกันโดยเฉพาะ
ด้านสังคม วัฒนธรรมและการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมไทย ผู้เรียนเกาหลีใต้จึงเป็นการผสมผสาน
ส่วนที่ เ หมื อ นกั น และส่ว นที่ แตกต่ างกั นในประเด็ นต่ างๆ ซึ่ ง ต้ องอาศัย องค์ป ระกอบหลายด้า น
เปรียบเหมือนกับส่วนประกอบต่างๆ ที่หลากหลายของบิบิมบับ และมีการปรับตัว เรียนรู้ ผสมผสาน
ให้เป็นเนื้อเดียวกันและการหลอมรวมกันเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้าง
ความเข้าใจกันและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนเกาหลีใต้

248
การนาเสนอโดยผ่านนัยของภาพอาหารเป็นตัวสื่อความหมายให้เ ห็นภาพเป็นรูป ธรรมที่ ชัดเจน
เข้าใจง่ายและง่ายต่อการจดจาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรม
2. เพื่อได้รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
องค์ประกอบของรูปแบบ
การนาเสนอภาพของรูปแบบจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งใช้ชื่อว่า “บิบิมบับโมเดล” (Bibimbab Model) โดยสรุป
ได้กาหนดประเด็นหลักออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 มี ชื่อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่า งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ” เป็นการ
อธิบ ายถึง ประเทศเกาหลี ใต้ และประเทศไทยที่ มี ค วามเหมื อ น ความแตกต่ าง การแลกเปลี่ย น
การปรับตัว และความร่วมมือกัน
ส่วนที่ 2 มีชื่อว่า “หลักสูตรที่เนนการศึกษาขามวัฒนธรรม” เป็นการอธิบายถึงภาพรวม
ของการจัดหลัก สูตรเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ส่วนที่ 3 มีชื่อว่า “คุณลักษณะของผูสอนและผูเรียน” เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะของ
ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม และการอธิบายถึงคุณลักษณะผู้เรียน
ภาษาไทยชาวเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม
ส่วนที่ 4 มีชื่อว่า “เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน” เป็นการอธิบายถึงเอกลักษณ์
ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม ซึ่งประกอบด้วย
4 ส่วนได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒ นธรรม เนื้อหาและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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ส่ ว นที่ 5 มี ชื่ อ ว่ า “หั ว ใจของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยแบบ
ขามวัฒ นธรรม” เป็นการอธิบ ายถึง หัวใจหลัก สาคัญ ที่ สุดของรูป แบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญคือ เริ่มต้นจาก 1) การเปิดใจ 2) การเรียนรู้
3) การเข้าใจ 4) การยอมรับ 5) การซึมซับ 6) มิตรภาพ และส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ
ส่วนที่ 6 มีชื่อว่า “จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม” เป็นการอธิบายถึง
จุดเน้นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมและสิ่งสาคัญที่ทาให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จคือ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งแต่ละส่วนของ “บิบิมบับโมเดล” (Bibimbab Model) มีคาอธิบายและรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ภาพ 4.7 “บิบิมบับโมเดล” (Bibimbab Model) รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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ส่วนที่ 1 มีชื่อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต”
เป็ นการอธิบ ายถึง ประเทศเกาหลีใ ต้แ ละประเทศไทยที่ มี ความเหมื อน ความแตกต่ า ง
การแลกเปลี่ยน การปรับตัว และความร่วมมือกัน
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ได้มี ความสัม พั นธ์ดีและราบรื่ นร่วมกั นมาเป็ นระยะ
เวลานาน ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยไทยส่ง
ทหารเข้าร่วมในกองกาลังสหประชาชาติ ในช่วงสงครามเกาหลี (2493 –2496) ซึ่งทาให้คนเกาหลีใต้
ยัง คงจดจ าวีร กรรมและระลึก ถึง บุญ คุ ณของทหารไทยนั บ จากเหตุก ารณ์นี้จ วบจนปัจ จุบัน ดัง ที่
ศาสตราจารย์ ดร.คิม อินชอล อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวไว้
ในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาภาควิชาภาษาไทย (พ.ศ. 2559) ตอนหนึ่งว่า “ประเทศไทย
ได้ส่ง กาลังทหารกว่า 6,000 นาย มาช่วยเหลือประเทศเกาหลีเมื่ อครั้งสงครามสมุท รเกาหลีและ
ให้ความช่วยเหลือ แก่ ป ระเทศเกาหลีในการพิทั กษ์อานาจอธิป ไตยอย่ างเต็ม ก าลัง ความสามารถ
ไทยเป็นประเทศที่ โอบกอดเราไว้ในยามที่เ ราเจ็บปวดแสนสาหัส ที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลอดจน
ช่วยเหลือ ในการฟื้นฟูประเทศ”ดัง นั้นจะเห็นได้ว่าความสัม พันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ซึ่ง ทั้ งสองประเทศนี้นับ ว่าเป็นประเทศหลัก ที่ ส าคัญ ในกลุ่ม ประเทศสมาชิก อาเซียน+3
ความสัม พั น ธ์และความร่ว มมื อ กั น ทั้ ง สองประเทศนับ วัน ยิ่ง แน่น แฟูน มากขึ้น ทั้ ง ด้า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการศึกษา
จากผลการวิจัยตอนที่ 4 ประเด็นความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยทั้งในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เกี่ยวกับแนวคิดด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรี ด้านความสาคัญและความจาเป็นของการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3
พบว่า ภาษาเป็นเครื่อ งมื อ ส าคัญ ที่ ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกั น และภาษาเป็นการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ส่วนประเด็นด้านข้อได้เ ปรียบของการสอนภาษาไทยในกลุ่ม ประเทศอาเซียน+3 พบว่า
จ านวนคนต่างชาติ ส นใจมาเรีย นภาษาไทยเพิ่ม มากขึ้น ท าให้ก ารเรี ยนการสอนภาษาไทยได้รั บ
ความนิยมมากขึ้น ทาให้มีโอกาสแนะนาประเทศไทยจากการที่คนต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาไทยและรู้จัก
ประเทศไทยผ่านภาษาและคนต่างชาติที่รู้ภาษาไทยก็มี จานวนเพิ่มมากขึ้นท าให้มีก ารขยายตลาด
การค้าและการลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอัตราการจ้างคนต่างชาติที่ฝีมือดี ค่าจ้างไม่แพงและ
รู้ภาษาไทยจากประเทศเพื่ อนบ้านมาทางานในไทยเพิ่ม มากขึ้น ไม่มี ปัญหาติดขัดเรื่องภาษาและ
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การสื่อสารกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศโดยใช้ภาษาไทยเป็นตัวเชื่อม
ทาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นอีกด้วย
เช่นเดียวกับที่ ดารงค์ ฐานดี (2555) ได้อธิบายถึง ความสาเร็จของเกาหลีใต้ในการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ ท างด้ า นการศึ ก ษากิ จ การต่ า งประเทศ พอสั ง เขปดั ง นี้ ภาษาและไทยศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของเกาหลีใต้ให้ความสนใจในการศึกษาภาษาและสังคมวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ ที่จะเป็นตลาดหลักของสินค้าเกาหลีมานานตั้งแต่ยุคต้นของการประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศ
ฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1962-1966) แล้ว โดยได้เปิดสอนวิชาภาษาไทยใน ค.ศ. 1966 ที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก
(Hankuk University of Foreign Studies) อาจารย์และนักศึกษาต่างเดินทางมาทาการศึกษาวิจัย
เรื่องราวของไทยทุกด้านพร้อมๆ กับเรียนภาษาไทยทั้งทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและไวยากรณ์
ไทย จนบางคนสามารถสื่อสารได้เทียบเคียงกับคนไทย และนาไปใช้ประกอบอาชีพได้ ส่วนความรู้
ด้านไทยศึกษานั้นได้สั่งสมในตัวของคณาจารย์ที่ เ ขียนหนังสือ บทความทางวิชาการและงานวิจัย
เป็นจานวนมากตลอดชีวิตการทางานด้วยการเดินทางมาอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวคนไทยโดยเข้ามา
เก็บข้อมูลเป็นระยะๆ (บางรายเดินทางเข้ามาในประเทศแทบทุกปี) เพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา อนึ่ง ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการ
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ฮั น กุ๊ ก กั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี เ ป็ น แห่ ง แรก
เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝุายเกาหลีที่มายังเมืองไทย)
และได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกหลายแห่ง ในกาลต่อมา จนครอบคลุมไปทั่วทุก
ภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจารย์ชาวเกาหลีใต้ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “การที่เราจะเรียนรู้ภาษา
และวัฒ นธรรมของชาติห รือสัง คมหนึ่งนั้น เราต้องทุ่ มเทศึกษาอย่างจริง จังในทุ กๆ มิติของสัง คม
เสมือนหนึ่งการเข้าถึงก้นบึ้งของหัวใจของคน สังคมและวัฒนธรรมของพวกเขาให้ได้ อันจะทาให้เรา
สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังและความลุ่มลึกของสังคมนั้นๆ อย่างแท้จริง จึงจะ
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า การจัดการศึกษา
ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาของเกาหลีใต้เริ่มจากอุดมการณ์ของชาติที่ต้องการ
เตรียมบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเริ่มประกาศใช้ในปี ค.ศ.
1962 เป็นต้นมา จุดมุ่ง หมายหลักก็คือ จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ มี
ประชากร 10 ล้านคนขึ้นไป
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ในขณะที่ด้านภาษาและเกาหลีศึกษาในประเทศไทย ดารงค์ ฐานดี (2555) อธิบายว่า ในกรณี
ของประเทศไทยเราก็ได้ให้ความสนใจด้านภาษาและเกาหลีศึกษามาช้านานเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรีเ ป็นแห่งแรกในปี ค.ศ.
1986 (พ.ศ. 2529) และต่อมาเปิดสอนเป็นวิชาเอกในปี ค.ศ. 2002 ในขณะที่มหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั้งในกรุงเทพฯ และตามภูมิภาคต่างๆ ได้ทยอยเปิดสอนเป็นวิชาเอก และ/หรือเป็นวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 11 แห่ง และกาลังจะเปิดสอนเพิ่มขึ้นอีกหลายสถาบัน รวมทั้งมีการเปิด สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกด้วย ในขณะเดียวกันโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหลายแห่งได้เปิดสอนภาษาเกาหลี
เช่นกั น สถาบันการศึก ษาเหล่านี้ได้เ ซ็นสัญ ญาความร่วมมือทางวิชาการกั บ สถาบันการศึก ษาใน
ประเทศเกาหลี ส่วนบุคลากร ส่วนใหญ่ได้รับทุนขององค์กรเกาหลีให้ไปศึกษาภาษาและเกาหลีศึกษา
ยังแดนเมืองโสม อนึ่ง อาจารย์และนักศึกษาต่างสร้างผลงานทางวิชาการ จัดการสัมมนา โดยเน้นการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี และส่วนใหญ่จะเขียนตาราการสอนภาษาเกาหลีแก่นักศึกษา
ไทยในระดับเบื้องต้นและระดับกลางเป็นหลัก ส่วนหนังสือความรู้เกี่ยวกับเกาหลีศึกษาในมิ ติต่างๆ
มีอยู่อย่างจากัด แต่ก็มีความพยายามเพิ่มจานวนและคุณภาพเรื่อยมา
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้จะเป็นประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนเหมื อนกัน แต่ก็ ย่อมมีบ างส่วนที่ เหมือนกั นและแตกต่างกั นไปในหลากหลายด้าน
ซึ่ง ความเหมื อ นและความแตกต่ างนี้เ ป็น ส่ว นผสมให้ เ กิ ดการแลกเปลี่ ยน การปรั บ ตั วและเป็ น
ส่วนผสานความสัมพันธ์และความร่วมมือกันในทุกมิติอย่างลงตัวและสมดุลโดยมีการศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความร่วมมือในทุกมิ ติ จึงนับได้ว่าประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ทวิภาคี มาเป็นเวลายาวนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้ ในระดับ
ปริญญาตรีทั้งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสรุปได้ว่า ส่วนที่ 1 “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต้” ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้ ความเหมือน ความแตกต่าง
การแลกเปลี่ยน การปรับ ตัวและความร่วมมื อกัน ถือเป็นปัจ จัยหลัก อันดับ แรกในระดับ วงกว้าง
ที่สาคัญ จาเป็นและสาคัญ ที่สุดต่อ การเริ่มต้นพัฒ นาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้
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ส่วนที่ 2 มีชื่อว่า “หลักสูตรที่เนนการศึกษาขามวัฒนธรรม”
เป็ น การอธิ บ ายถึ ง ภาพรวมของการจั ด หลั ก สู ต รเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรที่ดีคือ กาหนดให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาไทยและมีทักษะทางภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สามารถใช้
ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเน้นให้
ผู้ เ รี ยนชาวต่ างชาติ ได้ เ รี ยนรู้แ ละเข้า ใจสัง คมไทย วั ฒ นธรรมไทยที่ ส าคั ญ และจ าเป็น ต้อ งใช้ใ น
ชีวิตประจาวันเพื่ อให้เข้าใจคนไทย สังคมและวัฒนธรรมไทยดีขึ้น เพื่อให้อาศัยอยู่ป ระเทศไทยได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งการมุ่งเน้นให้สามารถนาความรู้ทางภาษาไทยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ หรือใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในอนาคต สาหรับมหาวิทยาลัย
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ควรเพิ่มวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติมคือ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญด้า นภาษาและวัฒ นธรรมไทย เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อ การพัฒ นา
ความสัมพันธ์และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในทุกมิติ ทั้งการเมือง การทูต เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและเพื่อรับมือกับการสื่อสารคมนาคมในกลุ่มอาเซียน+3 โดยผ่านทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรม
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จัดหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยกับสภาพปัจจุบันและมีทั้งหลักสูตรแบบระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว กล่าวคือ
หลักสูตรระยะสั้น 1-3 เดือน เป็นหลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสาหรับนักศึกษาเกาหลีหรือ
หลัก สูตรระยะสั้นสาหรับ นัก ศึก ษาเกาหลีที่ ต้องการเพิ่ม พูนความรู้ท างภาษาไทยและวัฒ นธรรม
และต้องการมีประสบการณ์โดยตรงในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ในลักษณะหลักสูตร
เร่งรัดโดยใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนหรือฤดูหนาว
ส่วนหลักสูตรระยะยาวก็มีได้หลากหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์และการสร้างข้อตกลง
ร่วมกั น ระหว่ างมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใ ต้
หลั ก สู ต รระยะยาวจะเป็ น หลั ก สู ต รที่ เ กิ ด จากโครงการความร่ ว มมื อ กั น ทางวิ ชาการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯลฯ
เพิ่มเติมที่ประเทศไทย หลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรที่มีลักษณะ 3 แบบคือ หลักสูตรแบบ 2+2
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(เรียนที่ประเทศเกาหลี 2 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี) หลักสูตรแบบ 3+1 (เรียนที่ประเทศ
เกาหลี 3 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 1 ปี) และแบบ 7+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปีครึ่ง = 7
เทอม และเรียนที่ประเทศไทยอีก 1 เทอม) ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นการส่งนักศึกษา
เกาหลีที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ทั้ง 2 สถาบัน ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยที่ได้ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน โดยมีโควตาจานวนนักศึกษา
ในการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในหนังสือสัญญาและนักศึกษาสามารถเทียบโอนได้
โดยสรุปจัดหลักสูตรที่ดี ควรมีลักษณะเฉพาะที่ยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน
เป็นสาคัญ หรือตามที่ผู้สอนเห็นสมควร เนื้อหาที่ เรียนสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ที่ ผู้เรียนสนใจ การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เ น้นเพื่อให้ ผู้เ รียนนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามสภาพจริง เรียนแล้วสามารถนาองค์ความรู้และทั ก ษะทางภาษาไทยไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวันจริง ๆ ในขณะนั้น เป็น หลัก สูตรที่ เ น้นการด ารงชี วิตประจ าวัน เพื่อให้ส อดคล้อ ง
เหมาะสมและตรงใจและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ อยากรู้
อยากเรียนส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทยง่ายขึ้นและช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถ
และมีพัฒนาการทั้งด้านความรู้และทักษะทางภาษาไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.7
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กาหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาไทย
มีทักษะทางภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด
การอ่านและการเขียน
สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสือ่ สารใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เรียนรู้และเข้าใจสังคมไทย วัฒนธรรมไทย
ที่สาคัญและจาเป็น
สามารถนาความรู้ทางภาษาไทยมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้

สร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจและความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้เรียน

ลักษณะ

เนื้อหาที่เรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้
นาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน

หลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้ม
เพิ่มพูนความรู้ทางภาษาไทยและ
วัฒนธรรม

หลักสูตรระยะสั้น
1-3 เดือน

ได้มีประสบการณ์โดยตรงใน
การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย
ระยะเวลาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนหรือ
ฤดูหนาว
เกิดจากโครงการความร่วมมือกันทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรแบบ 2+2
หลักสูตรแบบ 3+1
หลักสูตรแบบ 7+1

ภาพ 4.8 หลักสูตรที่เน้นการศึกษาข้ามวัฒนธรรม

เพื่อให้เข้าใจคนไทย สังคม
และวัฒนธรรมไทย
อาศัยอยู่ประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี
พัฒนาความสัมพันธ์และ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั้งสองประเทศในทุกมิติ
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ผู้วิจัยขอนาเสนอแนวทางการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิ ท ยาลั ยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสังเขปดังนี้
หลักสูตรการศึกษาขามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
หลักการของหลักสูตร
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีนับว่ามี ความส าคัญและ
ความจาเป็นต่อการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 กล่าวคือ ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและภาษาเป็นการสื่อสารระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่ง ข้อได้เปรียบของ
การสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 พบว่า จ านวนคนต่างชาติส นใจมาเรียนภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น ทาให้การเรียนการสอนภาษาไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ทาให้ มีโอกาสแนะนาประเทศ
ไทยจากการที่ คนต่างชาติได้ เ รียนรู้ ภาษาไทยและรู้จัก ประเทศไทยผ่านภาษาและคนต่ างชาติ ที่
รู้ภาษาไทยก็ มีจ านวนเพิ่ม มากขึ้นทาให้มี การขยายตลาดการค้าและการลงทุ นในไทยเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้ ง อั ต ราการจ้ างคนต่า งชาติที่ ฝี มื อดี ค่า จ้างไม่ แพงและรู้ภ าษาไทยจากประเทศเพื่อ นบ้า น
มาทางานในไทยเพิ่มมากขึ้น ไม่มีปัญหาติดขัดเรื่องภาษาและการสื่อสารกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือ กันระหว่างประเทศโดยใช้ภาษาไทยเป็นตัวเชื่อมท าให้เ กิดความเข้าใจซึ่ง กันและกั น
มากขึ้นอีกด้วย
การจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒ นธรรมในระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้
นับว่าเป็นการเรียนการสอนภาษาที่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
มิ ติด้านการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศแบบข้ามวัฒ นธรรมให้แก่ ผู้เ รีย น
เกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์หลักที่สาคัญคือ การพัฒนาทักษะเพื่อสามารถสื่อสารกับคนไทยที่มีภูมิหลัง
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตนเองได้ ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้มีความรู้ทางด้านภาษาไทยและ
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ต้องมีข้อมู ลและองค์ความรู้ท างวัฒ นธรรมที่ เ พียงพอที่ จะทาให้ก ารปฏิสัม พันธ์ เจรจาหรือพัฒนา
ความสัมพันธ์กับคนไทยที่ต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่
ผู้เรียนเกาหลีใต้นั้นทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและเกาหลีใต้และการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเน้นอิทธิพลของวัฒ นธรรมที่ มีต่อ
การตีความหมายของการกระทาการสื่อสารในบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ และมีทักษะการสื่อสาร
ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
โดยสรุ ป แล้ว การจัดหลัก สูตรการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้นั้น ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้
และสามารถดึงทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมภายในตัวของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการสอนหรือ
ในการเรียนรู้ได้ เพราะการจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ภาษานั้นไม่ได้มีแค่ความรู้เ กี่ยวกั บ
ภาษานั้นๆ เพียงอย่างเดียว แต่สาคัญที่สุดคือ ต้องรู้ลึก รู้จริง รู้ละเอียดลึกซึ้งจนสามารถนาภาษาที่
ตนเองได้เรียนรู้นั้นมาใช้ติดต่อ สื่อ สารหรือถ่ายทอดได้อย่างมี ปฏิสัม พันธ์ที่ดี ที่เ ข้าใจกั บคนที่เ ป็น
เจ้าของภาษานั้นๆ ได้ จึงจะนับเป็นผลสาเร็จทีม่ ีคุณค่าของการสอน การเรียนรู้และการใช้ภาษาในการ
สื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ
หลักสูตรการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ดังนี้
1. หลักสูตรระยะสั้น แบ่งเป็น หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
(1) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน
(2) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีทักษะทางภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจคนไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทัศนศึกษาและจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
ในประเทศไทย
(4) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทยและมีเจตคติที่ดี
ต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
(1) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน
(2) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีทักษะทางภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
อย่างดีมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดีในบริบทหรือสถานการณ์
ต่างๆ
(4) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจสังคมไทย วัฒนธรรมไทยที่สาคัญจาเป็น
ท าให้เ ข้า ใจคนไทย สัง คมและวัฒ นธรรมไทยดีขึ้นสามารถอาศัย อยู่ป ระเทศไทยได้
เป็นอย่างดี รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย
2. หลักสูตรระยะยาว 4 ปี แบ่งออกเป็น
2.1 หลักสูตรแบบ 2+2 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 2 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี)
2.2 หลักสูตรแบบ 3+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 1 ปี)
2.3 หลักสูตรแบบ 7+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปีครึ่ง = 7 เทอม และเรียนที่
ประเทศไทย อีก 1 เทอม)
2.4 หลักสูตร 1+6+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 1 เทอม แล้วไปเรียนที่ประเทศไทย
1 เทอม และกลับมาเรียนที่ประเทศเกาหลีอีก 5 เทอม และเรียนที่ประเทศไทย
อีก 1 เทอมสุดท้าย (
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระยะยาว 4 ปี
(1) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน
(2) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีทักษะทางภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
อย่างดีมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดีในบริบทต่างๆ
(4) เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจสังคมไทย วัฒนธรรมไทยที่สาคัญจาเป็น
ท าให้เ ข้า ใจคนไทย สัง คมและวั ฒ นธรรมไทยดีขึ้นสามารถอาศัย อยู่ป ระเทศไทยได้
เป็นอย่างดี รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย
(5) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสามารถนาความรู้ทางภาษาไทยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในอนาคต
(6) เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามเข้ า ใจและความเชี่ ย วชาญด้ า นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาความสัมพันธ์และเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างทั้ งสองประเทศในทุ กมิติ ทั้งการเมือง การทูต เศรษฐกิจ วัฒ นธรรมและการ
ท่องเที่ยวและเพื่อรับมือกับการสื่อสารคมนาคมในกลุ่มอาเซียน+3 โดยผ่านทางภาษา
และวัฒนธรรม
มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความเข้าใจคนไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทยที่สาคัญจาเป็นทั้งที่เหมือนหรือแตกต่าง
จากประเทศของตนเอง
2. มีความภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทยและมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย
ดานความรู
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างลึกซึ้งและถูกต้องชัดเจน
2. มีความรอบรู้ในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างถ่องแท้
3. มีความรู้และความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและเข้าใจสังคมไทย วัฒนธรรมไทย
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มมากขึ้น
ดานทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดวิเ คราะห์ ตีความ ประเมิ นค่าและมี ความคิดวิจ ารณญาณทั้ ง ด้านเนื้อหาทาง
วิชาการภาษาไทยและด้านทั ก ษะชีวิ ตและสั ง คมเพื่ อการสร้างความเข้า ใจในภาษาไทย
คนไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมในประเด็นที่แตกต่างจากสังคมของผู้เรียนชาวต่างชาติ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อเรียนรู้และเข้าใจคนไทย สังคมไทย
วัฒนธรรมไทย และสามารถอาศัยอยู่ประเทศไทยได้เป็นอย่างราบรื่น
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3. สามารถนาความรู้ทางภาษาไทยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ห รือใช้ในการประกอบอาชีพได้
โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในอนาคต
ดานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีม นุษยสัมพั นธ์ที่ดี สามารถปรับ ตัวและอยู่ร่วมกั บ คนไทยภายใต้บริท บททางสัง คมและ
วัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืนและเป็นธรรมชาติ
2. พยายามเข้าใจ เปิดใจ ยอมรับและเรียนรู้ในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
ผู้คนและสังคมเพื่อปรับความเข้าใจ สร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและเพื่อสร้างมิตรภาพ
ดานทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีมีป ระสิท ธิภาพและ
สามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดีในบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
2. สามารถเป็น ผู้ ที่มี ความเข้า ใจและความเชี่ ยวชาญด้า นภาษาและวัฒ นธรรมไทย เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่ อ การพั ฒ นาความสัม พันธ์และเชื่อมความสั ม พันธ์ร ะหว่างประเทศไทยและ
ประเทศของตนในทุกมิติ ทั้งการเมือง การทูต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ
3. สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4. สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้า งสรรค์แ ละเป็ น สื่อ กลางในการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
เนื้อหาสาระสาคัญ
จุดเน้นของเนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรีแบบ
ข้ามวัฒนธรรม จะเน้นเนื้อหาในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากน้อยต่างกันตามวัตถุประสงค์ของเรื่อง
ที่สอน แต่จะต้อ งมีการสอนมีการผสมผสานและบูรณาการทักษะทางภาษาไทยทั้ งการฟัง การพูด
การอ่ านและการเขียน และให้ความรู้ด้านหลักภาษาไทยและต้องสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคม
วัฒนธรรมไทยเข้าไปในเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยทุกครั้ง อีกทั้งเนื้อหาที่สอนจะต้อง
เน้นในเรื่องของการเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน เรียนแล้วผู้ เรียน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในสังคมไทยในสถานการณ์ต่างๆ
ดังนั้นการกาหนดเนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
แบบข้ามวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ
1. เนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรีแบบข้ามวัฒนธรรม
แบบหลักสูตรระยะสั้น
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หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน และ 3 เดือน เป็นหลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสาหรับนักศึกษา
เกาหลีหรือหลักสูตรระยะสั้นสาหรับ นัก ศึก ษาเกาหลีที่ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ท างภาษาไทยและ
วัฒนธรรมและต้องการมีประสบการณ์โดยตรงในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ในลักษณะ
หลัก สูตรเร่ง รัดโดยใช้เ วลาระหว่างปิดภาคเรี ยนฤดู ร้อนหรือฤดูห นาว ดัง นั้นการก าหนดเนื้อหา
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบข้ามวัฒนธรรมทั้งแบบหลักสูตร
ระยะสั้น1 เดือน และ 3 เดือน จะกาหนดเนื้อหารายวิชาอย่างคร่าวๆ ตามความสนใจ ความต้องการ
และระดับความรู้ของผู้เรียนซึ่งจะกาหนดหัวข้อหรือเนื้อหาไว้เป็นกลางๆ ดังนี้
เนื้ อ หาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ บบ
ขามวัฒนธรรมแบบหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
หลั ก สูต รระยะสั้ น 1 เดือ น ไม่ ควรมุ่ ง เน้ นหรื ออั ด แน่น เนื้อ หาด้ า นความรู้ ท างวิ ชาการ
มากจนเกินไป เนื่องด้วยระยะเวลาที่จากัดประกอบกับผู้เรียนที่มาเรียนหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
ส่วนมากจะเป็นผู้เ รียนที่ เ พิ่ ง จะเริ่ม เรียนภาษาไทย ดัง นั้นหลัก สูตรระยะสั้น 1 เดือนควรเป็นไป
ในลักษณะของการเรียนการสอนเนื้อหาโดยผ่านกิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน
เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเข้าใจและรักความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นไป
ในเชิงการเรียนการสอนเนื้อหาในลักษณะทูตวัฒนธรรม เพราะจุดนี้จะเป็นการจุดประกายและเป็น
การสร้า งแรงบั น ดาลใจให้แ ก่ ผู้ เ รีย นชาวต่ า งประเทศในการเรี ย นภาษาไทย เช่น การลองกิ น
อาหารไทย การฝึ ก ท าอาหารไทย การไปเที่ ย วชมวั ด วั ง โบราณสถาน สถานที่ ส าคั ญ ทาง
ประวั ติศาสตร์ไ ทยหรือ แหล่ง ท่ อ งเที่ ยวที่ ส าคั ญ ในประเทศไทย การไปดูก ารท านา การท าสวน
ผลไม้ ไ ทย การแสดงโขนหรื อ ร าไทย การเข้ า ร่ ว มในเทศกาลหรื อ ประเพณี ที่ ส าคั ญ ของไทย
เช่ น การท าบุ ญ ตั ก บาตร การเวี ย นเที ย นในวั นวิ ส าขบู ช า วั นลอยกระทง ประเพณี ส งกรานต์
พิธีแต่ง งานหรือ พิ ธีงานศพแบบไทย ฯลฯ เป็นต้น ทาให้ผู้เรียนได้สัมผัส วิถีชีวิตความเป็นไทยและ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยผ่านกิจกรรมหรือประสบการณ์ตรงดังกล่าวนี้
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ตาราง 4.44 เนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีแบบข้าม
วัฒนธรรมแบบหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
เนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบขามวัฒนธรรม
แบบหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
1. ภาษาไทยพื้นฐาน
2. ไวยากรณ์ไทยพื้นฐาน
3. สนทนาภาษาไทยพื้นฐาน
หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
4. การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
6. ความเข้าใจวัฒนธรรมไทย
7. การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
8. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
9. ทัศนศึกษา

เนื้ อ หาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ บบ
ขามวัฒนธรรมแบบหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
การกาหนดเนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบข้าม
วัฒนธรรมแบบหลัก สูตรระยะสั้น 3 เดือน จะกาหนดเนื้อหารายวิชาอย่างคร่าวๆ ตามความสนใจ
ความต้ อ งการและระดั บ ความรู้ ข องผู้เ รี ย นซึ่ ง จะก าหนดหั ว ข้ อ หรือ เนื้ อ หาไว้ เ ป็ น กลางๆ เช่ น
ภาษาไทยพื้นฐาน การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจาวัน การฟังการพูดการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ประโยคและคาศัพ ท์ ในภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย ข่าวและสถานการณ์ปัจ จุบันของไทยด้านต่างๆ
ภาษาวั ย รุ่ น ในภาษาไทย การเรี ย นรู้ สั ง คมประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทย โดยเน้ น เนื้ อ หาใน
ชีวิตประจาวันแยกเป็นสถานการณ์ต่างๆ ที่ใกล้ตัว เช่น ไปตลาด ไปซื้อของ การเดินทาง ฯลฯ และ
สอดแทรกวัฒนธรรมไทยไว้เพื่อมุ่งสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและ
เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
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ตาราง 4.45 เนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีแบบข้าม
วัฒนธรรมแบบหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
เนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบขามวัฒนธรรม
แบบหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
1. ภาษาไทยพื้นฐาน
2. ไวยากรณ์ไทยพื้นฐาน
3. ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเบื้องต้น
4. การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
5. ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน (โดยบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ)
6. ประโยคและคาศัพท์ในภาษาไทย
หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
7. ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันของไทยด้านต่างๆ
8. ภาษาวัยรุ่นในภาษาไทย
9. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
10. ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
11. ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรมไทย
และเกาหลี
12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
13. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
14. ทัศนศึกษา

2. เนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบข้ามวัฒนธรรม
แบบหลักสูตรระยะยาว
หลักสูตรระยะยาวจะมีทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นวิชาเอกภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้
ในระดับ ปริญ ญาตรี ระยะเวลา 4 ปีที่ มี ก ารแลกเปลี่ยนนัก ศึ ก ษาเกาหลีใ ต้ม าเรีย นที่ ภ าษาไทย
ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตามระยะเวลาที่ได้กาหนดตามข้อตกลงในการทาสัญญาความร่วมมือ
ซึ่ง ลัก ษณะของหลัก สูตรที่แลกเปลี่ยนกั น ในปัจ จุบันจะมี 3 แบบคือ หลักสูตรแบบ 2+2 (เรียนที่
ประเทศเกาหลี 2 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี) หลักสูตรแบบ 3+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปี
และเรียนที่ประเทศไทยอีก 1 ปี) และแบบ 7+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปีครึ่ง = 7 เทอม และเรียน
ที่ประเทศไทยอีก 1 เทอม) และแบบที่ 4 ที่ผู้วิจัยจะขอนาเสนอคือ หลักสูตร 1+6+1 คือ ปี 1 เทอม 1
เรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นการปูพื้ นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย
และสังคม วัฒนธรรมไทย ปี 1 เทอม 2 เรียนที่ประเทศไทย เพื่อเป็นการนาความรู้พื้นฐานทั้งหมดที่ได้
เรียนมาต่อยอดและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยและสังคม วัฒนธรรมในประเทศ
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ไทยจริงๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนภาษาไทย เป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้เ รียนในระยะแรกของการเรียนภาษาไทย ปี 2 จนถึง ปี 4 เทอม 1 เรียนภาษาไทยที่ ป ระเทศ
เกาหลีใต้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาต่างๆ อย่ารอบด้านและละเอียดลึกซึ้งมาก
ยิ่ง ขึ้น และปี 4 เทอม 2 เรี ยนที่ ป ระเทศไทย เพื่อ เป็ น การประมวลองค์ค วามรู้ทั้ ง หมดที่ เ รี ย น
และสั่ง สมให้สามารถดึง ออกมาใช้ได้ในสถานการณ์และบริบทในประเทศไทยจริง ๆ และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ในการมีโอกาสและมีประสบการณ์ตรงเพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อการหางานทาได้ในอนาคตอันใกล้
โดยเนื้ อ หาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ บบ
ข้ามวัฒนธรรมแบบหลักสูตรระยะยาว การกาหนดรายวิชาที่จะต้องเรียนในแต่ละชั้นปีไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งจะต้องกาหนดเนื้อหาให้หลากหลายและครอบคลุมครบทุกด้าน คือ ด้านไวยากรณ์ ด้านทักษะการ
ใช้ภาษา ด้านวรรณกรรมและวรรณคดีไทย ด้านสังคมวัฒนธรรมไทย ด้านไทยศึกษา ด้านการแปล
ด้านมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ ด้านข้ามวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของรายวิชาที่จาเป็นและ
ควรจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ได้แก่
ตาราง 4.46 เนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีแบบข้าม
วัฒนธรรมแบบหลักสูตรระยะยาว
เนือ้ หาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบขามวัฒนธรรม
แบบหลักสูตรระยะยาว
1. หลักภาษาไทย (ไวยากรณ์ไทย)
22. การเมืองการปกครองในประเทศไทยสมัยใหม่
2. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
23. ธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศไทยและเกาหลี
3. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
24. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าและตลาดไทย
4. ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย
25. ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
5. การสนทนาภาษาไทยพื้นฐาน
26. การล่ามและการแปลระหว่างภาษาเกาหลี-ภาษาไทย
6. ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการพูด
27. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและไทย
การอ่านและการเขียน
7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
28. ภาพยนตร์ไทย
8. การใช้ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติ
29. ภาษาไทยในสื่อ
9. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
30. สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันโดยใช้อินเทอร์เน็ต
10. ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
31. ภาษาวัยรุ่นและคาสแลงในภาษาไทยปัจจุบัน
11. การอ่านวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทย
32. ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
12. วรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
33. สัมมนาไทยศึกษา
13. วรรณกรรมและศิลปะไทย
34. ทัศนศึกษา
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เนือ้ หาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบขามวัฒนธรรม
แบบหลักสูตรระยะยาว
14. นิทานพื้นบ้านไทย
35. กิจกรรมทางภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
15. คติชนวิทยา
36. การเข้าใจคนไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
16. ไทยศึกษา
37. ภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
17. ประวัติศาสตร์ไทย
38. หลักการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเบื้องต้น
18. สังคมและวัฒนธรรมไทย
39. ทักษะและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
19. วิถีชีวิตไทย
40. จิตวิทยาในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
20. ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านภาษา
41. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมใน
บริบทต่างๆ
21. พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
42. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้ามวัฒนธรรม

โดยสรุป การกาหนดสาระการเรียนรู้ที่ ดีควรมีลัก ษณะเฉพาะที่ ยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กั บความ
เหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญหรือตามที่ผู้สอนเห็นสมควร เนื้อหาที่เรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่ผู้เรียนสนใจ เน้นเพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตามสภาพจริง เรียนแล้วสามารถนาองค์ความรู้และทักษะทางภาษาไทยไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
จริงๆ ในขณะนั้น เนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมและตรงใจและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทาให้
ผู้เ รี ยนเกิ ดแรงบัน ดาลใจ อยากรู้ อยากเรี ยนส่ง ผลให้ก ารเรี ยนการสอนภาษาไทยง่ ายขึ้น และ
ช่วยเสริม สร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีพัฒนาการทั้ งด้านความรู้และทั กษะทางภาษาไทยที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ระยะเวลาเรียน
1. หลักสูตรระยะสั้น 1-3 เดือน
2. หลักสูตรระยะยาว 4 ปี แบ่งออกเป็น
2.1 หลักสูตรแบบ 2+2 เรียนที่ประเทศเกาหลี) 2 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี ( 2.2
หลักสูตรแบบ 3+1 เรียนที่ประเทศเกาหลี) 3 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 1 ปี(
2.3 หลักสูตรแบบ 7+1 เรียนที่ประเทศเกาหลี) 3 ปีครึ่ง = 7 เทอม และเรียนที่
ประเทศไทย อีก 1 เทอม(
2.4 หลักสูตร 1+6+1 คือ
- ปี 1 เทอม 1 เรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นการปูพื้นความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทยและสังคม วัฒนธรรมไทย
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- ปี 1 เทอม 2 เรียนที่ป ระเทศไทย เพื่อเป็นการนาความรู้พื้นฐานทั้ งหมดที่ ได้เ รียนมา
ต่อยอดและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เ รียนรู้ภาษาไทยและสัง คม วัฒ นธรรมใน
ประเทศไทยจริงๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนภาษาไทย เป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนในระยะแรกของการเรียนภาษาไทย
- ปี 2 จนถึง ปี 4 เทอม 1 เรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหารายวิชาต่างๆ อย่ารอบด้านและละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
- ปี 4 เทอม 2 เรียนที่ประเทศไทย เพื่อเป็นการประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนและ
สั่งสมให้สามารถดึงออกมาใช้ได้ในสถานการณ์และบริบทในประเทศไทยจริงๆ และเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ในการมีโอกาสและมีประสบการณ์ตรง
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการหางานทาได้ในอนาคตอันใกล้
กลยุทธ์การสอน
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรมในส่วนของเนื้อหาบทเรียน
1. จัดบทเรียนและการเรียนการสอนให้น่าสนใจ น่าเรียนมีประโยชน์นาไปใช้ได้จริง
2. เริ่มจากเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวไปหาเรื่องที่ยากและไกลตัว
3. ฝึกทักษะทางภาษาในรูปแบบของกิจกรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน
4. ฝึกการมีประสบการณ์ตรง การไปสัมผัสประเทศไทยด้วยตนเอง
5. สอนให้เข้าใจในตัวภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไป
6. มีการสอนภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันควบคู่ไปด้วยกับภาษาไทยมาตรฐาน
7. จัดเนื้อหาตามระดับและความเหมาะสมของผู้เรียน
8. การจัดชั้นเรียนตามระดับความรู้ความสามารถของผูเ้ รียนเพือ่ แยกกลุม่
9. เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือมี Buddy คนไทย
10. สอนโดยใช้เทคนิคการเน้น ย้า ฝึก ทวน ซ้า
11. จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามวันสาคัญของไทย
12. ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมในการเรียนการอธิบายเนื้อหา
13. การสอนทีส่ ามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
14. ใส่เนื้อหาที่เป็นวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมร่วมสมัย
15. ใช้สื่อมาประกอบการสอน ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
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เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรมในส่วนของอาจารย์ผสอน
ู
1. ผู้สอนควรเป็นเสมือนผู้ฝึก )Trainer เป็นการเรียนการสอนแบบ (Student Center
2. การใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน
3. มีกลวิธีการสอนทีห่ ลากหลายและน่าสนใจ
4. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและพยายามปรับตัวเข้ากับผูเ้ รียน
5. อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนสอนภาษาไทยต้องรูจ้ ักวัฒนธรรมของนักศึกษาที่มาเรียน
6. ฝึกการสื่อสารทางภาษาไทยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook
7. อธิบายด้วยสื่อวีดิทัศน์ การยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อรูปภาพ ข่าว คลิปวีดิโอ
8. เน้นการปฏิบัติจริง ให้โอกาสผูเ้ รียนได้เรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรมจริง
9. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเหมือนความต่างของภาษาและวัฒนธรรม
10. มีการปรับปรุงเนื้อหาที่สอนให้มีความทันสมัย ทันสถานการณ์เหมาะสมกับสภาพสังคม
บริบทที่ใช้ในปัจจุบัน
11. สอดแทรกเกร็ดความรูเ้ กี่ยวกับประเทศไทย คนไทย ภาษาไทย สังคมไทย
12. การสอนคาศัพท์หรือประโยคที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันที่คนไทยใช้กัน
13. ฝึกให้ผู้เรียนเรียนจากตัวอักษรภาษาไทยโดยตรง เลี่ยงการใช้ Phonetic
14. การอธิบายในเรื่องบางเรื่องที่เป็นประเด็นทางสังคมในขณะนั้น
15. การสอนผู้เรียนในระดับเริ่มต้นยังไม่ควรสอนโดยเน้นและยึดหลักโครงสร้าง
16. หรือทฤษฎีหลักทางไวยากรณ์มากจนเกินไป
17. ต้องสอนเนื้อหาด้านภาษาไทยควบคู่กับความรู้ด้านความเป็นไทย
18. สอนโดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาควบคู่กัน
19. ครูผู้สอนต้องมีความแม่นยาในด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
20. พยายามใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอนให้มากที่สุด
21. ครูผู้สอนเป็นต้นแบบของการออกเสียงภาษาไทย
22. การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
23. การอธิบายวัฒนธรรมไทยบางอย่างต้องทาให้เห็นจริง ให้ลอง ให้สัมผัส
ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อม
24. การเรียนประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทย วัฒนธรรมไทยควรเรียนกับอาจารย์เกาหลี
หรืออาจารย์ไทยที่พูดภาษาเกาหลีได้จะดีมาก
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25. การเรียนทักษะ เช่น การพูด การฟัง ควรเรียนกับอาจารย์ไทยที่เป็น
เจ้าของภาษาโดยตรง
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรมในส่วนของการใชสื่อ
สื่อการเรียนการสอนมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากตัวครูผู้สอน
ที่เป็นสื่อหลักที่สาคัญที่สุดแล้ว การอาศัยสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นตัวกลางช่วยในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพส่งผลให้การเรียนการสอนน่าสนใจและนอกจากจะช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนาน
มีสีสัน น่าสนใจได้ผลดีมากขึ้นแล้ว บางครั้งสื่อยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการเรียนการสอน
ได้อีกด้วย สื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะ
ข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนี้
1. ควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเป็นสื่อของจริงที่สามารถหาได้ในชีวิตจริง
2. สื่อควรมีช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาไทย
และการฝึกทักษะทางภาษาไทย
3. มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย
4. การใช้สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ
สนใจภาษาไทยและวัฒนธรรมมากขึ้น
5. ใช้สื่อของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
6. มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
7. ใช้สื่อปัจจุบันและสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
8. ตัวครูผู้สอน เป็นสื่อการสอนหลักที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด
9. ใช้สื่ออื่นๆ ประกอบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์สื่อของจริง หรือการพาไปนอกสถานที่ ฯลฯ
10. สื่อจะเป็นตัวแสดงและอธิบายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู
การวั ดและการประเมิ นผลเป็ นการก าหนดเกณฑ์ ป ระเมิ น ความสามารถของผู้เ รีย นที่
ครอบคลุม ทั้งความรู้ ความสามารถ เจตคติและทักษะ โดยต้องใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่ง มี
วิธีการประเมินที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ
ของผู้เรียน การวัดและการประเมินผลนอกจากจะเป็นการวัดและประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนแล้ว
ยัง เป็นการวัดและประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุง การเรีย นการสอนอี ก ด้ว ย การวัด และการประเมิ นผล
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน
เกาหลีใต้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนี้
1. มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายและ
ตรงตามสภาพจริง
2. มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง
3. การวัดผลต้องให้สัมพันธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาและการเรียนการสอน
4. ข้อสอบควรมีคุณภาพและข้อสอบควรมีความเหมาะสม
5. ควรมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
6. ควรมีการทดสอบย่อยในห้องเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
7. ข้อสอบในบางวิชาควรเป็นลักษณะการประยุกต์ใช้มากกว่าการท่องจา
8. การสร้างเกณฑ์การประเมิน )rubric) ที่ชัดเจน
9. การวัดประเมินเชิงคุณภาพของผู้เรียน เช่น รายงาน ผลงาน
การนาเสนอหน้าชั้น พฤติกรรมการเรียน ฯลฯ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 มีชื่อว่า “คุณลักษณะของผูสอนและผูเรียน”
เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะของผูส้ อนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมและคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้เรียนภาษาไทยที่เป็นคนเกาหลีใต้
3.1 คุณลักษณะผูสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้
สิ่ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดประการหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารเรีย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิภ าพและผู้ เ รีย นประสบ
ความสาเร็จคือ ผู้สอน ซึ่งผู้สอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจาเป็นต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
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เฉพาะพิ เ ศษบางประการเพราะการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในลั ก ษณะ
ข้ามวัฒนธรรมมีความละเอี ยดอ่อนและมีค วามซับซ้อนจึงไม่สามารถที่จ ะให้ใครก็ได้มาสอนเพราะ
การเป็นผู้สอนที่ทั้งสอนได้และสอนเป็นนั้นต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง ดังนั้นคุณลักษณะผู้สอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจึงมีความจาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่ง คุณลักษณะที่สาคัญดังกล่าว
นี้ประกอบด้วยข้อมูลจากทั้งสองส่วนคือ ข้อมูลจากผลความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
เกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ด้านคุณลักษณะของอาจารย์
ผู้สอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ทั้งนี้คุณลักษณะของผู้สอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมสามารถ
สรุปได้ดังภาพที่ 4.8
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มีทักษะการอธิบายที่ดี
สอนให้ผู้เรียนใจกว้าง เปิดใจยอมรับ
มีความรู้ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมเป็นอย่างดี
มีความชานาญ ความเชี่ยวชาญศาสตร์ความรู้ทางภาษาไทยและ
ศาสตร์การสอนภาษาไทยให้ต่างชาติ
มีความรู้ภาษาต่างประเทศหรือความรู้ภาษาแม่ของผู้เรียนอยู่บ้าง
เพื่อใช้ในการอธิบายในบางเรื่อง
มีความรู้ลึก รู้จริง จบตรงสาย
ควรสอนให้ผู้เรียนเข้าใจคนไทย สภาพบริบทสังคม วัฒนธรรม

มีทักษะทางภาษาดี
ควรอธิบายภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทย
ตระหนักในหน้าที่และบทบาทการสอนเป็นสาคัญ

คุณลักษณะผู้สอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรม

มีสื่อประกอบการสอน
ความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ
เข้าใจธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนในแต่ละชาติแต่ละคน
มีคุณลักษณะของวิชาชีพครู
มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นครูและการสอน

มีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่ดี
ไม่พูดเร็วหรือช้ามากจนเกินไป
เข้าใจธรรมชาติและสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ตรงต่อเวลา

เตรียมการสอนมาอย่างดี มีความรับผิดชอบ
สอนให้นักศึกษาจาและนาไปใช้ได้จริง
มีการสอนคาศัพท์หรือประโยคที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันที่คนไทยใช้กัน

ภาพ 4.9 คุณลักษณะผู้สอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
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3.2 คุณลักษณะผูเรียนภาษาไทยชาวเกาหลีใต
การวิเคราะห์ผู้เรียนมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอนทราบว่า
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด รวมถึงการพิจารณาข้อมูลโดยภาพรวมของผู้เรียน
ในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ ระดับชั้นเรียน ระดับสติปัญญา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ รวมถึง
ลีลาการเรียน คือ ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนจากวิธีการ
และสื่อการการสอนต่างๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ผู้เรียนสามารถนามาใช้ได้เป็นอย่างดีกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้ ทั้งนี้
ผู้สอนจะต้อ งรู้ว่าผู้เ รียนมีวัตถุป ระสงค์เรียนเพื่ออะไร การจัดการเรียนการสอน เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อ ฯลฯ ต้องให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมและสัมพันธ์กับลักษณะเฉพาะของ
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนเกาหลีใต้จะมีสไตล์การเรียนรู้และลักษณะเฉพาะที่อาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างไป
จากผู้เรียนชาวต่างประเทศชาติอื่นๆ องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะผู้เรียนภาษาไทยชาวเกาหลีใต้
ตามผลความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ ยวกั บแนวการจัดการศึก ษาข้ามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้ด้านลักษณะเฉพาะ
ของการสอนภาษาไทยให้นัก ศึก ษาเกาหลี ทั้ ง นี้ด้านคุณลัก ษณะเฉพาะของการสอนภาษาไทยให้
นักศึกษาเกาหลี สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.9 และ 4.10
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คุณลักษณะผู้เรียนภาษาไทย
ชาวเกาหลีใต้

มีเคารพและเชื่อฟังอาจารย์มาก
มีวินัยในการเรียน มีความมุมานะและมุ่งมั่นตั้งใจเรียน
มีความเคร่งเครียดและจริงจังในเนื้อหา
เคร่งเครียดกับคะแนนและเกรด
อยากพบปะพูดคุย ถามและปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเป็นการส่วนตัว
นอกชั้นเรียน
ใจร้อน ขี้สงสัยและกล้าแสดงออก
เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชัดเจน
การใช้สื่อช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นความสนใจ
ให้โอกาสนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนหรือท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
ชอบประเทศไทย อยากทางานที่ประเทศไทย
ความยากของการเรียนภาษาไทย คือการออกเสียง และการใช้คาศัพท์
ไม่ควรเริ่มสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเกาหลีโดยใช้ phonetic
มีความกระตือรือร้นและทุ่มเท
ต้องการมีเพื่อนคนไทย
ติดระบบการเรียนการสอนแบบเน้นการท่องจา
กระตุ้นให้เขามีส่วนร่วมมากๆ
ไม่ค่อยยอมรับการเปรียบเทียบ
ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ไม่ตรงกับความสนใจของตนเอง
บางคนไม่กล้าเปิดเผยความสามารถของตนเอง
ไม่ชอบให้มีการบ้านหรือการทารายงาน
สร้างแรงบันดาลใจด้วยการเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์หรือใช้รูปภาพ
นักศึกษาจะต้องการเวลาพักถ้าเรียนติดกันหลายชั่วโมง

ภาพ 4.10 คุณลักษณะผู้เรียนภาษาไทยชาวเกาหลีใต้
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ความคิดเห็นของผู้เรียน
ภาษาไทยชาวเกาหลีใต้
ต่อผู้สอน

ผู้สอนคือ Role Model ที่สาคัญ
อาจารย์ผู้สอนต้องตั้งใจสอนและทาตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง
ให้เต็มที่
อาจารย์ผู้สอนควรมีความเคร่งครัด
อาจารย์ผู้สอนควรมีความเข้มงวดเรื่องการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนและ
ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
อาจารย์ควรสอนโดยใช้จังหวะการพูดที่ช้าๆ ในระดับปานกลาง
อาจารย์ต้องพยายามสนใจ ทุ่มเท ใส่ใจในการเรียนการสอน
พยายามสอนสิ่งที่ใกล้ตัว มาเชื่อมโยงกับบทเรียน
การอธิบายที่ชัดเจนและการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ไม่ต้องเน้นหรือไม่สอนเนื้อหาทางไวยากรณ์ที่ลึกมากและซับซ้อนมาก
พยายามลดช่องว่าง อาจารย์กับนักศึกษา
ให้ feedback แก่ผู้เรียนทันที
สอนเนื้อหาที่ไม่ซ้าซากจาเจ
ใช้สื่อกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา

ภาพ 4.11 ความคิดเห็นของผูเ้ รียนภาษาไทยชาวเกาหลีใต้ต่อผู้สอน
ส่วนที่ 4 มีชื่อว่า “เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน”
เป็ น การอธิ บ ายถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม เนื้อหาและเอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล
4.1 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรทาความเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ของ
ผู้เ รียนและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เ รีย นเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนให้ป ระสบ
ความสาเร็จต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ถ้าผู้สอนมีการวางแผนและการเตรียมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การเรียนการสอน
ประสบความสาเร็จ ดังนั้นเทคนิคจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.11 และ 4.12
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จัดบทเรียนและการเรียนการสอนให้น่าสนใจ น่าเรียนมีประโยชน์นาไปใช้ได้จริง
เริ่มจากเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวไปหาเรื่องที่ยากและไกลตัว
ฝึกทักษะทางภาษาในรูปแบบของกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
ฝึกการมีประสบการณ์ตรง การไปสัมผัสประเทศไทยด้วยตนเอง
สอนให้เข้าใจในตัวภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไป

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
(ส่วนเนื้อหาบทเรียน)

มีการสอนภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันควบคู่ไปด้วยกับภาษาไทยมาตรฐาน
จัดเนื้อหาตามระดับและความเหมาะสมของผู้เรียน
การจัดชั้นเรียนตามระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อแยกกลุ่ม
เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือมี Buddy คนไทย
สอนโดยใช้เทคนิคการเน้น ย้า ฝึก ทวน ซ้า
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามวันสาคัญของไทย
ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมในการเรียนการอธิบายเนื้อหา
การสอนที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน

ภาพ 4.12 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม (ส่วนเนื้อหาบทเรียน)
ควรเรียนทักษะทางภาษากับอาจารย์คนไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง
ผู้สอนควรเป็นเสมือนผู้ฝึก (Trainer) เป็นการเรียนการสอนแบบ
Student Center
การใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน
มีกลวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
(ส่วนผู้สอน)

ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและพยายามปรับตัวเข้ากับผู้เรียน
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนสอนภาษาไทยต้องรู้จักวัฒนธรรมของนักศึกษาที่มาเรียน

ฝึกการสื่อสารทางภาษาไทยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook
อธิบายด้วยสื่อวีดิทัศน์ การยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อรูปภาพ ข่าว คลิปวีดิโอ
เน้นการปฏิบัติจริง ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรมจริง
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเหมือนความต่างของภาษาและวัฒนธรรม

ภาพ 4.13 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม (ส่วนผูส้ อน)
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4.2 เนื้อหาและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้
ควรมีการจัดเนื้อหาและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน ดังนี้
การกาหนดเนื้อหาสาระที่สอน โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น เนื้อหารายวิชาจะกาหนดไว้
อย่างคร่าวๆ ตามความสนใจ ความต้องการและระดับความรู้ของผู้เรียน ซึ่งควรจะกาหนดหัวข้อหรือ
เนื้อหาไว้เป็นกลางๆ เช่น ภาษาไทยพื้นฐาน การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจาวัน การฟังการพูด
การอ่าน การเขียนภาษาไทย ประโยคและคาศัพท์ในภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย ข่าวและสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ของไทยด้ า นต่ า งๆ การเรี ย นรู้ สั ง คมประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทย โดยเน้ น เนื้ อ หาใน
ชีวิตประจ าวัน แยกเป็ นสถานการณ์ ต่างๆ ที่ ใกล้ตั ว เช่น ไปตลาด ไปซื้อของ การเดินทาง ฯลฯ
และสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไว้เพื่อมุ่งสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจ
และเหมาะสมในสถานการณ์ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ มี เ นื้ อ ความรู้ ด้ า นหลั ก ภาษาไทยและ
ไวยากรณ์ไทย ทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ วรรณกรรมไทย การล่ามและการแปล ไทยศึกษา
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย ความรู้ ค วามเข้ า ใจประเทศไทยในบริ บ ทต่ า งๆ
ทั้งการเมืองการปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าและการตลาด เป็นต้น โดยสรุปจุดเน้นของ
เนื้ อหาการสอนภาษาไทยจะเน้ นเนื้อ หาในชีวิ ต ประจ าวั นตามสถานการณ์ต่ างๆ ที่ ใกล้ตั วและ
สอดแทรกวัฒนธรรมไทยไว้ เพื่อเป็นการสอนที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนสื่อสารได้ในบริบทและสถานการณ์
ต่างๆ เอกสารประกอบการเรียนการสอนตามผลความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ส อนและนัก ศึก ษา
สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.13
4.3 สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากตัวครูผู้สอนที่
เป็นสื่อหลักที่สาคัญที่สุดแล้ว การอาศัยสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นตัวกลางช่วยในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพส่งผลให้การเรียนการสอนน่าสนใจและนอกจากจะช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนาน
มีสีสัน น่าสนใจได้ผลดีมากขึ้นแล้ว บางครั้งสื่อยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการเรียนการสอน
ได้อีกด้วย สื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะ
ข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้ทั้งในและนอกห้องเรียนนั้นสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.14
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4.4 การวัดและการประเมินผล
การวั ดและการประเมิ นผลเป็ นการก าหนดเกณฑ์ ป ระเมิ น ความสามารถของผู้เ รีย นที่
ครอบคลุม ทั้งความรู้ ความสามารถ เจตคติและทักษะ โดยต้องใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่ง มี
วิธีการประเมินที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ
ของผู้เรียน การวัดและการประเมินผลนอกจากจะเป็นการวัดและประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนแล้ว
ยัง เป็นการวัดและประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุง การเรีย นการสอนอี ก ด้ว ย การวัด และการประเมิ นผล
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน
เกาหลีใต้ทั้งในและนอกห้องเรียนนั้นสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.15
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มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย
ทันสถานการณ์เหมาะสมกับสภาพสังคม บริบทที่ใช้ในปัจจุบัน
ใส่เนื้อหาที่เป็นวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมร่วมสมัย
สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย คนไทย ภาษาไทย
สังคมไทย
เพิ่มเนื้อหาในส่วนของการอ่านคายาก คาเฉพาะและ
การอ่านคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สร้างเนื้อหาโดยอาศัยจากการศึกษาจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก
สิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว
สร้างเนื้อหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน

เนื้อหาและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน

มีเนื้อหาหลักๆ ด้านภาษาไทยที่นักศึกษาต้องรู้ โครงสร้าง
ไวยากรณ์ หลักพื้นฐานภาษาไทย
ไม่ควรมีโฟเนติกส์หรือภาษาอังกฤษ เพราะจะทาให้นักศึกษามีทาง
ลัดและเรียนภาษาไทยไม่เก่ง

ควรมีรูปภาพประกอบเยอะๆ
หนังสือในบางวิชาเนื้อหายังเก่าและล้าสมัย
รูปภาพเพิ่มมากขึ้นและเนื้อหาทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์
มีคาศัพท์หรือประโยคที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันที่คนไทยใช้กัน
สอดแทรกเพิ่มเติม
มีการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของภาษาและเนื้อหาใน
เอกสารประกอบการสอนและหนังสือเรียน
ตาราเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยควรมีเนื้อหาเหมาะสม
ตามรายวิชาครอบคลุม หลากหลายด้าน

ภาพ 4.14 นื้อหาและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
และทันสมัย
สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย

ใช้สื่อของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ห้องสมุดควรมีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดีย

ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาไทย
สื่อการเรียนการสอน

มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ใช้สื่อปัจจุบันและสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
ตัวครูผู้สอน เป็นสื่อการสอนหลักที่ดีที่สุด
และง่ายที่สุด
ใช้สื่ออื่นๆ ประกอบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์สื่อของจริง หรือ
การพาไปนอกสถานที่ ฯลฯ
สื่อที่เป็นตัวแสดงและอธิบายเพื่อเข้าใจเนื้อหา
ที่เรียนมากยิ่งขึ้น

ภาพ 4.15 สื่อการเรียนการสอน
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มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน
ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
และแจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง
การวัดผลต้องให้สัมพันธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์
ของเนื้อหาและการเรียนการสอน
ข้อสอบควรมีคุณภาพ ข้อสอบมีความเหมาะสม

การวัดและ
การประเมินผล

ควรมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
มีการทดสอบย่อยในห้องเรียน
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ข้อสอบในบางวิชาควรเป็นลักษณะการประยุกต์ใช้
มากกว่าการท่องจา

การสร้างเกณฑ์การประเมิน (rubric) ที่ชัดเจน
การวัดประเมินเชิงคุณภาพของผู้เรียน เช่น รายงาน
ผลงาน การนาเสนอหน้าชั้น พฤติกรรมการเรียน

ภาพ 4.16 การวัดและการประเมินผล
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ส่ ว นที่ 5 มี ชื่ อ ว่ า “หั ว ใจของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยแบบ
ขามวัฒนธรรม”
เป็นการอธิบายถึงหัวใจหลักสาคัญที่สุดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญคือ เริ่มต้นจาก 1) การเปิดใจ 2) การเรียนรู้ 3) การเข้าใจ
4) การยอมรั บ 5) การซึ ม ซั บ 6) มิ ต รภาพ และส่ วนเสริ ม ให้ก ารเรีย นการสอนภาษาไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในลั ก ษณะ
ข้ามวัฒ นธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้ ในระดับ ปริญ ญาตรีทั้ง ของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ หัวใจหลักสาคัญที่สุดที่เป็นแกนกลางทาให้ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้สามารถเริ่มต้น
ดาเนินการและเป็นผลสาเร็จลุล่วงไปได้นั้น ต้องประกอบด้วยกุญแจสาคัญ 6 ส่วนนี้
1. การเปิดใจ
การเปิดใจ (Open Mind) คือการเปิดความคิด ความรู้สึก มุมมอง โลกทัศน์และเปิดสายตา
ให้กว้างขึ้นเพื่อให้เห็นความเป็นจริงและเห็นข้อมูลโดยรอบด้านอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ด่วนคิด ตัดสิน
หรือสรุปโดยทันที หรือตัดสินและเชื่อตามที่เคยได้ยินหรือคิดตามๆ กันมา การเปิดใจจะเป็นจุดเริ่มต้น
ทาให้เราเริ่มเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งที่แตกต่างไปจากเรา ทาให้เกิดกระบวนการฝึกคิด
และเริ่มที่ จะเปิดหัวใจรับรู้ความรู้สึก ร่วมกั บภาษา ผู้คน สัง คม วิถีชีวิตและวัฒ นธรรมนั้นๆ ท าให้
ต่างฝุายต่างเข้าใจกันมากขึ้นภายใต้ความแตกต่างและความหลากหลาย
การเรี ย นการสอนภาษาที่ ส องในที่ นี้ คื อ การจั ด การเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในลัก ษณะข้ ามวัฒ นธรรมให้ แก่ ผู้เ รีย นเกาหลีใ ต้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรีทั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่ใจ
กว้าง มี ลัก ษณะของการเปิดใจยอมรับเป็นอันดับ แรก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจยอมรับในเรื่ องใดๆ
ก็ตามที่จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้ภาษา ผู้คน สังคม วิถีชีวิต ความคิด ค่านิยม
ความเชื่อ การปฏิบัติ ประเพณี วัฒธรรมใดๆ ก็ ตามระหว่างสองวัฒนธรรมคือ ไทยและเกาหลีใต้
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนภาษาจะเกิดประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมเมื่อผู้สอนและ
ผู้เรียนเริ่มต้นด้วยการเปิดใจร่วมกันที่จะยอมรับความเหมือน ความต่างและเรียนรู้ในความเหมือน
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ความต่างและร่วมกันหาข้อมูล หาเหตุผลและคาอธิบายต่อเรื่องหรือประเด็นนั้นๆ จากการกระทาของ
ผู้คนในสั ง คมไทยและเกาหลี ซึ่ง ความใจกว้างเปิด รับ ความคิดใหม่ ๆ เป็ นวิธี ก ารคิดที่ ท าให้เ กิ ด
การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ บนพื้ นฐานความเชื่ อที่ ว่ าผู้อื่ นนั้น ก็ มี นัยและคุ ณค่า ในความต่า งนั้ น
ฝึกมองเห็น เข้าใจและรับรู้คุณค่าของผู้อื่นโดยผ่านกระบวนการทางการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
เป็นหลัก การเรียนการสอนด้วยวิธีการเปิดใจและการสื่อสารด้วยใจ ทาให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการ
สื่อสารแบบตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของเหตุผลและความเข้าใจที่เกิดจากการให้ความอยากรู้เข้ามา
แทนที่การตัดสินและการให้ความกรุณาเข้ามาแทนที่อคติ
2. การเรียนรู
เมื่อผู้สอนและผู้เรียนเปิดใจยอมรับแล้ว ขั้นต่อมาคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ภาษาให้ได้ผลที่ดี
วิธีการหนึ่งคือ การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและลงมื อปฏิบัติจริง ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยผสมผสานเนื้อหาทางภาษาไทยควบคู่กับการเรียนรู้ผู้คน สังคมและวัฒนธรรม
ไทยในประเด็ นต่ า งๆ ที่ น่า สนใจ ทั น สมั ย และเกิ ดประโยชน์ต่ อ ผู้เ รี ยนในการนาภาษาไปใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างแท้จริง อาจจะเป็นการเรียนรู้โดยผ่านการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยตรงด้วย
ประสบการณ์อ้อมหรือผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เ รียนเองจากประสบการณ์ตรง ผู้สอนต้องเปิด
โอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากๆ และหลากหลายทางทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทั้งในตารา
และนอกตารา จากผลส่วนหนึ่งของตอนที่ 4 ข้อมูลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้
ด้านการเรียนภาษาไทยที่ป ระเทศเกาหลีและที่ป ระเทศไทย จะพบว่า นัก ศึก ษาเกาหลีใต้ที่ เรียน
ภาษาไทยล้วนอยากที่จ ะเดินทางมาประเทศไทยสัก ครั้งไม่ว่าจะด้วยวัตถุป ระสงค์ใดก็ ตาม อาจจะ
มาส่ ว นตั ว หรื อ มาในนามของมหาวิ ท ยาลั ย มาเพื่ อ เรี ย นต่ อ หรือ เพื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษา
ให้ ค วามเห็ น ว่ า การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยที่ ดี ที่ สุ ด ทางหนึ่ ง คื อ การได้ ไ ปเห็ น ไปดู ไปรู้ ไปลอง
ไปมีประสบการณ์ตรงในการสัมผัสเรื่องราวของคนไทย นิสั ย ความคิด การดาเนินชีวิตความเป็นอยู่
สภาพสั ง คม วั ฒ นธรรม โดยที่ นั ก ศึ ก ษามองว่ า การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยที่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้ นั้ น
เปรียบเสมือนเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทั้งเรื่องภาษาไทย สังคมไทย คนไทยและวัฒนธรรมไทยทาให้
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น และการเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีเป็นการสร้างความท้าทาย
ให้นักศึกษาเรียนภาษาไทยให้ตั้งใจและขนขวายและพยายามมากขึ้น ในขณะที่ก ารได้มีโอกาสมา
เรียนรู้ที่ประเทศไทยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ดึงความรู้และทักษะทางภาษาไทยทั้งหมด
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ออกมาใช้ อีกทั้งการเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น
และพยายามใช้ภาษาไทยมากขึ้นด้วยตนเองเพราะสภาพแวดล้อมเป็นตัวบังคับและสุดท้ายการเรียน
ภาษาไทยที่ประเทศไทยทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย สภาพสังคม
วัฒนธรรม นิสัยใจคอผู้คนในสังคมไทยมากขึ้นด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง ซึ่งเท่าที่พบส่วนมาก
ทั้งจากการสัมภาษณ์ของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนไทยและคนเกาหลีและจากนักศึกษาเกาหลี พบว่า
การเรียนรู้และการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาเช่นนี้จ ะเป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึกและทัศนคติของตนเองที่มีต่อภาษาไทย คนไทยและสังคมไทย
ไปในทางที่ ดี ขึ้นมาก เกิ ด ความประทั บ ใจ เกิ ดความหลงใหลและชื่น ชมและเกิ ดแรงบัน ดาลใจ
มี เ ปู าหมายในการเรี ยนภาษาไทยที่ ชั ดเจนขึ้น ส่ง ผลให้นัก ศึก ษาสนใจและตั้ง ใจเรี ยนภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น
3. การเขาใจ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้นั้นเมื่อผู้สอนและผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ก็จะเกิดการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันซึ่งไม่ใช่แค่การเข้าใจเฉพาะในเรื่องขององค์ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาไทย ไวยกรณ์ไทย
โครงสร้างรูปประโยคหลักภาษาไทยเท่านั้น แต่ต้องมีความเข้าใจร่วมกันในมิติของวัฒนธรรมระหว่าง
ทั้งสองประเทศคือไทยและเกาหลีใต้ การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมนี้จ ะมุ่ง เน้น
ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ผู้เรียนซึ่งเป็นความเข้าใจภาษาโดยมีนัยของความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรมหรือความรู้ระหว่างวัฒนธรรม ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านเนื้อหาภาษาไทย
เป็นอย่างดีและต้อ งมี ความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสารระหว่างวัฒ นธรรมด้วย ดัง นั้นการเรียน
การสอนภาษาไทยในลักษณะนี้ไม่ควรเป็นเพียงแค่การสอนให้ผเู้ รียนสื่อสารได้ แต่ควรจะเน้นไปในทาง
ที่จ ะสอนให้ผู้เ รียนสามารถสื่อ สารด้วยภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ ลึก ซึ้ง ถึง ความหมายของคาหรือ
ประโยคหรือลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ผูกโยงกับความตระหนักระหว่างวัฒนธรรมด้วยความเข้าใจ
คู่สนทนาที่เป็นคนไทยด้วยความพยายามที่จะสื่อสารกับคนไทยเพื่ อความเข้าใจซึ่งกันและกัน นั่นคือ
ผู้ใช้ภาษาจะถ่ายทอดวัฒนธรรมของภาษาแม่ไปสู่ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศด้วยกระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ถ้าผู้เรียนเกาหลีใต้มีแต่ความเข้าใจด้านเนื้อหาภาษาไทยแต่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจทางพื้นฐานวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ปรากฏอยู่ใ นตัวภาษาก็ไม่อาจทาให้การเรียนและ
การใช้ภาษาไทยประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดี ความเข้าใจภาษาจึงเปรียบเสมือนกุญแจไขไปสู่
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วัฒนธรรม และการใช้ภาษาให้เป็นที่เ ข้าใจได้อย่างแท้จ ริง ละเอียดลึกซึ้ง ต้องอาศัยความรู้ในเรื่อง
ความเข้าใจด้านบริทวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นภาษาแห่งวั ฒนธรรม ดังนั้นผู้สอนไม่ควรสอนภาษาไทย
แยกออกมาอย่างเดียวแต่ต้อ งสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการเข้าใจแบบบูรณาการเชื่อมโยง
ภาษาและและวัฒนธรรมเข้าไปด้วยกัน
4. การยอมรับ
การยอมรับคือ การตัดสินใจ ยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้อื่นหรือจากที่อื่นที่อาจจะเป็นวัตถุ
สิ่ง ของ วิธีความคิด ความเชื่อ การกระท า การดาเนินชีวิต ฯลฯ ซึ่งการยอมรับนี้เ ป็นการนาสิ่ง ที่
อาจจะเคยรู้สึกว่าแตกต่างจากตัวเอง แตกต่างไปจากความคุ้นเคยเดิมของตัวเอง โดยการนาเอา
ความคิดหรือความเชื่อที่เป็นสิ่งใหม่ เป็นความรู้เป็นความรู้สึกใหม่นี้เอามาเป็นส่วนหนึ่ งของตนเอง
การยอมรั บ ความแตกต่ า งและอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งเข้ า ใจและเท่ า เที ย มกั น ดั ง นั้ น ก ารยอมรั บ คื อ
กระบวนการที่บุคคลพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับรู้ เรียนรู้ หรือได้รับการแนะนา และในที่สุด
ก็รับเอา สิ่งนั้นๆ มาใช้หรือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้จะช้า หรือเร็ว
ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและการเรียนรู้และทาความเข้าใจกับสิ่งนั้นๆ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีนั้นผู้สอนและผู้เรียนต้องมี
ทั ก ษะในเรื่อ งของการยอมรับ ซึ่ ง ต้อ งผ่ านกระบวนการเปิ ด ใจ การเรี ย นรู้ การท าความเข้ า ใจ
ตามลาดับก่อน เพราะถ้าผู้สอนและผู้เรียนไม่ยอมรับในประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยย่อมส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้ง มีปัญหาและเกิดอุปสรรคที่จะ
ส่งผลกระทบทาให้การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมไม่ประสบผลสาเร็จ
5. การซึมซับ
การซึบซับ ในที่นี่หมายถึง การที่ผู้เรียนเกิดความรู้ว่าตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วม ได้เข้าไปอยู่
ในนั้นหรือได้เข้าไปทาความรู้จักและได้เข้าใจถึงตัวภาษา ผู้คน สังคมและวัฒนธรรมอย่างสอดคล้อง
กลมกลืนและเป็นธรรมชาติด้วยความเต็มใจของตนเอง ผู้เรียนเกาหลีใต้เมื่อได้เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ขั้นตอนและวิธีก ารต่า งๆ แล้ว ผู้ เ รียนจะเริ่ม รู้สึก ว่า ตนเองค่อ ยๆ ที่ จ ะเข้ าใจและค่ อยๆ ซึบ ซั บ
ความเป็นไทยเพิ่ม มากขึ้นที ละเล็ก ทีล ะน้อยทั้ง โดยที่ รู้ตัวและไม่ รู้ตัว เช่น นักศึกษาเกาหลีบางคน
จะค่ อยๆ ปรับตัว เริ่มชินกั บความใจเย็นของคนไทย ซึ่งเป็นลัก ษณะที่ แตกต่างตรงข้ามอย่างมาก
กับคนเกาหลีที่มีบุคลิกลักษณะนิสัย ใจร้อน ทาอะไรเร็วๆ ดังนั้นเวลาพูดภาษาไทยนักศึกษาเกาหลี
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ก็จะพยายามพูดช้าๆ ชัดๆ พูดจานุ่มนวลไพเราะ สุภาพ ไม่ใช่เสียงดัง พยายามพูดเลียนแบบให้เหมือน
คนไทยและพยายามใจเย็นๆ แบบคนไทย อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น นักศึกษาเกาหลีบางคนเริ่มที่จะปรับตัว
และคุ้นเคยกับอากาศที่ร้อนของประเทศไทยรู้สึกชอบอาหารไทยหลายๆ อย่างจนทาให้เกิดการซึบซับ
ระหว่าง วัฒนธรรมไปโดยอัตมัติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการซึมซับนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ จากการที่
ผู้เรียนรับเอาข้อมูลและเก็บข้อมูลความรู้นั้นมาเป็นของตนทันที แต่ผู้เรียนจะต้องรู้จัก เรียนรู้ เข้าใจ
และหาความหมายของข้อมูลความรู้เหล่านั้นโดยผ่านมวลประสบการณ์ของตน เรียกว่า การซึบซับ
ผ่านทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม
และซึมซับเอาประสบการณ์ใหม่ เข้าสู่ป ระสบการณ์เดิมที่ อาจจะเหมื อน คล้ายคลึง หรือแตกต่าง
โดยปรับเอาประสบการณ์ใหม่เข้ากับความคิด ความรู้จากสิ่งเดิมที่มีอยู่ในตัวเอง ถือเป็นการเรียนรู้
ภาษาไทยที่มีการซึบซับ ตัวภาษาและวัฒนธรรมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันของผู้เ รียนเป็นการผสมผสาน
กลมกลืนทางภาษาและวัฒนธรรม และยังเป็นการบูรณาการทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างคนไทย
และคนเกาหลีใต้อีกด้วย
6. มิตรภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้าม
วัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีนั้นท้ายที่สุดคือ การเกิดมิตรภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยเป็นสื่อกลางหรือสะพาน มีอาจารย์ผู้สอนทั้งคนไทยและคนเกาหลีและนักศึกษา
เกาหลีเป็นเสมือนตัวแทนเชื่อมมิตรภาพระหว่างทั้ งสองประเทศ ตัวชี้วัดความสาเร็จทางการเรียน
การสอนภาษาไทยที่สาคัญอย่างยิ่งคือ การใช้ภาษาให้เป็นตัวแทนของการติดต่อสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีสานมิตรภาพที่มั่นคงและยาวนานกับประเทศที่มีภาษา ผู้คน สังคม
วัฒนธรรมแตกต่างจากประเทศของเรา ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายมิตรภาพทั้งสองประเทศในมิติ
ต่างๆ อย่างเหนียวแน่นและยั่งยืนตลอดไป สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.16
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หัวใจของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรม

การเปิดใจ

การเปิดโลกทัศน์เพื่อให้เห็นความ
เป็นจริงโดยไม่มีอคติ

การเรียนรู้

การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและลง
มือปฏิบัติจริง

การเข้าใจ

ความเข้าใจร่วมกันในมิติของ
วัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ

การยอมรับ

การยอมรับความแตกต่างและ
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและเท่า
เทียมกัน

การซึมซับ

การที่ผู้เรียนเกิดความรู้ว่าตนเอง
ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

มิตรภาพ

การสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี โดยใช้
กระบวนการเรียน

ภาพ 4.17 หัวใจของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
นอกจากหั ว ใจหลั ก ส าคั ญ ที่ สุ ด ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญคือ เริ่มต้นจาก 1) การเปิดใจ 2) การเรียนรู้ 3) การเข้าใจ
4) การยอมรับ 5) การซึมซับ 6) มิตรภาพ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็น ส่วนเสริมให้
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ ซึ่งประเด็นของส่วนเสริมที่จะช่วย
ทาให้การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้ประสบความสาเร็จ ตามผลความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้ส อนภาษาไทยให้แก่ นัก ศึก ษาเกาหลีใต้ทั้ ง มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และความคิดเห็นของนักศึก ษาเกาหลีใต้ที่ เรียนภาษาไทยได้แก่
ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ สามารถสรุปได้ดังภาพ 4.17-4.20
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สอนโดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาควบคู่กัน
ครูผู้สอนต้องมีความแม่นยาในด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
การสอนให้ความรู้ทั้งในตาราและนอกห้องเรียน
ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอนให้มากที่สุด
ครูผู้สอนเป็นต้นแบบของการออกเสียงภาษาไทย
การสอนที่ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ส่วนเสริมให้การเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
ประสบความสาเร็จ
(ด้านผู้สอน)

ความรู้ด้านภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การออกเสียงภาษาไทยทีถ่ ูกต้องชัดเจนของอาจารย์ไทย
และเกาหลี
การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้สอนต้องมีทั้งอาจารย์คนเกาหลี และควรเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
การอธิบายวัฒนธรรมไทยบางอย่างต้องทาให้เห็นจริง ให้ลอง ให้สัมผัส
แบ่งกลุ่มให้เรียนตามระดับความรู้ความสามารถที่แท้จริง
การเรียนประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทย วัฒนธรรมไทยควรเรียนกับอาจารย์เกาหลีหรืออาจารย์ไทยที่
พูดภาษาเกาหลีได้จะดีมาก

การเรียนทักษะ เช่น การพูด การฟัง ควรเรียนกับอาจารย์ไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง
อาจารย์เกาหลีสอนและอธิบายไวยากรณ์ไทยได้ดี ชัดเจน ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายกว่าให้นักศึกษา

ภาพ 4.18 ส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ
(ด้านผู้สอน)
ฝึกทักษะทางภาษาไทยด้วยการมีเพื่อนหรือ Buddy คนไทย
ทัศนคติ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ของนักศึกษา
พยายามใช้ภาษาไทยให้คุ้นเคย

ส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ
(ด้านผู้เรียน)

การเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีทาให้นักศึกษามีการปูความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยทาให้นักศึกษารู้ระดับความสามารถของตนเองข้อดีและ
ข้อบกพร่องอย่างชัดเจน
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและ
พยายามใช้ภาษาไทยมากขึ้นด้วยตนเอง
การเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยทาให้นักศึกษาได้มโี อกาสสัมผัสเรียนรู้และเข้าใจสังคมไทย
มากขึ้นด้วยประสบการณ์ ตรงของตนเอง

ภาพ 4.19 ส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ
(ด้านผู้เรียน)
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ฝึกเรียนจากตัวอักษรภาษาไทยโดยตรง เลี่ยงการใช้ Phonetic

เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเข้ากับชีวิตจริง
ใช้สื่อมาประกอบการสอน ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคม

ส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ
(ด้านเนื้อหาและวิธีการสอน)

สอนแบบ Team Teaching มีอาจารย์ไทยกับอาจารย์เกาหลีสอนคู่กัน
สอนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมที่เป็นสากล
การอธิบายในเรื่องบางเรื่องที่เป็นประเด็นทางสังคมในขณะนั้น
ไม่จาเป็นต้องสอนเรื่องที่ไกลตัวมากเกินไป
ในระดับเริ่มต้นยังไม่ควรสอนโดยเน้นและยึดหลักโครงสร้างหรือทฤษฎีหลักทางไวยากรณ์มากจนเกินไป
ต้องสอนเนื้อหาด้านภาษาไทยควบคู่กับความรู้ด้านความเป็นไทย

ภาพ 4.20 ส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ (ด้าน
เนื้อหาและวิธีการสอน)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศไทย
ความชัดเจนและการประสานงาน ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันต่างประเทศ

หลักสูตรหรือโปรแกรมที่มีความหลายหลาก เหมาะกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

ส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ
(ด้านการบริหารจัดการ)

ผู้บริหารให้ความสนใจ ติดตามให้การสนับสนุน
หลักสูตรต้องมีความชัดเจน มีเนื้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ ทันสมัยครอบคลุมเนื้อหาสาระ
มีองค์ประกอบการสอนที่สาคัญ หลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน สื่อ การประเมินผล กิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน
แบ่งกลุ่มให้เรียนตามระดับความรู้ความสามารถที่แท้จริง
ควรมี center หรือศูนย์กลางองค์กรหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานเรื่องการสอนภาษาไทย
ให้แก่ชาวต่างประเทศที่เป็นของส่วนรวมร่วมกันในประเด็นต่างๆ

ภาพ 4.21 ส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ (ด้านการ
จัดการบริหารจัดการ)
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ส่วนที่ 6 มีชื่อว่า “จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม”
เป็นการอธิบายถึงจุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมและสิ่งส าคัญที่ ทาให้
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒธรรมประสบผลสาเร็จประกอบด้วย จุดเน้นของการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
6.1 จุดเนนของการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ นับว่า
เป็นการเรียนการสอนภาษาที่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มิติด้าน
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
มีวัตถุประสงค์หลักที่สาคัญคือ การพัฒนาทักษะเพื่อสามารถสื่อสารกับคนไทยที่มีภูมิหลังทางภาษา
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตนเองได้ ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้มีความรู้ทางด้านภาษาไทยและต้องมีข้อมูล
และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่เพียงพอที่จะทาให้การปฏิสัมพันธ์ เจรจาหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับ
คนไทยที่ต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตามผลความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนภาษาไทย
ให้แก่ ผู้เ รียนชาวเกาหลีใต้ ทั้ ง มหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เกี่ยวกับจุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.21
6.2 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นส่วนสาคัญหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่า งประเทศในลัก ษณะข้ ามวัฒ นธรรมให้ แก่ ผู้เ รีย นเกาหลีใ ต้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรีทั้ ง ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
ข้ามวัฒ นธรรม Kitao (1989, อ้ างใน จุฑาทิพย์ บุญ รอด 2545) ได้ก ล่าวถึงว่า การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม เป็นการสื่อสารในวัฒนธรรมที่ต่างกันเป็นเหมือนกับศิลปะในการเรียนรู้และทาความเข้าใจ
ต่อบุคคลที่ มาจากวัฒ นธรรมอื่นเป็นอย่างน้อย 2 วัฒนธรรม โดยทั้ง 2 วัฒนธรรมนั้น ต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความแตกต่างกันเพราะแต่ละวัฒนธรรมก็ต้อง
มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยความแตกต่างนี้ก็มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม หรือการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งในแบบอวัจนภาษา วัจนภาษาหรือ
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แม้ แต่บุคคลชาติเดียวกั นแต่หลากหลายสัง คมย่อมมี รูปแบบการสื่อสารที่ แตกต่างกัน นอกจากนี้
ตัวเทคโนโลยีเองก็เป็นสิ่งหนึ่งทีเ่ ข้ามามีบทบาทต่อการสือ่ สารและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมด้วย
ดังนั้น มนุษย์จึงควรที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลชาติอื่นๆ ด้วยเพื่อ ทาให้
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้ พบว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับความรู้ พัฒนา
บุคลิกภาพและสถานะทางสังคมได้ รองลงมาคือ ความเหมือนและความแตกต่างกันทางด้านผู้คน
ภาษา สังคมและวัฒนธรรมเป็นเสน่ห์ที่สร้างแรงจูง ใจให้ชาวต่างชาติส นใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
และภาษาไทยเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อมความคิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและ
คนต่างชาติ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่
ผู้เรียนเกาหลีใต้นั้นทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและเกาหลีใต้ และการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเน้นอิทธิพลของวัฒ นธรรมที่ มีต่อ
การตีความหมายของการกระทาการสื่อสารในบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ และมีทักษะการสื่อสาร
ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
โดยสรุปแล้วการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรม
ให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้และสามารถดึง
ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมภายในตัวของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการสอนหรือในการเรียนรู้ได้
เพราะการจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ภาษานั้นไม่ได้มีแค่ความรู้เกี่ยวกับ ภาษานั้นๆ เพียง
อย่างเดียว แต่สาคัญที่สุดคือ ต้องรู้ลึก รู้จริง รู้ละเอียดลึกซึ้งจนสามารถนาภาษาที่ตนเองได้เรียนรู้นั้น
มาใช้ติดต่อ สื่อ สารหรือถ่ายทอดอย่างมีป ฏิสัมพันธ์ที่ ดี ที่เ ข้าใจกั บคนที่ เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ ได้
จึงจะนับเป็นผลสาเร็จที่ มีคุณค่าของการสอน การเรียนรู้และการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนต่าง
วัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.21
6.3 การถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้ทั้งอาจารย์คนไทยและอาจารย์คนเกาหลี ไม่ว่าจะสอนที่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือ
ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ ถื อ ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ มี ภ ารกิ จ และบทบาทหน้ า ที่
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ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและประสบความสาเร็จให้แก่
ผู้เรียนและทุกฝุายที่เ กี่ยวข้อง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีศักยภาพและศิลปะของ
การถ่ายทอดซึ่งเป็นศิล ปะขั้นสูง ของความเป็นผู้ส อนที่ ดี การถ่ายทอดที่ มี ป ระสิทธิภาพไม่ เฉพาะ
แต่เพียงการถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ยังรวมถึงมวลประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ มุมมอง
สิ่ง แทรกเสริมเพิ่ม เติมต่างๆ อี กมากมายที่เ กิดขึ้นในการเรียนการสอนภาษาไทย เช่นเดียวกับ ผล
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลีใต้และนั กศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า
ส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่จะทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนประสบความสาเร็จ คือ 1) ผู้สอนมี
เทคนิควิธีถ่ายทอดความรู้และการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรี ยนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น
2) มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ 3) รูปแบบวิธีการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ ผู้ส อนน่า สนใจ กระตุ้ นให้ผู้ เ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู้ และน าไปใช้ไ ด้จ ริ ง
และ 4) วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักตามภารกิจของอาจารย์ผู้สอนซึ่ง
เป็นผู้ที่มีหน้าที่และภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ควรจะต้องคานึง ตระหนัก ทุกครั้งที่มีการถ่ายทอด
ความรู้ ไม่ว่าทั้งในหรือนอกห้องเรียน ถ้าอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสามารถ
กระทาได้ได้ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทุ กครั้งก็ จะประสบสาเร็จ และมีป ระสิทธิภาพ
อย่างแน่นอน สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.21
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ภาษาคือ ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมซึง่ เป็นสิ่งที่ติดมากับตัวคนและภาษา
นักศึกษาต้องมีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมที่ประเทศไทยไปเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง
การให้โอกาสสาคัญที่สุด
เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในหลากหลายด้าน
แนวคิดสาคัญของข้ามวัฒนธรรมคือ ต้องรู้เราและรู้เขา
พยายามให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับในเรื่องวัฒนธรรมการได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมร่วมกัน

จุดเน้นของการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรม

การสร้างความเข้าใจร่วมกันในความเหมือนความต่างทางภาษาและวัฒนธรรม
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย รู้จักกับคนไทยและมีเพื่อนคนไทย
จัดกิจกรรม ชมรม เทศกาล งานศิลปวัฒนธรรมต่างๆให้นักศึกษาทากิจกรรมและมีส่วนร่วม
สอดแทรกวัฒนธรรมไทย วิถีความเป็นไทยและความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย
เริ่มต้นการสอนด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การหาข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจ ทาความรู้จักกับผู้เรียน
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งที่ซ่อนมากับภาษาที่เขาไม่เคยเห็น ไม่คุ้นเคย ไม่เคยชิม ไม่เคยไป
การปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของภาษาให้ได้ในบริบทและสถานการณ์ตา่ งๆ มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้
เป็นส่วนสาคัญหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เป็นเหมือนกับศิลปะในการเรียนรู้และทาความเข้าใจต่อบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
ควรที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลชาติอื่นๆเพื่อทาให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

การเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพและสถานะทางสังคมได้
เป็นเสน่ห์ที่สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อมความคิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ
การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเน้นอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการตีความหมายของ
การกระทาการสื่อสารในบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ
อาจารย์ผู้สอนเป็นบุคคลที่สาคัญอย่างยิ่งที่มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ในการจัดการเรียนการสอนให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
อาจารย์ผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีศักยภาพและศิลปะของการถ่ายทอดซึง่ เป็นศิลปะขั้นสูงของความเป็นผู้สอนที่ดี
การถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพไม่เฉพาะแต่เพียงการถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ยังรวมถึงมวลประสบการณ์

การถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ

ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ มุมมอง สิ่งแทรกเสริมเพิ่มเติมต่างๆ
ผู้สอนมีเทคนิควิธีถ่ายทอดความรู้และการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น

มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ
รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนาไปใช้ได้จริง
วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้เพิม่ เติมด้วยตนเองได้

ภาพ 4.22 จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม

293
จากการนาเสนอร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นาร่างรูปแบบฯ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 9 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ตามลาดับต่อไป
5.2) ผลการประเมิ นความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
การตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Bibimbab Model) ผู้วิจัยได้เก็ บ
รวบรวมข้อ มูล จากผู้ท รงคุ ณวุฒิ จานวน 9 ท่าน โดยให้คะแนนความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมซึ่งมีเกณฑ์คะแนนความเหมาสมดังนี้
1.00 – 1.49

หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.50 – 2.49

หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย

2.50 – 3.49

หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง

3.50 – 4.49

หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4.50 – 5.00

หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.44
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ตาราง 4.47 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

หลักการและเหตุผล

4.44

0.53

มาก

วัตถุประสงค์

4.44

0.53

มาก

4.78

0.44

มากที่สุด

4.56

0.53

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

4.67

0.50

มากที่สุด

4.89

0.33

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

ส่วนที่ 1
“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต”
ส่วนที่ 2
“หลักสูตรที่เนนการศึกษาขามวัฒนธรรม”
ส่วนที่ 3
“คุณลักษณะของผูสอนและผูเรียน”
ส่วนที่ 4
“เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน”
ส่วนที่ 5
“หัวใจของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
แบบขามวัฒนธรรม”
ส่วนที่ 6
“จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม”

จากตาราง 4.47 เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น หลั ก การและเหตุ ผ ล พบว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.53) และมี ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม ได้แก่
ควรแก้ชื่อรูปแบบฯ จาก “บิบิมบับโมเดล” เป็น “พีบิมบับ โมเดล” จึงจะถูกต้องตามหลักภาษา
เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ นวัตถุ ป ระสงค์ พบว่ า ผู้ ท รงคุ ณวุฒิ มี ความคิด เห็น อยู่ในระดั บ มาก
( ̅ = 4.44, S.D. = 0.53) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ไม่ต้องใช้คาว่า “เข้าใจเพราะวัตถุประสงค์คือการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งแสดงว่าต้องมีความเข้าใจอยู่แล้ว ควรแก้ไขใหม่เป็น เพื่อสร้างองค์ความรู้
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์ข้อ 2 แก้คาว่า “เพื่อได้รูปแบบ” เป็น “ให้ได้”
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการตรวจสอบองค์ ป ระกอบของบิ บิ ม บั บ โมเดล พบว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่ สุดทุ ก ประเด็น โดยมี คะแนนเฉลี่ยของแต่ล ะส่วนดัง นี้ ส่วนที่ 5
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“หัวใจของรูป แบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม” มี คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
( ̅ = 4.89, S.D. = 0.33) รองลงมาคือส่วนที่ 1 “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ ” ส่วนที่ 3 “คุณลั ก ษณะของผู้ส อนและผู้ เ รียน” และส่ว นที่ 6 “จุด เด่นของการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒ นธรรม” ซึ่ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ยและค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ า กั นทั้ ง 3 ส่ว น
( ̅ = 4.78, S.D. = 0.44) อันดับที่ 3 คือ ส่วนที่ 4 “เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน”
( ̅ = 4.67, S.D. = 0.50) และอันดับสุดท้ายคือส่วนที่ 2“หลักสูตรที่เน้นการศึกษาข้ามวัฒนธรรม”
( ̅ = 4.89, S.D. = 0.33) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับองค์ประกอบทุกส่วนของ
บิบิมบับโมเดล”
5.3) ผู้วิจัยได้ป รับ ปรุง ร่างรูป แบบตามข้อเสนอแนะของผู้ท รงคุณวุฒิ ใน 2 ประเด็นคือ
แก้ไขชื่อโมเดลจาก “บิบิมบับโมเดล” เป็น “พีบิมบับ โมเดล” และแก้ไขวัตถุประสงค์ในประเด็น
หลักการและเหตุผล ดังนั้นทาให้ได้รูปแบบฯ ที่สมบูรณ์
“พีบิมบับ โมเดล” (Bibimbab Model)
“รูปแบบการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต”
หลักการและเหตุผล
คนไทยเริ่มหันมารู้จัก และสนใจประเทศเกาหลีใต้และคนเกาหลีใต้จ ากซีรีย์เกาหลีเ รื่อง
แดจังกึม ทาให้เกิดการปลุกกระแสความสนใจประเทศ ผู้คน สังคม วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้
นับเป็นการจุดกระแสการเริ่มต้นให้คนไทยและคนเกาหลีในยุคสมัยปัจจุบันเริ่มหันมามีความสนใจ
ต่อ กั น และกั น มากขึ้ น และมี ค วามสัม พั น ธ์ ติ ดต่ อ กั น ในมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง การเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ
ธุรกิจความงาม ความบันเทิง การท่องเที่ยว และด้านอาหาร ฯลฯ เฉกเช่นเดียวกันประเทศเกาหลีใต้
และคนเกาหลีใต้ก็ได้หันมาสนใจประเทศไทยและคนไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลของการติดต่อกั น
ความร่ว มมื อ และการมี ความสั ม พั นธ์กั นในด้า นต่ างๆ นั บ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ก ระตุ้นให้ค นเกาหลี
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โดยเฉพาะนักศึกษาเกาหลีใต้เริ่มสนใจประเทศไทยและสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผลจากการติดต่อกันในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ดังกล่าวข้างต้น
เปรียบเสมื อนตัวเชื่อ มโยงความสัมพันธ์ร ะหว่างคนเกาหลีใต้ และคนไทย คนไทยและคนเกาหลีใต้
มีวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายคลึงกัน เช่น คนเกาหลีนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักควบคู่กับอาหาร
ชนิดต่างๆ เช่น เดียวกั บ คนไทย อาหารเกาหลี มี ร สชาติอร่อยและหลากหลายรสชาติ ท าให้เ ป็ น
ที่ ชื่ น ชอบของคนทั่ ว ไป ส าหรั บ อาหารเกาหลี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนทั่ ว ไป คื อ
“พีบิมบับ”(비빔밥) หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า “ข้าวยาเกาหลี” เป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าว
ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคาว่า "พี บิม " (비빔) แปลว่า "การผสม" หรือ "คลุกเคล้า" และ "บับ" (밥)
แปลว่า "ข้ าว" เป็นข้า วสูตรดั้ง เดิม ของเกาหลี ซึ่ง นาเอาข้าวสวย ผัก ต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผัก กาด
เห็ดหอม สาหร่าย วางไข่ไว้ข้างบน มีซอสสีแดงๆรสชาติเค็มและเผ็ ดนิดๆ ผสม พอจะกินก็คลุกเคล้า
ผสมให้เข้ากัน

ภาพ 4.23 รูปอาหารเกาหลี “พีบิมบับ”(비빔밥) หรือ ข้าวยาเกาหลี
เป็นที่ยอมรับกันว่า อาหารเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
เช่นเดียวกั น ดัง นั้น ผู้วิจัย จึง คิดเชื่อมโยงการสร้างรู ป แบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ในลักษณะของ “พีบิมบับ โมเดล”
(Bibimbab Model) ที่สื่อและสะท้อนถึงนัยของความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและ
คนเกาหลีใต้ผ่านอาหารและภาษา โดยการจัดการเรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน
เกาหลีใต้เ หมือนกับการที่คนเกาหลีและคนไทยมีความแตกต่างกั นและความเหมือนกันโดยเฉพาะ
ด้านสังคม วัฒนธรรมและการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมไทย ผู้เรียนเกาหลีใต้จึงเป็นการผสมผสาน
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ส่วนที่ เ หมื อ นกั น และส่ว นที่ แตกต่ างกั นในประเด็ นต่ างๆ ซึ่ ง ต้ องอาศัย องค์ป ระกอบหลายด้า น
เปรียบเหมือนกับส่วนประกอบต่างๆ ที่หลากหลายของพีบิมบับ และมีการปรับตัว เรียนรู้ ผสมผสาน
ให้เป็นเนื้อเดียวกันและการหลอมรวมกันเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้าง
ความเข้าใจกันและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนเกาหลีใต้
การนาเสนอโดยผ่านนัยของภาพอาหารเป็นตัวสื่อความหมายให้เ ห็นภาพเป็นรูป ธรรมที่ ชัดเจน
เข้าใจง่ายและง่ายต่อการจดจาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แบบข้ามวัฒนธรรม
2. เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
องค์ประกอบของรูปแบบ
การนาเสนอภาพของรูปแบบจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่ ง ใช้ชื่อว่า “พีบิ มบั บ โมเดล” (Bibimbab Model) โดยสรุ ป
ได้กาหนดประเด็นหลักออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
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ภาพ 4.24 “พีบิมบับ โมเดล” (Bibimbab Model) รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

ส่วนที่ 1 มี ชื่อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่า งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ” เป็นการ
อธิบ ายถึง ประเทศเกาหลี ใต้ และประเทศไทยที่ มี ค วามเหมื อ น ความแตกต่ าง การแลกเปลี่ย น
การปรับตัว และความร่วมมือกัน
ส่วนที่ 2 มีชื่อว่า “หลักสูตรที่เนนการศึกษาขามวัฒนธรรม” เป็นการอธิบายถึงภาพรวม
ของการจัดหลัก สูตรเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ส่วนที่ 3 มีชื่อว่า “คุณลักษณะของผูสอนและผูเรียน” เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะของ
ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม และการอธิบายถึงคุณลักษณะผู้เรียน
ภาษาไทยชาวเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม

299
ส่วนที่ 4 มีชื่อว่า “เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน” เป็นการอธิบายถึงเอกลักษณ์
ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม ซึ่งประกอบด้วย
4 ส่วนได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒ นธรรม เนื้อหาและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่ ว นที่ 5 มี ชื่ อ ว่ า “หั ว ใจของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยแบบ
ขามวัฒ นธรรม” เป็นการอธิบ ายถึง หัวใจหลัก สาคัญ ที่ สุดของรูป แบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญคือ เริ่มต้นจาก 1) การเปิดใจ 2) การเรียนรู้
3) การเข้าใจ 4) การยอมรับ 5) การซึมซับ 6) มิตรภาพ และส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ
ส่วนที่ 6 มีชื่อว่า “จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม” เป็นการอธิบายถึง
จุดเน้นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมและสิ่งสาคัญที่ทาให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จคือ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งแต่ละส่วนของ “พีบมิ บับ โมเดล” (Bibimbab Model) มีคาอธิบายและรายละเอียด
สามารถดูได้จากที่นาเสนอและอธิบายไว้แล้วในข้อ 5.1
ตอนที่ 6 แนวทางการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ
การนาเสนอผลตอนที่ 6 เป็นการนาเสนอเพื่อตอบวัตถุป ระสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 คือ
นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งได้
นาข้อมูลบางส่วนมาจากการวิเคราะห์ผลในตอนที่ 3 และ 4 โดยแบ่งการนาเสนอตามลาดับหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ
2. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
2.1 ด้านหลักสูตร
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 ด้านพัฒนาผูส้ อน
2.4 ด้านพัฒนาผูเ้ รียน
2.5 ด้านสื่อ เทคโนโลยี เอกสาร ตาราประกอบการสอน
2.6 ด้านการทดสอบการวัดและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ
3. แนวทางและเทคนิคเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
4. แนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ
5. แนวทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6. แนวทางด้านการส่งเสริมการเงินและการจัดสรรงบประมาณ
7. แนวทางด้านการประเมินและติดตามผล
1. แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ ดังนี้
1.1 การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
(1) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
(2) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักของชาวต่างประเทศและได้รับการยอมรับ
(3) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับนโยบายหรือพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ อยู่เสมอ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
(4) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
(5) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน

301
(6) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขามีการเสนอรูปแบบหรือโปรแกรมการเรียนภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียนอย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย
(7) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาไทยให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเรียนมากขึ้น
1.2 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
(1) มีการกาหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน
(2) อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
ในกรณีมีปัญหา
(3) อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานและ
ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
(4) หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยควรจัดให้ตอบสนอง
ความต้องการและความจาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร
(5) มีการมอบหมายและกาหนดภาระงานสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่
อาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
2. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
2.1 ด้านหลักสูตร ได้แก่
(1) มีโครงสร้างหลักสูตร วิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบชัดเจนและมีความหลากหลาย
เหมาะสมแก่ผู้เรียน
(2) หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
ควรมีจุดเด่นหรือจุดเน้นที่ชัดเจน
(3) มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีความทันสมัย
กับสภาพปัจจุบัน
(4) มีกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติ
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(5) มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
(6) มีการกาหนดรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
การใช้ภาษาในบริทบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
(7) มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยมีลักษณะร่วมกับหลักสูตร
หรือโปรแกรมอื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program) และทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) สาขาวิชาหรือทางสถาบันมีระบบการจัดการศึกษาด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
(2) มีเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ
โดยตรงและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ชัดเจนและเหมาะสม
ผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น
ผู้สอนควรมีพื้นความรู้และทักษะเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ
รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้
นาไปใช้จริง
(8) วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
(9) บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
(10) การจัดห้องเรียน ขนาดห้องเรียนและสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียน
มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
(11) เวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
2.3 ด้านพัฒนาผู้สอน
(1) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไป อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับ
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
(2) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไป อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการสอน
ภาษาไทยในลักษณะข้ามวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรม
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(3) มหาวิทยาลัย สาขาวิชาให้ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารตาราการสอนภาษาไทยให้อาจารย์
(4) มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชามีโครงการพัฒนาอาจารย์โดยส่งไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ
(5) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการสนับสนุนยกย่อง ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นหรือ
สร้างชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(6) มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการจัดสรรทุนด้านวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อทาวิจัยด้านการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
(7) มีการส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
2.4 ด้านพัฒนาผู้เรียน
(1) มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
(2) มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีความตระหนักและมีทักษะข้ามวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้และการอยู่รว่ มกันกับผู้คนในสภาพสังคมแบบข้ามวัฒนธรรม
หรือพหุวัฒนธรรมที่มีความเหมือน ความแตกต่างและความหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรม
(3) มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีพื้นที่ (เวที) ในการแสดงออกด้านความรู้
ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะที่แตกต่างให้แก่ผู้เรียน
(4) มีโครงการการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาเกี่ยวกับ การเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.5 ด้านสื่อ เทคโนโลยี เอกสาร ตาราประกอบการสอน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย
สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจภาษาไทย
การใช้สื่อของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น
ภาควิชาที่รับผิดชอบมีการจัดห้องหรือศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้ใช้บริการ
ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนใช้บริการ
มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
เทคโนโลยี ช่ว ยผลิต สื่อ ต าราเอกสารการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่ น่า ดึง ดูด น่ าสนใจ
ทันสมัยและมีความหลากหลายให้แก่ชาวต่างชาติ
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2.6 ด้านการทดสอบการวัดและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ
(1) มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย
ของผู้เรียนที่ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
(2) มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผเู้ รียนได้พัฒนาปรับปรุง
(3) มีศูนย์ทดสอบหรือมีข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาไทยในระดับต่างๆ
ให้แก่ผเู้ รียนชาวต่างประเทศที่มมี าตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางและเทคนิคเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
(1) ความเหมือนและความแตกต่างกันทางด้านผู้คน ภาษา สังคมและวัฒนธรรมเป็นเสน่ห์
ที่สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
(2) ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อมความคิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทย
และคนต่างชาติ
(3) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เชื่อมโยงความรู้ การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติทั้งในนอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและข้ามประเทศได้
(4) สอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการทางภาษาและวัฒนธรรมได้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และนาไปใช้ได้จริง
(5) การศึกษาและการวิเคราะห์และทาความรู้จักและทาความเข้าใจผู้เรียนชาวต่างชาติ
ที่ผู้สอนจะสอนให้ดีและท่องแท้เสียก่อน
(6) การผสมผสานความรู้ทางภาษาไทยและวัฒนธรรมให้กลมกลืนกันในการจัดการเรียน
การสอน
(7) สอนในสิ่งที่สาคัญจาเป็นและนาไปใช้ได้จริงในการดาเนินชีวิตประจาวันในสถานการณ์จริง
(8) เน้นการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งในและนอกชั้นเรียนเป็นสาคัญ
(9) การสอนในชัน้ เรียนเน้นการฝึกฝน เนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจและมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย
(10) ใช้สื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเอกสาร แบบฝึกหัด รูปภาพ สื่อของจริง
ของจาลอง วีดิทัศน์ เพลง หนังสือพิมพ์ คลิป ฯลฯ
(11) มีกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน เช่น การไปทัศนศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกภาษา
(12) การจัดเพื่อนคนไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทาความรู้จักกับ
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คนไทย ฝึกการใช้ภาษาไทยและเรียนรู้ความเป็นไทยจากเพื่อนคนไทย
(13) การจัดเนื้อหาให้เหมาะสมแก่วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
(14) สร้างความยอมรับและการเปิดใจเรียนรู้ความเหมือนและความต่างกันในประเด็นต่างๆ
ให้แก่ผู้เรียน
(15) ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่เป็นลักษณะของไทยไปสู่
วัฒนธรรมหลักของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและสนุกมากขึ้น
ว่าของไทยเป็นแบบนี้ ของประเทศเราเป็นแบบนี้
(16) การให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและการให้ข้อมูลที่รอบด้านแก่ผู้เรียนในเชิงสภาพแวดล้อม
บริบทวัฒนธรรมตามความเป็นจริงทั้งบวกและลบ
(17) การจัดประสบการณ์ตรงและอ้อมให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกทักษะทางภาษา
ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและบทเรียนหรือ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
4. แนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทย
และประเทศต่างๆ
(1) มีความร่วมมือระหว่างองค์หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย
(2) มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกัน
เชิงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. แนวทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(1) ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่
ผู้สนใจเรียนภาษาไทย
(2) ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและ
จุดดึงดูดให้มีคนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
(3) เทคโนโลยีทีทันสมัยในปัจจุบัน เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้จัก
ประเทศไทยและสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
(4) ความมั่นคง ความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองมีส่วนสาคัญ

306
ต่อการตัดสินใจที่ทาให้คนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
(5) การสนับสนุนและการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐส่งผลให้
คนต่างชาติสนใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
(6) ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูงมากส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางานเพิ่มขึ้น
(7) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายการ ลงทุนของบริษัทต่างชาติในไทยส่งผลให้
ตลาดการศึกษาและการจ้างงานผู้มีความรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
(8) ทาเล ที่ตั้ง สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างชาติ
6. แนวทางด้านการส่งเสริมการเงินและการจัดสรรงบประมาณ
(1) ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการหรือทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรรให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ทางสาขาวิชาควรได้รับงบประมาณเพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อนามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในสาขาวิชา
(3) ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่าย
และพันธมิตรทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ
(4) ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์หรือสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน
(5) ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทั้ง
ในและนอกสถานที่ รวมทั้งการประชุม สัมมนา อบรมและการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
7. แนวทางด้านการประเมินและติดตามผล
(1) มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาชาวต่างชาติด้านภาษาไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
(2) จานวนนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน การประกวดและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย
(3) จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี
(4) จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาไทย
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(5) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพในประเทศไทยมากกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้
(6) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการติดต่อสื่อสารของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
กับนักศึกษารุ่นน้องหรือคณาจารย์
(7) จานวนบัณฑิตมีการศึกษาต่อด้านภาษาไทยในระดับสูงทั้งในประเทศเกาหลีใต้และใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
(8) ศิษย์เก่ามีส่วนช่วยสนับสนุนสาชาวิชาและสถาบันในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน
ด้านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิทยากร ฯลฯ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อ ง รู ป แบบการจัด การศึก ษาข้า มวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ
คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจั ดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีข องมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 3) พั ฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒ นธรรมของหลักสูตรและการจัด
การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลั ย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใ ต้ และ 4) นาเสนอแนวทางการจัดการศึก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ขอบเขตการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลในประเทศไทยจะเลือกเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยในระดับปริญญาตรีและมี การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีที่แลกเปลี่ยนมาเรียนในประเทศไทย
โดยใช้วิธีก ารเลือ กมหาวิทยาลัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะมหาวิท ยาลัยที่ มี
การทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึ กษาอย่างเป็นทางการ (MOU) และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อ กั น มี ค วามร่ว มมื อ และมี ก ารติด ต่ อ แลกเปลี่ย นทั้ ง ผู้ส อนและผู้ เ รี ยนกั บ ภาควิ ชาภาษาไทย
ของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี
ขึ้น ไป รวมจ านวน 6 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

309
เช่นเดียวกันขอบเขตการเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จะเลือก
เฉพาะมหาวิท ยาลัยที่ มี ก ารเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมี ก ารจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยใช้ วิธี ก ารเลือ กมหาวิ ท ยาลั ย แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการทาข้อตกลงสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษา
อย่างเป็นทางการ (MOU) โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความร่วมมือและมีการติดต่อ แลกเปลี่ยนทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป รวมทั้ง หมด 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิ จ การต่างประเทศ ที่ก รุง โซลและ
มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน
ข้อมูลทั้งจากเอกสารและข้อมูลจากบุคคลเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ที่เลือกศึกษา จานวน 2 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
1. ข้อมูลจากเอกสารประกอบด้วย เอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่สืบค้นได้
จากอินเตอร์เน็ตทั้งของไทยและต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยวิธีการเลือก
กลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 แห่ง
ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยบู ร พา มหาวิท ยาลั ยศิล ปากรและมหาวิท ยาลัยศรีน คริน วิโ รฒ ส่ว นมหาวิ ท ยาลั ย
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เลือกศึกษา จานวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ
ต่างประเทศที่กรุงโซล และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน
2. กลุ่มข้อมูลจากบุคคล ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี หมายรวมถึง อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย
ที่เป็นคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยที่เป็นคนเกาหลีที่ให้ข้อมูลในการตอบ
แบบสอบถาม
1.1 อาจารย์คนไทยที่สอนภาษาไทยของภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรีของ 6 สถาบัน
ในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
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ภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส อนนั ก ศึ ก ษาเกาหลี ที่ แ ลกเปลี่ ย นมาเรี ย นใน
ประเทศไทย โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7 คน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5 คน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6 คน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (5 คน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (5 คน) และมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (7 คน)
ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมจานวน 35 คน
1.2 อาจารย์คนไทยและคนเกาหลีที่สอนภาษาไทยในภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่มีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยและมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โดยใช้วิธีการเลือกมหาวิทยาลัยแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รวมทั้งหมด 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ
ที่กรุงโซล (7 คน) และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่เมืองปูซาน (7 คน) ซึ่งใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมจานวน 14 คน
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาไทย คือ นักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย
ทั้งในมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ให้ข้อมูลในการ
ตอบแบบสอบถาม
2.1 นั ก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1–4 ที่ เ รี ย นภาษาไทยเป็ น วิ ช าเอก
ในมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจ การต่างประเทศ (47 คน) และมหาวิท ยาลัยปูซานภาษาและ
กิ จ การต่ างประเทศ (33 คน) โดยใช้วิ ธีก ารเลือ กด้ วยวิธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่า ย (Simple Random
Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมจานวน 80 คน
2.2 นักศึกษาเกาหลีใต้ที่แลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย คือ นักศึกษาเกาหลีใต้
ของมหาวิทยาลัยฮั นกุ๊ กภาษาและกิ จ การต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยปูซ านภาษาและกิจ การ
ต่างประเทศ ระดั บ ปริญ ญาตรีที่ เ รีย นวิช าเอกภาษาไทย และแลกเปลี่ย นมาเรี ยนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (8 คน) มหาวิ ท ยาลั ย บูร พา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (17 คน) และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (5 คน) ใช้วิธีก ารเลือกด้วยวิธีก ารสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมจานวน 30 คน
กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี หมายรวมถึง อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย
ที่เป็นคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยที่เป็นคนเกาหลีใต้ ได้แก่ อาจารย์ที่
สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 6 คน และอาจารย์ที่สอน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จานวน 14 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์
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กลุ่มที่ 4 นักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 12 คน และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
จานวน 8 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ที่ 5 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ทั้งจากประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยใช้วิธีก ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า
10 ปี รวมจานวน 9 คน เพื่ อตรวจสอบรูป แบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ และตรวจสอบแนวทาง การจั ด การศึ ก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย
3. เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หลักสูตร คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
5. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ใต้ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เ ป็ น อาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ยในประเทศไทยและ
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
6. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมและของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
7. แบบตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัด
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การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. แบบตรวจสอบแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึก ษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัด
การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลั ย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยการศึก ษาวิเ คราะห์เ อกสารหลัก สูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เลือกศึกษา จานวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก
ภาษาและกิ จ การต่างประเทศที่ ก รุง โซล และมหาวิท ยาลัย ปูซ านภาษาและกิ จ การต่างประเทศ
ที่เมืองปูซาน และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สภาพปัจ จุบัน ของการจัดการศึ ก ษาข้า มวัฒ นธรรมของหลัก สู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ขั้นตอนที่ 2 วิเ คราะห์ปัจจัยที่มี ผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
โดยนาข้อมู ลที่ ได้จ ากแบบสอบถามเกี่ยวกั บปัจ จัยที่มีผ ลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียน การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากนั้นจึงตรวจสอบความเหมาสมของร่างรูปแบบ
ปรับ แก้ ไขร่ างรูป แบบ และน าเสนอรูป แบบการจั ดการศึ ก ษาข้า มวัฒ นธรรมของหลัก สู ตรและ
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การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ขั้นตอนที่ 4 ร่างแนวทางการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเหมาะสม ปรับแก้ไขและนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง รูป แบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์และศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3. ผลพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
4. การนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิ ท ยาลั ยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
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ผลการวิ เ คราะห์ เ อกสารหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ านวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิท ยาลั ยปูซานภาษาและกิ จการต่างประเทศ
(Busan University of Foreign Studies) และมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ
(Hunkuk University of Foreign Studies) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การก าหนดเนื้ อ หาสาระหรื อ รายวิ ช า รู ป แบบของหลั ก สู ต รและโครงการการแลกเปลี่ ย น
ผลการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร พบว่ า หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวน 6 สถาบัน และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ านวน 2 สถาบั นดัง กล่าวข้างต้น ไม่ มี ส ถาบันใดที่ จัดท าเอกสาร
หลักสูตรโดยระบุรายละเอียดครบถ้วนตามองค์ประกอบของการจัดทาหลักสูตร ซึ่งสถาบันทั้งหมด
ดั ง กล่ า วนี้ จ ะน าเสนอภาพรวมโดยสั ง เขปของการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีเท่านั้น เช่น ระยะเวลาการเรียน จานวนชั่วโมงเรียน ชื่อรายวิชา
หรื อ หั ว ข้ อ ที่ ส อนแบบคร่ า วๆ โดยพบว่ า การจั ด หลั ก สู ต รในการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวน 6 สถาบัน และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ านวน 2 สถาบันดั ง กล่ าวข้ างต้ น หลัก สู ตรระยะสั้น 1 -3 เดือ น
จะเป็นหลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสาหรับนักศึก ษาเกาหลีหรือหลัก สูตรระยะสั้นสาหรับนักศึกษา
เกาหลีที่ ต้อ งการเพิ่มพู นความรู้ท างภาษาไทยและวัฒนธรรมและต้องการมีประสบการณ์โดยตรง
ในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทยในลักษณะหลักสูตรเร่งรัดโดยใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียน
ฤดูร้อนหรือ ฤดูห นาว นักศึก ษาสามารถสามารถเที ยบโอนหน่วยกิ ตจานวน 6 หน่วยกิ ต จากการ
เข้าร่ วมโครงการนี้เ ป็ นเวลา 96 ชั่วโมง ในปั จ จุบั นนัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ที่ เ ข้าร่ วมโครงการอบรม
ภาษาไทยระยะสั้นนี้จะเคยเรียนภาษาไทยมาแล้วประมาณ 1-2 ปี จากมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและ
กิจการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่ประเทศเกาหลีใต้
ด้านหลักสูตรระยะยาวหลักสูตรจะมี 3 แบบคือ หลักสูตรแบบ 2+2 (เรียนที่ประเทศเกาหลี
2 ปี และเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี) หลักสูตรแบบ 3+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปี และเรียนที่
ประเทศไทยอีก 1 ปี) และแบบ 7+1 (เรียนที่ประเทศเกาหลี 3 ปีครึ่ง = 7 เทอม และเรียนที่ประเทศ
ไทย อี ก 1 เทอม) ในโครงการนัก ศึก ษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นการส่งนัก ศึก ษาเกาหลีที่ เ รียนวิชาเอก
ภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ทั้ง 2 สถาบัน ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้
ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันโดยมีโควตาจานวนนักศึกษาในการแลกเปลี่ยน
ที่กาหนดไว้ในหนังสือสัญญาซึ่งนักศึกษาจะต้องชาระค่าเล่าเรียนให้แก่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด แต่ได้รับ
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การยกเว้ น ค่า ลงทะเบี ย นจากมหาวิ ท ยาลั ยในต่า งประเทศ ระยะเวลาคือ 1-2 ภาคการศึก ษา
แต่หลักสูตรแบบ7+1 เป็นระบบที่สง่ นักศึกษาเกาหลีไปศึกษาต่อยังประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึ ก ษา (ภายในระยะเวลา 8 ภาคการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร) นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การยกเว้ น
ค่าลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด แต่ต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยด้วยตนเอง ซึ่งหน่วยกิต ในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สามารถเที ยบโอนได้ คือ
ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทย จ านวน 6 สถาบัน และประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบันดังกล่า วข้างต้น พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างกว้างๆ
และคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและมีทักษะ
ทางภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเน้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้และ
เข้าใจสังคมไทย วัฒนธรรมไทยที่สาคัญและจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เข้าใจคนไทย สังคม
และวัฒ นธรรมไทยดีขึ้น เพื่ อให้อ าศัยอยู่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง การมุ่ งเน้ นให้ส ามารถ
นาความรู้ทางภาษาไทยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอาชีพ
ที่เ กี่ยวข้อ งกั บการใช้ภาษาไทยในอนาคต ส าหรับมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
จานวน 2 สถาบัน ยังเพิ่มวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติมคือ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจและ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒ นธรรมไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในทุกมิติ ทั้งการเมือง การทูต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
การท่ อ งเที่ ยว และเพื่อ รับ มื อกั บ การสื่อสารคมนาคมในกลุ่ม อาเซียน+3 โดยผ่านทางภาษาและ
วัฒนธรรม
การกาหนดรายวิชาในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 สถาบัน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบัน
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า มหาวิทยาลัยในไทยส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดเนื้อหาสาระที่สอนไว้อย่ างชัดเจน
โดยเฉพาะหลัก สูตรระยะสั้นแต่จะมีการกาหนดเนื้อหารายวิชาอย่างคร่าวๆ ตามความสนใจความ
ต้องการและระดับความรู้ของผู้เ รียน ซึ่ง จะกาหนดหัวข้อหรือเนื้อหาไว้เป็นกลางๆ เช่น ภาษาไทย
พื้นฐาน การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจาวัน การฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทย ประโยค
และคาศัพท์ในภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันของไทยด้านต่างๆ การเรียนรู้
สังคมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเน้นเนื้อหาในชีวิตประจาวันแยกเป็นสถานการณ์ต่างๆ ที่ใกล้ตัว
เช่น ไปตลาด ไปซื้อ ของ การเดินทาง ฯลฯ และสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไว้เพื่อมุ่ง สอนให้ผู้เ รียน
สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่
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มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีจ ะมีการกาหนดรายวิชาที่จะต้องเรียนในแต่ละชั้นปีไว้อย่างชัดเจน
ซึ่ ง มี ค รบทั้ ง ความรู้ ด้ า นหลั ก ภาษาไทยและไวยากรณ์ ไ ทย ทั ก ษะทางภาษาไทยทั้ ง 4 ทั ก ษะ
วรรณกรรมไทย การล่ามและการแปล ไทยศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้
ความเข้าใจประเทศไทยในบริบทต่างๆ ทั้งการเมืองการปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าและ
การตลาด เป็นต้น
ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า ระดับ ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีและประเทศไทย ทั้ง 3 ด้าน
พบว่า 1. ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ผลจากความ
คิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2. ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผลจากความคิ ด เห็ น ของ อาจารย์
และนั ก ศึก ษาเกาหลีใ ต้ ทั้ ง จากมหาวิท ยาลั ยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี ใ ต้
มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากเหมื อ นกั น ทั้ ง 4 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และ 3. ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษา
เกาหลีใต้ ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกันทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้ผลการวิเ คราะห์ภาพรวมสภาพปัจจุบันของการจัดการศึก ษาข้ามวัฒนธรรมใน
ภาพรวมพบว่า ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งในกลุ่มของอาจารย์ในประเทศเกาหลีและ
อาจารย์ในประเทศไทย ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.30 และ ̅ = 4.00, S.D. = 0.38 ตามลาดับ) สาหรับ
กลุ่มของอาจารย์ในประเทศเกาหลี ด้านรองลงมาคือ ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้อยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.84, S.D. = 0.29) และด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
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ปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.49, S.D. = 0.31) แต่ในส่วนของกลุ่มอาจารย์ในประเทศ
ไทยด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.77, S.D. = 0.51) และด้านการจัดการศึ ก ษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่นัก ศึกษาเกาหลีใต้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.71,
S.D. = 0.37)
ส่วนผลการวิเคราะห์ภาพรวมสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในภาพรวม
ตามความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาเกาหลี ใ ต้ที่ เ รีย นภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่า
ทั้ง กลุ่ม นัก ศึก ษาในประเทศเกาหลีและนัก ศึก ษาในประเทศไทยมี ค่าเฉลี่ยสูง ที่ สุดในด้านการจัด
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่
นักศึกษาเกาหลีใต้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.78, S.D. = 0.40 และ ̅ = 3.74, S.D. = 0.40) รองลงมา
คือ ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.64, S.D. = 0.49 และ ̅ = 3.60, S.D. = 0.48) และด้านแนวคิด
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.57, S.D. =
0.43 และ ̅ = 3.54, S.D. = 0.45)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่า งประเทศระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ทยาลัย ในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต
ผลจากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า 1) ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอก
ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึก ษาเกาหลีใต้ จากมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้รวมทั้งนักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านปัจจัยนาเข้า
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อาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยและมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่นักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านกระบวนการ อาจารย์และนักศึกษา
เกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และ 4) ด้านผลผลิต อาจารย์และ
นักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเหมือนกันทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้ผ ลการวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยที่มีผ ลต่อประสิท ธิผลของการจัดเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ส อน พบว่า ปัจ จัยที่ มีผ ลต่อประสิท ธิผ ลของ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์
ในประเทศเกาหลี พบว่า ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X = 4.12, S.D. = 0.29) รองลงมาคือด้านปัจจัยนาเข้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 0.53)
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42, S.D. = 0.52) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.19, S.D. = 0.49) ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยที่มี
ผลต่อ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศภาพรวมของ
กลุ่มอาจารย์ในประเทศไทย พบว่า ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ( X = 4.21 , S.D. = 0.38) รองลงมาคือด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65, S.D.
= 0.53) ด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก ( X = 0.64 , S.D. = 0.46) และด้านผลผลิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.23, S.D. = 0.67)
ส่วนผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ตามความคิดเห็นของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศภาพรวมของกลุ่ ม
นักศึกษาในประเทศเกาหลี พบว่า ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ( X = 3.84, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62, S.D.
= 0.59) และด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้น อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.44, S.D. = 0.45) และผลผลิต
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อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.34, S.D. = 0.66) ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ภาพรวมของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย พบว่า ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.77, S.D. = 0.43) รองลงมาคือด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก
( X = 3.52, S.D. = 0.47) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.27,
S.D. = 0.64)
ส่วนที่ 3 ผลพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแสดงผลของรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้ดังภาพ 5.1

ภาพ 5.1 “พีบิมบับ โมเดล” (Bibimbab Model) รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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“พีบิมบับ โมเดล” (Bibimbab Model)
รูปแบบการจัดการศึกษาขามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
หลักการและเหตุผล
คนไทยเริ่มหันมารู้จัก และสนใจประเทศเกาหลีใต้และคนเกาหลีใต้จ ากซีรีย์เกาหลี เรื่อง
แดจังกึม ทาให้เกิดการปลุกกระแสความสนใจประเทศ ผู้คน สังคม วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้
นับเป็นการจุดกระแสการเริ่มต้นให้คนไทยและคนเกาหลีในยุคสมัยปัจจุบันเริ่มหันมามีความสนใจ
ต่อ กั น และกั น มากขึ้ น และมี ค วามสัม พั น ธ์ ติ ดต่ อ กั น ในมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง การเมื อ ง สั งคม เศรษฐกิ จ
ธุรกิจความงาม ความบันเทิง การท่องเที่ยว และด้านอาหาร ฯลฯ เฉกเช่นเดียวกันประเทศเกาหลีใต้
และคนเกาหลีใต้ก็ได้หันมาสนใจประเทศไทยและคนไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลของการติดต่อกั น
ความร่ว มมื อ และการมี ความสั ม พั นธ์กั นในด้า นต่ างๆ นั บ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ก ระตุ้นให้ค นเกาหลี
โดยเฉพาะนักศึกษาเกาหลีใต้เริ่มสนใจประเทศไทยและสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผลจากการติดต่อกันในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ดังกล่าวข้างต้น
เปรียบเสมื อนตัวเชื่อ มโยงความสัมพันธ์ร ะหว่างคนเกาหลีใต้และคนไทย คนไทยและคนเกาหลีใต้
มีวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายคลึงกัน เช่น คนเกาหลีนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักควบคู่กับอาหาร
ชนิดต่างๆ เช่น เดียวกั บ คนไทย อาหารเกาหลี มี ร สชาติอร่อยและหลากหลายรสชาติ ท าให้เ ป็ น
ที่ ชื่ น ชอบของคนทั่ ว ไป ส าหรั บ อาหารเกาหลี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนทั่ ว ไป คื อ
“พีบิมบับ”(비빔밥) หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า “ข้าวยาเกาหลี” เป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าว
ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคาว่า "พี บิม " (비빔) แปลว่า "การผสม" หรือ "คลุกเคล้า" และ "บับ" (밥)
แปลว่า "ข้ าว" เป็นข้า วสูตรดั้ง เดิม ของเกาหลี ซึ่ง นาเอาข้าวสวย ผัก ต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผัก กาด
เห็ดหอม สาหร่าย วางไข่ไว้ข้างบน มีซอสสีแดงๆรสชาติเค็มและเผ็ดนิดๆ ผสม พอจะกินก็คลุกเคล้า
ผสมให้เข้ากัน
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ภาพ 5.2 รูปอาหารเกาหลี “พีบมิ บับ”(비빔밥) หรือ ข้าวยาเกาหลี
เป็นที่ยอมรับกันว่า อาหารเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
เช่นเดียวกั น ดัง นั้น ผู้วิจัย จึง คิดเชื่อมโยงการสร้างรู ป แบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ในลักษณะของ “พีบิมบับ โมเดล”
(Bibimbab Model) ที่สื่อและสะท้อนถึงนัยของความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและ
คนเกาหลีใต้ผ่านอาหารและภาษา โดยการจัดการเรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน
เกาหลีใต้เ หมือนกับการที่คนเกาหลีและคนไทยมีความแตกต่างกั นและความเหมือนกันโดยเฉพาะ
ด้านสังคม วัฒนธรรมและการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมไทย ผู้เรียนเกาหลีใต้จึงเป็นการผสมผสาน
ส่วนที่ เ หมื อ นกั น และส่ว นที่ แตกต่ างกั นในประเด็ นต่ างๆ ซึ่ ง ต้ องอาศัย องค์ป ระกอบหลายด้า น
เปรียบเหมือนกับส่วนประกอบต่างๆ ที่หลากหลายของพีบิมบับ และมีการปรับตัว เรียนรู้ ผสมผสาน
ให้เป็นเนื้อเดียวกันและการหลอมรวมกันเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้าง
ความเข้าใจกันและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนเกาหลีใต้
การนาเสนอโดยผ่านนัยของภาพอาหารเป็นตัวสื่อความหมายให้เ ห็นภาพเป็นรูป ธรรมที่ ชัดเจน
เข้าใจง่ายและง่ายต่อการจดจาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แบบข้ามวัฒนธรรม
4. เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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องค์ประกอบของรูปแบบ
การนาเสนอภาพของรูปแบบจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่ ง ใช้ชื่อว่า “พีบิ มบั บ โมเดล” (Bibimbab Model) โดยสรุ ป
ได้กาหนดประเด็นหลักออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 มี ชื่อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่า งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ” เป็นการ
อธิบ ายถึง ประเทศเกาหลี ใต้ และประเทศไทยที่ มี ค วามเหมื อ น ความแตกต่ าง การแลกเปลี่ย น
การปรับตัว และความร่วมมือกัน
ส่วนที่ 2 มีชื่อว่า “หลักสูตรที่เนนการศึกษาขามวัฒนธรรม” เป็นการอธิบายถึงภาพรวม
ของการจัดหลัก สูตรเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ส่วนที่ 3 มีชื่อว่า “คุณลักษณะของผูสอนและผูเรียน” เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะของ
ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม และการอธิบายถึงคุณลักษณะผู้เรียน
ภาษาไทยชาวเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม
ส่วนที่ 4 มีชื่อว่า “เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน” เป็นการอธิบายถึงเอกลักษณ์
ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม ซึ่งประกอบด้วย
4 ส่วนได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒ นธรรม เนื้อหาและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่ ว นที่ 5 มี ชื่ อ ว่ า “หั ว ใจของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยแบบ
ขามวัฒ นธรรม” เป็นการอธิบ ายถึง หัวใจหลัก สาคัญ ที่ สุดของรูป แบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญคือ เริ่มต้นจาก 1) การเปิดใจ 2) การเรียนรู้
3) การเข้าใจ 4) การยอมรับ 5) การซึมซับ 6) มิตรภาพ และส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ
ส่วนที่ 6 มีชื่อว่า “จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบขามวัฒนธรรม” เป็นการอธิบายถึง
จุดเน้นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมและสิ่งสาคัญที่ทาให้การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จคือ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
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ส่ ว นที่ 4 การน าเสนอแนวทางการจั ด การศึ ก ษาข ามวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
แนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีในมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
แบ่งการนาเสนอตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
3. แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ
4. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
2.7 ด้านหลักสูตร
2.8 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.9 ด้านพัฒนาผูส้ อน
2.10 ด้านพัฒนาผูเ้ รียน
2.11 ด้านสื่อ เทคโนโลยี เอกสาร ตาราประกอบการสอน
2.12 ด้านการทดสอบการวัดและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ
3. แนวทางและเทคนิคเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
4. แนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ
5. แนวทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6. แนวทางด้านการส่งเสริมการเงินและการจัดสรรงบประมาณ
7. แนวทางด้านการประเมินและติดตามผล
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์และศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
4. การนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์และศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ส่วนแรกเป็นการอภิป รายผลจากการวิเ คราะห์ข้อมู ล เอกสารหลัก สูตรการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า มหาวิท ยาลัยในประเทศไทยไม่ มีส ถาบันใด
ที่จัดท าเอกสารหลัก สูตร โดยระบุร ายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนตามองค์ป ระกอบของการจั ดท า
หลักสูตร ซึ่งสถาบันทั้งหมดดังกล่าวนี้จะนาเสนอภาพรวมโดยสังเขปของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีเ ท่านั้น เช่น ระยะเวลาการเรียน จ านวน
ชั่วโมงเรียน ชื่อรายวิชาหรือหัวข้อที่สอนแบบคร่าวๆ โดยพบว่า การจัดหลักสูตรในการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 สถาบัน
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ านวน 2 สถาบัน มี ทั้ ง หลัก สูตรระยะสั้น 1-3 เดือน จะเป็น
หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสาหรับนักศึกษาเกาหลีหรือหลักสูตรระยะสั้นสาหรับนักศึกษาเกาหลีที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาไทยและวัฒนธรรมและต้องการมีประสบการณ์โดยตรงในการเรียน
และการใช้ ชี วิ ต ในประเทศไทยในลั ก ษณะหลั ก สู ต รเร่ ง รั ด โดยใช้ เ วลาระหว่ า งปิ ด ภาคเรี ย น
และหลั ก สู ต รระยะยาวหลั ก สู ต รในลั ก ษณะของโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ ที่
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันและสามารถ
เที ยบโอนหน่วยกิ ตได้ สอดคล้อ งกับ ผลการวิจัยของ วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒ นา (2549) ที่ ศึก ษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสาหรับชาวต่างประเทศที่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า
หลักสูตรหรือรายวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้
กาหนดรายละเอียดของหลักสูตรที่แน่นอนตายตัว ยกเว้นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทยจะกาหนดโครงสร้างของหลักสูตรไว้
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อย่างชั ดเจน ส่วนสถาบัน ที่ ส อนหลั ก สู ตรระยะสั้นจะก าหนดเพี ยงชื่อ รายวิช าเพื่อ ให้ส อดคล้อ ง
กับความต้องการของผู้เรียนแต่บางสถาบันกาหนดรายวิชาไว้อย่างกว้างๆ
เช่นเดียวกับ ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2545) ได้แนะนาว่า หลักสูตรภาษาไทยและไทยศึกษาที่
ต่างประเทศและประเทศไทยควรมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ส่วนวัตถุประสงค์ของ
หลัก สูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน 6 สถาบัน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบัน
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างกว้างๆ และคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
ให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและมีทักษะทางภาษาไทยทั้ ง การฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเน้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจสังคมไทย วัฒนธรรม
ไทยที่สาคัญและจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เข้าใจคนไทย สังคมและวัฒนธรรมไทยดีขึ้น
เพื่อให้อาศัยอยู่ป ระเทศไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งการมุ่ งเน้นให้ส ามารถนาความรู้ท างภาษาไทย
มาใช้ในการปฏิบัติง านได้ห รือ ใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอาชีพที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การใช้
ภาษาไทยในอนาคต สาหรับมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จานวน 2 สถาบัน ยังเพิ่ม
วัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติมคือ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั้งสองประเทศในทุกมิติ ทั้งการเมือง การทูต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และเพื่อรับมือ
กั บ การสื่ อ สารคมนาคมในกลุ่ ม อาเซี ย น+3 โดยผ่ า นทางภาษาและวั ฒ นธรรม ตรงกั บ ที่
วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา (2549) กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือรายวิชาภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศที่เ ปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาจะระบุไว้อย่างกว้างๆ เช่น สามารถใช้ภาษาไทย
ในชีวิตประจาวันหรือสามารถใช้ภาษาไทยในการศึกษาต่อ เป็นต้น
นอกจากนี้ จากข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของ มะลิวัลย์
บูรณพัฒนา (2559) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรควรปรับปรุงให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และโลกของความเป็นจริง และการเรีย นภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศนั้น ไม่ ว่าจะเป็ น
การเรียนด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เช่น เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อธุรกิจหรือการประกอบ
อาชีพ เปูาหมายสาคัญของผู้เรียนต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคสังคม
ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดีจึงต้องเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
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ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ ห ลากหลายและได้ฝึก ทั ก ษะที่ ส ามารถใช้ภ าษาในการสื่ อสารได้อย่า ง
มีประสิทธิภาพ
ส่ว นที่ ส องเป็ นการอภิป รายผลจากการวิ เ คราะห์ ส ภาพปัจ จุ บั นของการจั ด การศึ ก ษา
ข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจ จุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี
และประเทศไทย ทั้ง 3 ด้าน พบว่า
1. ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรี ผลจาก
ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึก ษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้ ง นี้เ พราะ สภาพปัจจุบันของการจัด
การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีจ ะเน้ น
ในประเด็นของความร่วมมือ และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ กลุ่ม ประเทศ
สมาชิกอาเชียน+3 (ASEAN+3) ซึ่งรวมเกาหลี จีนและญี่ปุนด้วย ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4
ของการวิจัยนี้ ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นที่ตรงกันและอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่าง
เพียงบางหัวข้อ เช่น 1) ความร่วมมือของสถาบันหรือหน่วยงานด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซี ย น+3(ASEAN+3) ส่ ง ผลกระทบโดยตรงท าให้ ก ารสอนภาษาไทยได้ รั บ ความนิ ย มและ
เป็นที่ต้องการในการเรียนภาษาไทยของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 2) สถาบันหรือหน่วยงานของท่านให้
ความสนใจมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้
อานาจการเจรจาต่อรองด้านการศึกษาสามารถทาได้ง่ายขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการศึกษาดูงาน
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์แ ละนัก ศึก ษา 3) ความร่วมมื อกั น ระหว่างประเทศในกลุ่ม สมาชิ ก
อาเซียน+3 จะทาให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน
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ชาวต่างชาติทาได้ง่ายขึ้นเพราะมี พื้ นฐานทางความคิด ความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่
คล้ายคลึงกันของคนในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 4) การเปิดตลาดการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศใน
กลุ่มสมาชิก อาเซียน+3 (ASEAN+3) ท าให้ส ถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี การปรับเปลี่ยน
ขยายหรือเพิ่ ม รูป แบบหรือ ช่องทางการเรีย นการสอนและการรับนัก ศึก ษาที่ห ลากหลายมากขึ้น
เพื่อเอื้อต่อการเรียนภาษาไทยตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ฯลฯ เป็นต้น
ในขณะที่อาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีความคิดเห็นที่
เห็นด้วยกั บ หัวข้อต่างๆ นี้แต่มีความคิดเห็นอยู่ในระดั บปานกลาง ทั้ ง นี้อาจเนื่องมาจากเหตุผ ลที่
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้
ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่กรุงโซล และมหาวิทยาลัย
ปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศที่เมืองปูซาน ได้ก่อตั้งภาควิชาภาษาไทยและเริ่มเปิดการเรียน
การสอนภาษาไทยมาเป็นระยะเวลานาน 50 ปี และมี เ พียง 2 มหาวิทยาลัยนี้เ ท่ านั้นที่ เ ปิดสอน
ภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์ทั้งอาจารย์
คนเกาหลีและอาจารย์คนไทยที่สอนอยู่ที่ภาควิชาภาษาไทยได้ตระหนัก ตื่นตัวและเห็นถึงความสาคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยในไทยในอาเซียนและในทวีปเอเซีย
ดังนั้น อาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิท ยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จึง มีความคิดเห็น
ด้านแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีที่เน้นในประเด็นของ
ความร่วมมือและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเชียน+3
(ASEAN+3) อยู่ในระดับปานกลาง เพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และยังได้ดาเนินการมาก่ อนและ
ต่อเนื่องสม่าเสมออย่างยาวนาน เช่นเดียวกั บที่ ฌองส์ ฮวัน ซึง (2559) อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยที่
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวในจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉลองครบรอบ 50 ปีแห่ง การสถาปนาภาควิชาภาษาไทย มหาวิท ยาลัยฮันกุ๊ ก ภาษาและกิ จ การ
ต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ความว่า การพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาไทยของ
มหาวิท ยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจ การต่างประเทศได้เ ติบ โตก้าวหน้าขึ้นด้วยศัก ยภาพอันแข็งแกร่ง
จนเป็น เสาหลัก แห่ง การศึ ก ษาและวิ จัย ด้า นภาษาไทยและไทยคดี ศึก ษาของประเทศเกาหลีใ ต้
เช่นเดียวกับ ปาร์ค คยอง อึน (2559) หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ ได้กล่าวในการจัดประชุมฯ ดังกล่าวเช่นกันว่า ภาควิชาภาษาไทยจัดการเรียนการสอน
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ภาษาไทยและไทยศึ ก ษา หลั ก สูต รของภาควิ ช าฯ เน้ น การสร้า งบุ ค ลากรที่ มี ความเข้ า ใจและ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในทุกมิติทั้งการเมือง การทูต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภาควิชาภาษาไทยจึงมี
ความพยายามที่จะเปิดรายวิชาเชิงภูมิภาคศึกษามากขึ้น เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
ความสัมพั นธ์ร ะหว่างประเทศ ฯลฯ ในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย เพื่อที่จ ะสร้างบุคลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านภาษาไทยและไทยศึกษา เพื่อรองรับความต้องการและความเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและโลกปัจจุบันตลอดจนโลกแห่งอนาคตต่อไป
2. ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรี ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนัก ศึก ษาเกาหลีใต้ทั้ งจากมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต้ มี ความคิดเห็ นอยู่ใ นระดั บ มากเหมื อ นกั น ทั้ ง
4 กลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างมาบางหัวข้อจากผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 ของการวิจัยนี้ เช่น
1) การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วัฒ นธรรมในลักษณะการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการช่วยลดปัญหาความขัดแย้งความเข้าใจผิด ฯลฯ
ระหว่างคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้ 2) การปลูก ฝังและสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้
ผู้เ รียนสามารถนาความรู้ที่ ได้เ รียนไปปรับ ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศได้ 3) ความต้องการมีเพื่อนคนไทยเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ฝึกฝน
ภาษาไทยและเข้ า ใจวั ฒ นธรรมไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น 4) การเรี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒ นธรรมให้เ กิ ดผลดี ผู้เ รียนควรมี พื้นฐานโดยเริ่ม จากความสนใจ
ของตนเองและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษานั้นๆ ฯลฯ เป็นต้น
จากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี จะพบว่าการสอนภาษาไทยกับ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิง่ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
กับผู้คนที่ต่างภาษา ต่างสังคม ต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากในสังคม
ปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
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ยัง ไม่ เ พี ยงพอ ผู้เ รียนและผู้ใช้ภาษาจ าเป็นต้องศึก ษา เข้าใจและยอมรับ ในความเหมื อนกั นและ
ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมด้วย สอดคล้องกับ Bakhtin (1981) กล่าวว่า การเรียนรู้และพัฒนา
ทางภาษานั้นจะเกิ ดขึ้นจากการมี ปฏิสัม พันธ์ร ะหว่างภาษาและวัฒ นธรรมในสังคม ทุก คาพูดหรือ
การกระท าถือเป็นการแสดงออกทางภาษาและวัฒนธรรม เช่นเดียวกั บ Tseng (2002) ที่ เน้นว่า
วัฒนธรรมเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เรียนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3. ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒ นธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาเกาหลีใต้ ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้
ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เหมื อนกันทั้ ง 4 กลุ่มตัวอย่าง ทั้ งนี้จ ะขอยกตัวอย่างมาบางหัวข้อ จากผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4
ของการวิจัยนี้ เช่น 1) จานวนผู้เรียน จานวนชั่วโมงเรียน สภาพห้องเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน ฯลฯ มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียน 2) การแลกเปลี่ยนและ
การอธิบ ายให้ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ที่เ รียนภาษาไทยได้เ ข้าใจความเหมื อนความต่างของภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในลักษณะข้ามวัฒนธรรม 3) สิ่งที่สาคัญอันดับแรกของการเรียนรู้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมจนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างดีผู้เรียนชาวเกาหลีใต้จาเป็นต้องเริ่มจากการเปิดใจ ศึกษาอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ 4) ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ควรจะมีเพื่อนคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและ
ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อช่วยฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้
ด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมซึ่ ง กั น และกั น 5) ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศควรหาโอกาสมาท่องเที่ยว มาเรียนภาษาไทยหรือมาแลกเปลี่ยนในโครงการต่างๆ
ที่ประเทศไทย 6) หนังสือเรียน ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เนื้อหา
มีความทันสมัย น่าสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมและมีประโยชน์แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ 7) บรรยากาศ
การเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ไม่ตึงเครียดและไม่กดดันผู้เรียนมากจนเกินไป 8) ต้องการให้อาจารย์
ผู้สอนหรือภาควิชาจัดทัศนศึกษาหรือพาไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยทั้งใน
ประเทศเกาหลีใต้และในประเทศไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ ฯลฯ เป็นต้น
จากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
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มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้านการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรี ให้แ ก่ นัก ศึก ษาเกาหลีใ ต้
ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแนวความคิดของ Tran Cam Tu (2559) ได้เสนอแนวทางการสอน
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย ดังนี้ การเรียนการสอนภาษาแนวประยุ กต์ กล่าวคือ
ไม่เน้นเนื้อหาทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างเข้มข้นมากนัก เน้นที่สามารถประยุกต์ใช้สิ่ง ที่เรียนมาในการ
สื่อสารและการงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคานึงถึงลักษณะของผู้เรียน การสอนโดยสร้าง
บรรยากาศวั ฒ นธรรมสัง คมไทยเป็ น สิ่ง แวดล้ อมส่ ง เสริม ให้ผู้ เ รี ยนซึ บ ซั บภาษาได้ เ พื่ อ ทดแทน
สิ่งแวดล้อมภาษาและวัฒนธรรมที่ขาดไปและต้องทาให้การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นเรื่องง่ายที่สุด
เท่าที่จะทาได้ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนว่าเรียนแล้วสามารถนาไปใช้ได้จริง ห้องเรียนภาษาไทย
มีบรรยากาศสนุกสนาน ได้พบได้เรียนกับเจ้าของภาษา
เช่น เดีย วกั บ มะลิวัล ย์ บู ร ณพั ฒ นา (2559) ที่ เ สนอว่า การสอนภาษาไทยให้ แก่ ผู้ เ รีย น
เกาหลีใต้รวมทั้งการสอนภาษาต่างประเทศไม่ว่าภาษาใด บรรยากาศของการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่
สาคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ
จึงจาเป็นที่ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น ผ่อนคลายให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทาและกล้าลงมือ
ปฏิบั ติอ ย่า งไรก็ ต ามปัญ หาที่ ส าคัญ ประการหนึ่ ง คือ อาจารย์ผู้ส อนยัง ขาดแบบเรีย นที่ ทั น สมั ย
ขาดตาราหรือเอกสารการสอนที่เหมาะสมนั้นเป็นเพราะเมื่อสังคมเปลี่ยน ภาษาก็เปลี่ ยน บทสนทนา
เนื้อหาและคาศัพท์ในแบบเรียนที่ใช้ก็ไม่สัมพันธ์กับการสื่อสารในชีวิตจริง นอกจากนี้การจัดเตรียม
เนื้อหาที่เอื้อ ต่อการบูรณาการทักษะทั้ ง 4 แล้ว อาจารย์ผู้สอนยังต้องมีวิธีสอนที่ ดีเพื่อให้ผู้เ รียนได้
เรียนรู้จ ากกิ จ กรรมและแหล่ง การเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย ตรงกั บ ที่ สมพงศ์ วิท ยศัก ดิ์พันธุ์ (2549)
กล่าวว่า การสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้สูงสุดนั้น ใช่ว่าจะสอน
ด้วยวิธีใดก็ได้ หากจะต้องสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาและจิตวิทยาของผู้เรียนด้วย
2. การวิเ คราะห์ปัจ จัยที่ มีผ ลต่อประสิท ธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบ ทหรือ ภาวะแวดล้อมภายนอก ด้านปัจ จัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต ปรากฏว่าผลจากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิผลของ
การจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยใน
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ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกาหลีใต้ทั้งข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบว่า
2.1 ด้ า นบริ บ ทหรื อ ภาวะแวดล้ อ มภายนอก ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า นคื อ ด้ า นสั ง คม
ด้านการเมื อง ด้านเศรษฐกิ จ และด้านเทคโนโลยี ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนัก ศึก ษา
เกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้รวมทั้งนักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก แต่ อ าจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาจารย์คนไทยที่ส อนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทยมีค วามวิตก
กัง วลและให้ความส าคัญกั บปัจจัยด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอก ไม่ ว่าจะเป็นด้านสัง คม
ด้านการเมื อ ง ด้านเศรษฐกิ จ และด้านเทคโนโลยีที่ จ ะส่ง ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในระดับ ที่ ม าก เพราะปั จ จัยต่ างๆ เหล่านี้ล้ วนส่ง ผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อม
ต่ อ การเตรี ย มการ การพั ฒ นาและการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น
ชาวต่างประเทศในทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับคาอธิบายของสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ (2549) ได้กล่าวว่า
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของภาษาไทยสู่การเป็นภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ถูก กก าหนดมาจากปั จ จัยส าคัญ ภายนอก 2 ปั จ จัย ได้แ ก่ ปัจ จัยทางการเมื องระหว่า งประเทศ
ปัจจัยต่อมาคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ปัจจัยสาคัญอีก
ปัจ จัยหนึ่งคือ การขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย อย่างไรก็ ตามการที่ ภาษาไทย
มี ฐานะและบทบาทขยายตัวไปมากเช่ นนี้ก่ อให้เ กิ ดปัญ หาตามมาเช่ นกั น ปั ญ หาที่ พบส่วนใหญ่
เป็นปัญ หาการขาดแคลนผู้สอนหรือผู้ที่ มี ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ กลวิธีการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน บทเรียน ตาราและการวัดและ
ประเมิ น ผล เป็ นต้น เช่นเดีย วกั บ ความคิดเห็ นของ มะลิวัล ย์ บูร ณพั ฒ นา (2559) ที่ นาเสนอว่ า
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง สัง คมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศจาเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลก การเรียนในชั้นเรียนต้อง
สอดคล้องกับโลกนอกชั้นเรียนซึ่งมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก
2.2 ด้านปัจจัยนาเข้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อคือ หลักสูตรการศึกษา กระบวนการจัด การ
เรี ย นการสอน ลั ก ษณะของสื่ อ การเรีย นการสอน ลั ก ษณะของแหล่ ง เรี ย นรู้ และงบประมาณ
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ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์จ ากมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและมหาวิท ยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่นักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องที่นักศึกษายังไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจหรือเป็นเรื่องที่นักศึกษาอาจจะยังไม่มี
ข้อมูลหรือความรู้ม ากพอเท่าที่ ควร เพราะนักศึกษาเกาหลีใต้โดยส่วนมากจะมองว่า เรื่ องต่างๆ นี้
เป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของอาจารย์ผู้สอน เพราะสังคมเกาหลีจะให้ความสาคัญ
ความเคารพนับถือและความเชื่อมั่นต่ออาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก ดังเช่นที่ มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา
(2559) กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 อาจารย์ผู้สอนต้อ งตื่นตัวและรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ให้ได้
ซึ่ง ในการพั ฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น คนที่ มีบ ทบาทสาคัญ
อย่างยิ่งคือ ผู้สอน สื่อการสอนที่ดีที่สุดคือ ตัวผู้สอน จึงนับเป็นความท้าทายความสามารถของผู้สอน
รวมทั้ ง ผู้ เ รี ย นด้ ว ยว่ า จะท าอย่ า งไรเพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ให้ ก ารเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
2.3 ด้านกระบวนการ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็น 8 หัวข้อ คือ การจัดโครงสร้างการบริห ารงาน
การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ กระบวนการบริหารหลักสูตร การสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียน การวัดและการประเมินผล ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และ
นักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ด้านกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ม หาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ได้ดาเนินการและปฏิบัติม าอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอและคุ้นเคยกับระบบต่างๆ มีการบริหารจัดการทีด่ ีและประสิทธิภาพอยู่แล้วเป็นปกติ
ประกอบกับเนื่องมาจากวัฒนธรรมและวิธีการบริหารจัดการและกระบวนการทางานของประเทศ
เกาหลีใต้โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องการการศึกษาเพราะนโยบายหนึ่งของการประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้คือ การให้ความสาคัญกับระบบการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชาติให้มีการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
ดังนั้นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยจึงต้องมีกระบวนการทางานที่เป็นลาดับขั้นตอน
มีระเบียบแบบแผนการทางานที่ชัดเจนและคล่องแคล่วรวดเร็วสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ตามที่
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ศูนย์พั ฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ สานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร
(2548) ได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด
ประเทศหนึ่งในโลก โดยบริษัท Pearson และ The Economic Intelligence : EIU ระบุว่า ประเทศ
ที่ มี ร ะบบการศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกคื อ ฟิ น แลนด์ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 1 และเกาหลี ใ ต้ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 2
โดยรัฐบาลเกาหลีใต้มีเปูาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับสถาบันอุดมศึกษา
ให้มี ความเป็นเลิศ มี ความหลากหลายและเป็นมหาวิท ยาลัยที่มี ความเชี่ยวชาญ มหาวิท ยาลัยจึง
ต่างแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ก้าวทันสังคมฐานความรู้และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนา
โดยการปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญทั้งในด้านการวิจัยและ
พัฒ นาและการผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม โดยก าหนดเปูาหมาย
(Benchmark) ในการผลิตก าลังคนที่มี คุณภาพสูง ได้มีการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อปรับปรุง
คุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ข้ ม แข็ ง มี อิ ส ระในการบริ ห าร ( Autonomy) สามารถตรวจสอบได้
(Accountability) ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นประสิทธิภาพของ
อุดมศึกษา มีการปรับปรุงการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถของ
ผู้เรียนให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เน้นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน เพื่อก้าวให้ทั นการเปลี่ยนแปลง
และการพั ฒ นาประเทศในสั ง คมโลกยุ ค ใหม่ โดยเน้ น การเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ก้ า วล้ าน ายุ ค ใน
สั ง คมฐานความรู้ นั ก ศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งมี ค วามสามารถในการแสวงหาข้ อ มู ล และมี ทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
2.4 ด้านผลผลิต ผลจากความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกาหลีใต้จากมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
เหมือนกันทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยด้านผลผลิตมีผลต่อประสิทธิผลของการจัด
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ทาให้กระแสความนิยมและการยอมรับและความสนใจในการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้รับความนิยมและความสนใจจากผู้เรียนชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต้รวมถึงประเทศอื่นๆ ดังที่
ดารง ฐานดี (2555) ได้กล่าวถึง ผลผลิตและการนาไปใช้ว่า จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาทั้งของไทย
และเกาหลีมีความคล้ายคลึงกันในการจัดหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมและต่างก็บรรลุเปูาหมาย
ทั้ง ในด้านการผลิตบุคลากรตามที่ ระบุไว้ในหลักสูตร ดัง จะเห็ นได้จากศิษย์เก่ าที่เ รียนในภาควิชา
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ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยปูซาน ภาษาและ
กิจการต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีมีเพียง 2 แห่งที่เปิดสอนวิชาภาษาไทย ได้ใช้ความรู้มาประกอบ
อาชีพ ในเมื องไทยนับร้อยคน สอดคล้องกับ ฌองส์ ฮวันซึง (2559) และปาร์ค คยอง อึน (2559)
ได้กล่าวตรงกันว่า ภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ ตั้งแต่
เริ่มแรกของการสอนในปี ค.ศ. 1966 จวบจนปัจจุบันครบ 50 ปี ได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
เป็นจานวนมากกว่า 1,000 คนแล้ว บัณฑิตที่ สาเร็จ การศึกษาจากภาควิชาของเราเป็นผู้มี บทบาท
หน้าที่สาคัญทั้งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการไทยหรือเกาหลี ภาคการผลิตและ
ภาคการบริการ ธุรกิจส่วนตัว รวมถึงแวดวงวิชาการ โดยคาดว่าในอนาคตบุคลากรที่สาเร็จการศึกษา
จากสาขาวิชาภาษาไทยจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
3. การพั ฒนารูป แบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผลที่ ได้คือ รูป แบบการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยใช้ชื่อว่า “พีบิมบับ โมเดล”
(Bibimbab Model) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุป ระสงค์ และประเด็น หลั ก
ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 มีชื่อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ”
เป็นการอธิบายถึงประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยที่มีความเหมือน ความแตกต่าง การแลกเปลี่ยน
การปรับ ตัว และความร่ วมมื อ กั น ส่ วนที่ 2 มี ชื่ อว่า “หลัก สูตรที่ เ น้นการศึก ษาข้า มวัฒ นธรรม”
เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของการจัดหลักสูตรเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ส่วนที่ 3
มีชื่อว่า “คุณลัก ษณะของผู้ส อนและผู้เรียน” เป็นการอธิบ ายถึง คุณลักษณะของผู้สอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ างประเทศแบบข้า มวั ฒ ธรรมและการอธิ บ ายถึ ง คุ ณลั ก ษณะผู้ เ รี ย นภาษาไทย
ชาวเกาหลีใ ต้ ที่ เ รีย นภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศแบบข้ ามวัฒ ธรรม ส่ วนที่ 4 มี ชื่อ ว่ า
“เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน” เป็นการอธิบายถึงเอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศแบบข้า มวั ฒ ธรรม ซึ่ ง ประกอบด้ว ย 4 ส่ วนได้แ ก่ เทคนิ ค
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม เนื้อหาและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ส่วนที่ 5 มีชื่อว่า “หัวใจของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยแบบข้า มวัฒ นธรรม” เป็ น การอธิ บ ายถึง หั วใจหลั ก ส าคัญ ที่ สุด ของรู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญคือ เริ่มต้นจาก
การเปิดใจ การเรียนรู้ การเข้าใจ การยอมรับ การซึมซับ มิตรภาพ และส่วนเสริมให้การเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ ส่วนที่ 6 มีชื่อว่า “จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรม” เป็นการอธิบายถึงจุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมและสิ่งสาคัญ
ที่ทาให้การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จคือ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรีข องมหาวิ ท ยาลั ยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาที่สอง Samovar and Porter (2001 อ้างถึงใน นวลทิพย์ เพิ่มเกษร, 2551) กล่าวถึง
การสื่อ สารระหว่างวัฒ นธรรมกั บ การเรียนการสอนภาษาที่ สองว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้ในการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ตลอดจนแสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ รวมถึงความรู้สึกของตนเองอีกด้วย และ Osterloh
(1988 อ้างถึงใน นวลทิพย์ เพิ่มเกษร, 2551) ยังได้กล่าวในด้านการจัดการศึกษา การสื่อสารระหว่าง
วั ฒ นธรรมมี บ ทบาทเด่ น ที่ สุ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาที่ ส อง เนื่ อ งจากภาษาไม่ ไ ด้
มีความสาคัญเพียงระบบเสียง คาหรือโครงสร้างของประโยคที่ เป็นระบบเท่านั้น แต่ยังแทรกซึม
ไปในทุกแห่งและทุกเมื่อที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันและเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งเรียน
ภาษาของวัฒนธรรมอื่น การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมก็จะเข้ามามีบทบาทเสมอ นอกจากนี้ Brown
(2000 อ้ า งถึง ใน ภั ท รพร หิรั ญ ภัท ร์ , 2548) ที่ อ ธิบ ายว่ า เนื่อ งจากวัฒ นธรรมเป็น รู ป แบบของ
พฤติกรรมและกระบวนการที่ฝังรากลึกอยู่ในความคิดของมนุษย์ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการ
เรียนภาษาที่ สองและเนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การเรียนรู้ภาษา
ที่สองจึงมีความหมายรวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่สองด้วย
นอกจากนี้รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ “พีบิมบับ โมเดล” (Bibimbab Model) เพราะอาหารชนิดนี้มีส่วนประกอบ
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ส่ว นใหญ่ค ล้ า ยๆ กั บ ของไทย เช่ น ข้า ว ต้ นหอม ถั่ว งอก เห็ ด และไข่ ดาว ส่ วนสาหร่า ยทะเล
และแครอท ในอาหารไทยบางชนิดก็พอดีบ้างแต่ไม่มาก ซึ่งพีบิมบับ โมเดล ต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายด้านเปรียบเหมือนกับส่วนประกอบต่างๆ ที่หลากหลายของพีบิมบับ และมีการปรับตัว เรียนรู้
ผสมผสานให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น และการหลอมรวมกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ในการสื่ อ สาร
ข้ามวัฒ นธรรม การสร้า งความเข้า ใจกั น และเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการเรี ยนภาษาไทยแบบข้า ม
วัฒนธรรมของผู้เรียนเกาหลีใต้ ดังนั้น “พีบิมบับ โมเดล” (Bibimbab Model) จึงน่าจะเหมาะสาหรับ
การเป็นสื่ออาหารที่สะท้อนรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ Risager (1998) ที่นาเสนอ
ความคิดว่าการผสมผสานระหว่างวัฒ นธรรมกลายเป็นเงื่อนไขร่วมของวัฒ นธรรมทั่วโลก ซึ่งการ
แทรกซึม ระหว่างวัฒนธรรมเกิดจากการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรโลก การท่องเที่ยว การศึกษา
เศรษฐกิจระบบการโทรคมนาคมที่เป็นทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะ สอดคล้องกับ โกวิท ประวาล
พฤกษ์ (2541) ได้อธิบายว่า การจัดการเรียนการสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของผู้ เ รี ย นเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การบู ร ณาการทางเชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรมและภาษา
อย่างมีศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มความสาเร็จทางด้านวิชาการให้แก่ผู้เรียนทุกคน
เช่นเดียวกับที่ อัครวรรณ์ แสงวิภาค (2557) ได้นาเสนอความคิดของอาจารย์บรูซ แกสตัน
เป็นชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางภาษาไทยและยังมีความสามารถในการเล่น
ดนตรีไทยและสอนดนตรีไทย ที่ ก ล่าวว่า การที่ จะท าให้เ ป็นผู้ที่ มี ความรู้และเข้าใจในภาษาและ
วัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างอย่างชาญฉลาดต้องประกอบด้วยการปรับกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ใน 6 มิติ
ได้แก่ 1. เข้าใจในสิ่งที่วัฒนธรรมนั้นเจตนาแสดงให้เห็น (declaration) คือ สิ่งใดที่แต่ละวัฒนธรรม
พยายามที่จะประกาศให้ผู้อื่นทราบว่า นี่คือสิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรมของเขาเหล่านั้น ต้องมองเห็นและ
เข้าใจในสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง เช่น คนไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.เข้าใจในกระบวนการของ
วัฒนธรรม (procedural) การที่จะเป็นผู้เข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างอย่างชาญฉลาด
ต้องเข้าใจกระบวนการทางวัฒ นธรรม เช่น เข้าใจว่าที่ ภาษาหรือวัฒนธรรมนั้นแสดงออกอย่างนั้ น
เพราะเหตุผ ลใด ท าไมต้องทา เมื่อทาแล้วจะต้องท าสิ่ง ใดต่อ 3.เข้าใจในความสม่าเสมอและเป็น
ผู้มีความสม่าเสมอ (analogical) สิ่ง ใดที่ท าอย่างสม่าเสมอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของคนในสังคม
มองเห็ นว่ า สิ่ง นั้ นน่ า จะเป็น สิ่ ง ที่ บ่ ง ชี้ อั นส าคัญ ของภาษาและวั ฒ นธรรม 4.มี ก ารจดจ ารู ป แบบ
(pattern recognition) ถ้าจะเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมต้องสามารถจดจารูปแบบของภาษา
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และวัฒ นธรรมได้ เช่น ภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทยที่ ใ ช้สื่อสารหากผู้น้อยพบผู้อาวุโ ส เป็นต้ น
5.การตรวจสอบปัจจัยภายนอกอย่างละเอียด (external scanning) การศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ต้องมีการศึกษาปัจจัยรอบนอกอย่างถี่ถ้วนว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นหรือเป็นเช่นนี้ เป็นผลมาจากเหตุ
ปัจจัยใดบ้าง และ 6. การรู้สึกตัวและมีสติ (self-awareness) เป็นผู้ที่มีสติทางวัฒนธรรมตลอดเวลา
กล่าวคือ เมื่อพบเจอผู้คน สังคม ภาษาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างที่รู้ สึกแปลกประหลาดหรือกระทบ
ความรู้สึก จะสามารถระลึก ได้เสมอว่าเป็นเรื่องปกติเพราะผู้คน สังคม ภาษาหรือวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศแตกต่างกันไป
นอกจากนี้การปฏิบัติตัวและพฤติกรรมที่แสดงออกต้องมีสติ ไม่พลั้งเผลอทาสิ่งใดที่จะนาไปสู่
ความขัดแย้งกับผู้คน สังคม ภาษาหรือวัฒนธรรมซึ่งความสามารถในการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมเป็น
เปูาหมายของการศึกษาภาษาต่างประเทศตามที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปยอมรับ Byram (1997,
อ้างใน กมลทิพย์ พลบุตร, 2556) ผู้บุกเบิกแนวความคิดนี้ ได้เสนอ มิติ 5 ด้านของความสามารถใน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ประกอบด้ วย 1.Knowledge ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มคน สังคม วัตถุทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มนั้นๆ การปฏิบัติในประเทศของตนเองและประเทศที่ศึกษากระบวนการทั่วไป
เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม และปัจเจกบุคคล 2.Skills : Interpreting and Relating ทักษะใน
การตีความและการเชื่อมโยง ได้แก่ความสามารถในการตีความเอกสารหรือเหตุการณ์ของวัฒนธรรม
ที่ศึก ษาและสามารถอธิบ ายและเชื่อมโยงกับ เอกสารหรือเหตุก ารณ์ของวัฒนธรรมของตนเองได้
3.Discovery and Interaction Skills ทักษะในการค้นคว้าและการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ความสามารถ
ในการหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ รวมถึงความสามารถในการแสดงถึงความรู้
ทัศนคติและทักษะภายใต้ข้อจากัดของเวลาและการมีปฏิสัมพันธ์ 4.Attitude ทัศนคติ ได้แก่ ความ
สนใจใฝุรู้ ความใจกว้าง และพร้อมที่จะไม่ด่วนสรุปจาก ความเชื่อที่ตนเองมีต่อวัฒนธรรมของตนเอง
และวัฒนธรรมอื่น และ 5.Critical Cultural Awareness & political education ความตระหนัก
เชิงวัฒนธรรมและการศึกษาเชิงการเมือง ได้แก่ ความสามารถในการประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ
บนพื้นฐานของเกณฑ์ที่ชัดเจน มุมมองรวมทั้งวิถีปฏิบัติและผลผลิตทางวัฒนธรรมของตนเองและ
วัฒนธรรมอื่น
โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลัก สูตรและการจัด
การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลั ย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ใช้ชื่อว่า “พีบิมบับ โมเดล” (Bibimbab Model)
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นี้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งและครอบคลุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรมให้แก่ ผู้เรียนเกาหลีใต้ ซึ่ง ทั้งผู้สอนและผู้เ รียนจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้และสามารถดึงทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมภายในตัวของตนเอง
มาประยุกต์ใช้ในการสอนหรือในการเรียนรู้ได้ เพราะการจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ภาษานั้น
ไม่ได้มีแค่ความรู้เกี่ยวกับภาษานั้นๆ เพียงอย่างเดียว แต่สาคัญที่สุดคือ ต้องรู้เขา รู้เรา และต้องรู้ลึก
รู้จ ริง รู้ล ะเอี ยดลึก ซึ้ง จนสามารถนาภาษาที่ ตนเองได้เ รียนรู้นั้นมาใช้ติดต่อสื่อสารหรือถ่ายทอด
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่เข้าใจกับคนที่เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ ได้ จึงจะนับเป็นผลสาเร็จที่มีคุณค่าของ
การสอนการเรียนรู้และการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ
4. การนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ โดยนาเสนอแนวทางออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1. แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและประเทศอื่นๆ
2. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรีในมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ แบ่งเป็น
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านพัฒนาผู้สอน ด้านพัฒนาผู้เรียน ด้านสื่อ
เทคโนโลยี เอกสาร ตาราประกอบการสอน และด้ านการทดสอบการวั ด และประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. แนวทางและเทคนิคเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้าม
วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
4. แนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศต่างๆ
5. แนวทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6. แนวทางด้านการส่งเสริมการเงินและการจัดสรรงบประมาณ
7. แนวทางด้านการประเมินและติดตามผล

339
แนวทางดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นน่าจะสามารถนาไปปรับและประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัด
การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา Astin (1993)
ได้ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนานักศึกษา โดยอธิบายว่า
สภาพแวดล้อมมีผลต่อประสบการณ์ของนักศึกษา ได้แก่ 1. ลักษณะของสถาบัน ได้แก่ นโยบายของ
สถาบัน ขนาดของสถาบัน บรรยากาศทางวิชาการในสถาบัน วุฒิการศึกษาของอาจารย์ อัตราส่วน
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา งบประมาณที่ใช้ในการผลิตนักศึกษา การจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษา
2. หลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดเนื้อหาสาระทางวิชาการและการจัดวิธีก ารสอน
รวมทั้ ง การประเมิ น ผล 3.อาจารย์ ได้แ ก่ บุ ค ลิก ลั ก ษณะของอาจารย์ สมรรถภาพในการสอน
4.กลุ่มเพื่อน และ 5.การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับสถาบัน การมีส่วนร่วมใน
วิชาการและในกิจกรรมนักศึกษา
เช่นเดี ยวกั บ กมลทิ พ ย์ พลบุ ตร (2556) ได้ศึ ก ษาแนวทางการสอน การเรียนรู้ร ะหว่า ง
วัฒนธรรมแก่นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาญี่ปุนในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยนาเสนอแนวทางการสอน
การเรียนรู้ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ดังนี้ 1.หัวข้อทางภาษาและวัฒนธรรม 2.วิธีการสอนและ
สื่อการสอนทางภาษาและวัฒ นธรรม 3.องค์ป ระกอบการสอนและการเรียนรู้ร ะหว่างภาษาและ
วัฒ นธรรม แบ่ง เป็น องค์ป ระกอบด้านวัตถุป ระสงค์และกิ จ กรรมการเรียนรู้ องค์ป ระกอบด้า น
การประเมินผลทักษะความรู้และองค์ประกอบด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้
ระหว่างภาษาและวัฒ นธรรม ซึ่งมี ความสอดคล้องกั บ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ (2549) ได้นาเสนอ
แนวทางการสอนภาษาในฐานะภาษาต่า งประเทศ โดยอธิบ ายถึ ง หลัก การพื้น ฐาน 9 ประการ
สู่ความส าเร็จ ได้แก่ 1.การรู้จัก ผู้เ รียน 2.จานวนผู้เ รียน 3.ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
4.การสร้างหลักสูตรที่ เหมาะสม 5.การสร้างบทเรียนที่ เหมาะสม 6.การสร้างสื่อการสอนและสื่อ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 7.สร้างสรรค์กลวิธีการสอนและกิจกรรมในห้องเรียน 8.การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน และ 9.การวัดและประเมินผล
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษานับว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
การสื่อสาร ความเข้าใจ และการเรียนรู้และร่วมกันแบบข้ามวัฒนธรรม เนื่องจากภาษาเป็นตัวกลาง
ในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มาจากต่างภาษา ต่างสังคมและต่างวัฒนธรรมกัน ก่อให้เกิดการสร้าง
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สังคมแห่งการเรียนรู้ การตระหนักและการสร้างความเข้าใจระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมและเกิดการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น
และอยู่ร่วมกั นอย่างมิ ตรไมตรี ดัง นั้นแนวทางการจัดการศึก ษาข้ามวัฒ นธรรมของหลัก สูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศอื่ นๆ จะเป็นอีก แนวทางหนึ่ง ที่ ช่วยส่ง เสริม ยกระดับคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้นต่อไป
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง รูป แบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
และส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ สถาบันการศึก ษาระดับ อุดมทั้ งในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ควรนาข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพการศึกษาในปัจจุบันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
สถาบันการศึกษาระดับอุดมทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ควรนาข้อมูลดังกล่าว
นี้เ พื่อ ไปใช้ในการวางแผนนโยบาย การบริห ารและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในแต่ละส่วนของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
3. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่มีการจัดการเรียน

341
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมควรศึกษาควรนารูป แบบการจัด
การศึ ก ษาข้ า มวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิ ท ยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ที่ได้จากงานวิจัยนี้นาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
4. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศควรมีแนวทางเพื่อส่งเสริมและการจัดการศึกษาภาษาไทยแบบข้าม
วัฒ นธรรมอย่างชัดเจนและต่อ เนื่อง เช่น การเพิ่ม เนื้อหาเกี่ยวกั บภูมิ ปัญ ญาทางภาษาหรือสัง คม
วัฒ นธรรมไทยไว้ในหลักสูตรหรือ เปิดสอนรายวิชาการศึก ษาภาษาและวัฒ นธรรมข้ามชาติอย่าง
ผสมผสานกลมกลืนเชิงบูรณาการหรือส่งเสริมให้มีการศึกษาเชิงภูมิภาคศึกษามากขึ้นทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและศาสนา ฯลฯ ในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้ อ มและสร้ า งผู้ เ รี ย นให้ ก้ า วทั น ต่ อ บริ บ ทสั ง คมโลกที่ มี ค วามหลากหลายและโลกใน
ยุคไร้พรมแดน
5. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่มีการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมหรือสถาบันการศึกษาใดที่ต้องการ
จะเปิ ด การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศสามารถน าผลการวิ จั ย ในประเด็ น ของ
แนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีที่นาเสนอไว้ทั้ง 7 ด้านไปประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนต่อสถาบันการศึกษาและประเทศชาติอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
ขอเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ หรือในมหาวิทยาลัยในแถบเอเชียหรือแถบยุโรป
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยใน
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ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ใ ต้ แ ล้ ว น าไปเสนอให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ช าวเกาหลี ใ ต้
เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนารูปแบบที่มีความ
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเรียนรู้ของสังคมและโลกปัจจุบันต่อไป
3. ควรมีการศึกษาในเชิงการบริหารและเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในไทยร่วมกับ ในประเทศต่างๆ ที่มี การเปิดสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรม
4. ควรมีการศึกษาทิศทางหรือแนวทางความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางระดับชาติที่มี
มาตรฐานกลางร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสร้างและ
ทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้มีมาตรฐานที่เป็น
กลางร่วมกันและเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพในระดับชาติและในระดับสากล
(Arasaratnam & Doerfel, 2005; Astin, 1993; Bakhtin, 1981; Boonnuch, 2012; Broom, Selznick, & Leonard Broom, 1963; Bull’s William E, 1965; Davies, 2004; Edgar & Sedgwick, 2002; Eisner, 1976; Félix-Brasdefer, 2003; Good; Harshbarger William Conrad, 1988; Herbert, 1966; Holquist Trans. Austin, 1993; Keeves, 1988; Lusting & Koester, 1993; Morgan & Cain, 2000; Potter, 1991; R.W., 197 1 ; Reisinfer, 2 0 0 9 ; Risager, 1 9 9 8 ; Saylor & Alexander, 1 9 7 4 ; Spencer-Rodgers & McGovern, 2 0 0 2 ; Taba & Spalding, 1 9 6 2 ; Tseng, 2 0 0 2 ; UNESCO., 2 0 0 0 ; Young Yun Kim , 1 9 9 5 ; ก นิ ษ ฐ า น าว ารั น ต์, 2 5 4 9 ; ก มล ทิ พ ย์ พ ล บุ ต ร ,
2556; กระทรวงการต่างประเทศ; กระทรวงศึกษาธิ การ, 2548; กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ และ จัน ทิ มา เอีย มานนท์, 2549; กษมาวรรณ ป้ อมเมือง, 2553; กานดา วรรณวิเศษ, 2555; กุลวรา สุ วรรณพิ มล, 2554; โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2541; คิม อิน ชอล, 2559; คิม ฮง คู, 2554; จองบก แช, 2543; เจริ ญศรี พัน ปี , 2553; โฉมยง โต๊ะทอง, 2554; ชลธิ ชา บ ารุ งรักษ์, 2554; ชิน วรณ์ บุ ณยเกีย รติ, 2553; ซิ ติ อาเซี ยท์ และกาญจนา ปิ ติ อ ับดุลลาห์, 2544; ซู เคีย ง แบ, 2538; ฌองส์ ฮว ันซึ ง, 2559; ดารงค ์ ฐานดี, 2555; ตติย าพร จารุ มณีร ัตน์, 2554; ทราน คาม ตู, 2559; ทาดาโอะ มิย ากาวะ, 2529; ทิ พยรัตน์ สี เพชรเห ลื อ ง , 2 5 4 5 ; ทิ ศ น า แ ข มมณี , 2 5 5 0 ; ธ เน ศ จิ ตสุ ท ธิ ภาก ร , 2 5 4 7 ; ธ าร ง บั ว ศ รี , 2 5 4 2 ; ธิ ดารั ตน์ รั ก ป ร ะ ยู ร ,
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ข้าราชการบานาญ ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รองศาสตราจารย์ นวลทิพย์ เพิ่มเกษร

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกาเนิดวิทย์
ข้าราชการบานาญ ภาควิชาภาษาไทย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สาเนียงงาม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา

ข้าราชการบานาญ ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พิมพวง

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบร่างรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ข้าราชการบานาญ ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกาเนิดวิทย์

2. รองศาสตราจารย์ นวลทิพย์ เพิ่มเกษร

ข้าราชการบานาญ ภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สาเนียงงาม
5. อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้าราชการบานาญ ภาควิชาภาษาไทย

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พิมพวง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย

7. อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปีตะเสน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อานวยการโครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก

8. รองศาสตราจารย์ ดร. Shin Keun Hye

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Park Kyung Eun

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

357

ภาคผนวก ข
เครื่องมือแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร

358
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. สถาบัน (มหาวิทยาลัย)
3. ปรัชญาของหลักสูตร
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. ระยะเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร

6. จานวนชั่วโมงเรียน
7. รูปแบบของการจัด
หลักสูตร





เป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันจัดทาขึ้นเอง





สถาบันในประเทศ





ได้ปริญญา 2 ใบ จาก 2 สถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยด้วยกัน

เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ
คือ มหาวิทยาลัย.....................................................................................................................
ประเทศ......................................................................................................................

8. ผู้เรียนได้รับปริญญา
ที่ออกโดยสถาบันใด

สถาบันต่างประเทศ

ได้ปริญญาใบเดียวจากสถาบันในประเทศแต่ลงนามร่วมกับสถาบันใน
ต่างประเทศ

9. การเรียนตลอดหลักสูตร

เรียนในประเทศตลอดหลักสูตร

เรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระยะเวลาเรียนในประเทศ.....................ปี...................เทอม
ระยะเวลาเรียนที่ต่างประเทศ.................ปี...................เทอม

10. จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร

11. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(จานวนหน่วยกิตและชื่อ
และลักษณะรายวิชา)

12. หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกบังคับ)

359
(จานวนหน่วยกิตและ
ชื่อและลักษณะรายวิชา)

13. หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกเลือก)
(จานวนหน่วยกิและ
ชื่อและลักษณะรายวิชา)

14. หมวดวิชาโท
(วิชาเอกเลือก)
(จานวนหน่วยกิและ
ชื่อและลักษณะรายวิชา)

15. หมวดวิชาเลือกเสรี
(วิชาเอกเลือก)
(จานวนหน่วยกิและ
ชื่อและลักษณะรายวิชา)
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แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ผู้สอน (ชุด ก)
교사용 설문지

คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
작성 요령 및 안내

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
본 설문지는 2 부로 구성된다.

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 읷반 개읶 사항
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 핚국내 대학교의 학부과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서 외국로서의
태국어

교육에 대핚 의견

ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 일반 개인 사항
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงใน และเติมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความเป็นจริง
안내:  에 를 표시하십시오.
ข้อมูลส่วนบุคคล
개인 정보

1. เพศ ชาย หญิง
성별  남

여

2. อายุ  น้อยกว่า 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปี ขึ้นไป
연령  30 세 이하
 31-40 세  41-50 세  51-60 세  60 세 이상
3.ระดับการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ปริญญาสาขา.....................................................สถาบัน......................................................
최고 학력

 학사 학위  석사 학위

 박사 학위
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………………………………………..
4. ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอน...............................ปี
학위 분야 ………………………………………………. 교육 기관명

교사로서의 경험 ………………………………………………………. 년

5. สถาบันการศึกษาทีป่ ฏิบัติงานปัจจุบัน คือ
현재 귺무하는 교육 기관

..............................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 핚국내 대학교의 학사과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서 외국로서의
태국어 교육에 대핚 의견

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
안내:  에 를 하나만 표시하십시오.

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
아래와 같은 기준을 고려하여 표기하십시오.

5 หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากทีส่ ุด / ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นมากทีส่ ุด

5는
4 หมายถึง
4는

매우 그렇다 / 매우 만족

3 หมายถึง
3은

เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง

2 หมายถึง
2은

เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ น้อย

1 หมายถึง
1은

เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยที่สุด

เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ มาก
그렇다 / 만족

그저 그렇다 / 보통

안 그렇다 / 미흡

매우 안 그렇다 / 매우 미흡
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2.1 แนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
학부 과정에서 외국어로서의 태국어 교육에 대핚 개념

ข้อ

รายการ

ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
1

ท่านคิดว่ าการเปิดสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่ างประเทศให้ แก่กลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซียน+3 (ASEAN+3) ประเทศไทยจะเสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบในด้านต่างๆ
เช่น ด้านตลาดทางการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ การแย่งงานและการจ้างงาน
ในตลาดแรงงาน ฯลฯ เป็นต้น
아세안+3 국가에서 외국어로서의 태국어 어학교육 실시되는는 것은
마케팅, 교육, 사업, 경재, 취직 및 찿용 경쟁 등의 어러 측면에서 볼 때
태국을 유리하게 하는 것보다 불리하게 핚다.

2

ท่านอยากให้ ภาษาไทยเป็ นภาษาที่ ได้รั บความนิยมและความสนใจมากเป็นอั นดั บ
ต้นๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3)
아세안+3 국가에서 태국어는 우선 숚위로 관심과 읶기를 얻는 언어가
되기를 원핚다.

3

สถาบันหรือหน่วยงานของท่านให้ความสนใจ มีการสร้างเครื อข่ายความร่วมมือกั บ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้อานาจการเจรจาต่อรองด้าน
การศึกษาสามารถท าได้ง่ายขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการศึกษาดูง าน โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ
당싞의 기관에서 아세안+3 국가와 협력 네트워크를 구축하여 연구
사업, 해외방문, 교사/ 학생 교홖 사업 등의 각종 교육 프로젝크에
참여핛 생각이 있거나 이를 현재 짂행하고 있다.

4

ท่านคิดว่าจากความร่วมมือของสถาบันหรือหน่วยงานด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ส่งผลกระทบโดยตรงทาให้การสอนภาษาไทยได้รับ
ความนิยมและเป็นที่ต้องการในการเรียนภาษาไทยของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
아세안+3 국가내 기관들의 서로 협력함으로써 직접적으로 태국어
교육은 보다 더 많은 읶기와 외국에서 태국어 교육에 대핚 수요가
증가되고 있다.

5

การเปิ ด ตลาดการศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย น +3
(ASEAN+3) ทาให้มีจานวนนักศึกษาต่างชาติเข้ ามาศึกษาในสถาบันการศึ กษาของ
ท่านเพิ่มมากขึ้น
아세안+3 국가내 교육적 시장개방으로 통하여 당싞의 기관에 외국읶
유학생의 수는 많아지고 있다.
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ข้อ

รายการ

ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
6

การเปิ ด ตลาดการศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย น+3
(ASEAN+3)ทาให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการปรับ เปลี่ยน ขยายหรือ
เพิ่มรูปแบบหรือช่องทางการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น
เพื่อเอื้อต่อการเรียนภาษาไทยตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

6

아세안+3 국가내 교육적 시장개방으로 읶하여 대학수준 교육기관은
입학, 어학 교육 방법이나 형태를 조정, 추가 또는 확장함으로써
학생들의 관심과 요구에 의하여 태국어 어학교욱을 이젂보다 더 맞게
응핛 수 있게 된다.

7

ความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศใน
กลุ่ มสมาชิ กอาเซี ย น+3 (ASEAN+3) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การยกระดั บ คุ ณภาพทั้ ง ด้ า น
หลักสูตร เนื้อหาวิชา ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น
태국와 기타 아세안+3 국가내 교육적 협력으로 읶하여 교육과정,
교육 내용, 교사, 교육관리, 학습 홗동 등이 질적으로 매우 개발되었다.

8

ท่านคิดว่ าการเปิดสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่ างประเทศให้ แก่กลุ่มประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย น+3 (ASEAN+3) สถาบั นการศึ กษาจะมุ่ ง เน้ นไปที่ จานวนของผู้ เรี ย นและ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นมากในการตลาดศึกษาเชิงธุรกิจมากกว่าที่จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
아세안+3 국가내

외국어로서의

태국어

교육이

실시됩으로써

교육기관은 학생의 질적 발젂보다 학생의 수 및 사업적 마케팅에 의핚
증가되는 수입에 집중핛 것이다.

9

จานวนของผู้เรียนชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นเหตุผลส่วนหนึ่งมา
จากการความต้องการที่จะสร้างโอกาสและช่องทางที่ดี ให้แก่ตัวเองมากขึ้ นทั้งเรื่อง
การศึกษาต่อและการหางานทาง่ายขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3
외국 학생들 사이에 태국어 교육에 대핚 관심이 많아지는 이유는 읷부
아세안+3 국가내 보다 더 좋은 조걲으로 유학이나 취직에 대핚 기회나
개읶 수단을 만들고 싶어서 그렇다.

10 ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 จะทาให้การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติทาได้ง่ายขึ้น
เพราะมีพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกัน
ของคนในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3
아세안+3 국가 사람들이 서로 기본 사고 방식, 믿음, 문화 사회적으로
비슷하기

때문에

국가갂의

협력을

통하여

외국

학생들에게

외국어로서의 태국어 어학 교육은 쉽게 이루러질 수 있는 것이다.
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2.2 การจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
학부 과정에서 외국어로서의 태국어 교육에 있어 비교문화적 교육관리

ข้อ

รายการ

ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
1

ท่านคิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนด้านการสอนภาษา
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเท่าที่ควร
나는 언어 교육 및 비교문화적 의사소통에 대하여 제대로 이해와
지식 등을 충분히 갖추지 못하고 있다.

2

การที่ ท่ านท าหน้ าที่ ส อนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศช่ วยท าให้ ท่ านได้
เกิ ดความรู้ ความเข้าใจและเกิด การเรี ย นรู้ เ รื่องของมโนทั ศน์ การสอนภาษาแบบ
ข้ามวัฒนธรรม
나는 외국어로서의 태국어를 가르침으로써 비교문화적 교육관리 및
개념에 대핚 이해와 지식을 제대로 얻게 된 것이다.

3

ท่านให้ความสาคัญกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเน้นความรู้
ความเข้าใจและการนาไปใช้มากกว่าเน้นที่การท่องจาและการสอบ
나는 외국로서의 태국어 교육을 중시하며 암기나 응시보다 이해 및
적용애 초점을 두고 있다.

4

ท่ านติ ด ต่ อแลกเปลี่ ย นความรู้ ค วามคิ ด เห็ นเรื่ องต่ างๆ ด้ า นการสอนภาษาและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนชาวต่างชาติอยู่เสมอ
나는 언어 교육 및 비교문화적 의사소통에 대하여 직장 동료 또는
외국읶 친구와 자주 교류핚다.

5

ท่านสนั บ สนุนและส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รีย นค้ นคว้ าหาความรู้ และเพิ่มพู นทักษะทั้ง ด้ าน
ภาษาและด้านความเข้าใจระหว่างสองวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ
나는 학생들이 교실내외에서 언어적 요령 및 비교문화적 이해에
대하여 스스로 공부하게끔 자주 시키는 것이다.

6

ท่านมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสอนภาษาข้ามวัฒนธรรมกับสถาบัน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่เสมอ
나는 국내외의 각각 기관욳 연계하여 비교문화적 언어 교육에 대핚
협력 네트워크를 구축해 놓았다.

7

ท่านสอนภาษาไทยแบบข้ ามวัฒนธรมให้ผู้เ รีย นโดยใช้วิธีการสอนทั้ง 3 แบบ คื อ
วัฒนธรรมรอบภาษา วัฒนธรรมในภาษาและวัฒนธรรมผ่านภาษาโดยบูรณการและ
ผสมผสานกัน
나는 언어외의 문화, 언어속의 문화 및 언어를 통핚 문화 등의
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비교문화적 방법을 통하여 태국어 교육을 실시하고 있다.

8

ท่านสอนให้ ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจที่ ถูกต้ องทั้ ง การใช้ ภ าษาและการสื่ อสาร
แบบวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
나는 언어 사용 및 언어/비언어적 의사소통에 대핚 지식 및 이해를
중심으로 하여 비교문화적 태국어 교육을 실시하고 있다.

9

ท่านนาประเด็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ภาษาหรือการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมมาเป็นสื่อหรือกรณีศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
나는및비교문화적 의사소통 및 언어 사용에 대핚 문제나 오해 등을
제시하여 이를 각종 매체나 case study 로 통하여 수업에서 학습시킨다.

10

ท่านจะพยายามหาคาอธิ บ ายหรื อแก้ ไ ขความเข้ าใจผิด ที่ เกิ ดจากการสื่ อสารข้ าม
วั ฒ นธรรมของผู้ เ รี ย นทุ กครั้ ง ด้ วยเหตุ ผ ลและข้ อมู ล ที่ ถู กต้ องเพื่ อไม่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี
ความคิด ความเชื่อ ความรู้ และทัศนคติที่ผิดหรือแง่ลบต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย
나는 태국 언어나 문화에 관렦 생각, 믿음, 지식, 태도에 대핚
오류없도록 비교문화적 의사소통으로 읶핚 오해에 대하여 합리적
이유 및 정확핚 정보로 설명하거나 오류를 수정하려 핚다.

11

ท่านพยายามปลูกฝังและสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรมเพื่ อให้ ผู้เรี ยนสามารถนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ เ รี ย นไปปรั บ ใช้ ไ ด้ อย่ างถู กต้ องเหมาะสมในการประกอบอาชี พ และ
การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศได้
나는 비교문화적 언어 교육 방법을 사용하여 학생들이 배우는 지식을
제대로 적용하여 취직 생홗하거나 국내외 짂학핛 수 있게 노력핚다.

12

ท่ า นมี อ งค์ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี
나는 외국어로서의 태국어 교육 에 대핚 이해 및 지식 그리고 요령을
제대로 갖춖다.

13

ท่านให้ค วามสนใจและตระหนั กถึง การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ควบคู่ไปกับการสอนด้านความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม วิธีการคิดการดาเนินชีวิต
ผู้คนและสังคมให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
나는 학생에게 외국어로서의 태국어 교육과 함께 문화적 지식/이해,
사고방식, 생홗양식, 읶갂과 사회 등의 교육의 중요성에 대하여 항상
읶식하며 관심을 갖는다.
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14

ท่านเตรียมเนื้อหา เอกสารการสอน กิจกรรมหรือสื่อในหัวข้อหรือประเด็นที่ทันสมัย
กาลังอยู่ในกระแสและน่าสนใจ
나는 현재 업데이트 관심사읶 주체를 가지고 내용, 교재 자료, 홗동,
교육 매체를 준비핚다.

15

ท่านเปิดโอกาส ให้เวลาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนนอกชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสพบปะ พูดคุยฝึกฝนด้านภาษากับท่าน
나는 교실외에서도 학생과 좋은 관계를 가지고 나와 언어
연습/복습핛 수 있도록 학생들에게 시갂 및 기회를 마렦핚다.

16

ท่านแนะนาเพื่อนหรือนักศึกษาคนไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศได้รู้จักเพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้ภาษาไทยและเข้าใจวัฒนธรรมไทย
나는 태국어를 배우고 태국 문화를 이해핛 수 있는 또 다른 방법으로
외국읶 학생에게 태국읶 학생이나 태국읶 친구를 소개핚다.

17

ท่านมีกระบวนการสอนที่หลากหลายและสื่อในการเรี ยนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
เฉพาะที่น่าสนใจ
나는 다양핚 교수법과 언어문화적 교육에 필요핚 매체를 가지고
수업을 하고 있다.

18

ท่านกาหนดเนื้อหาที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและข้ามวัฒนธรรมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาที่ท่านสอน
나는 교육 과목에 언어 및 비교문화적 이해/지식에 관핚 내용을
포함시킨다.

19

ท่านสอนภาษาแบบข้ามวั ฒ นธรรมด้วยวิธีการอภิ ป รายจากสถานการณ์ตั วอย่ าง
การเรียนรู้โดยใช้ทั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและสถานการณ์จาลอง
나는 IT네트워크 및 상황극을 이용하여 상황별 학습 및 토롞 방법을
통하여 비교문화적 언어를 교육시킨다.

20

ท่ า นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางภาษา วั ฒ นธรรมและประเพณี ไ ทยที่ จั ด ขึ้ น ให้ แก่
ชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
나는 태국 국내외에서 외국읶을 위하여 열린 태국의 언어적, 문화적
및 젂통성 홗동 및 행사에 참여핚다.

21

ท่ า นคิ ดว่ าการ มี อ งค์ ความรู้ ความเข้ าใ จแ ละ มี ทั กษะด้ านการสื่ อส าร
ข้ามวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญมาก
나는 비교문화적 의사 소통에 관핚 지식, 이해 그리고 요령을 갖추는
것이 필요하며 중요하다고 생각핚다.
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22

ท่านคิดว่าปัจจุบันยังขาดผู้ที่มีความรู้ ความชานาญด้านการสอนภาษาไทยกับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของท่าน
나는 내 교육기관내 현재 태국어 및 비교문화적 의사소통에 대핚
교육 젂문가들이 부족하다고 생각핚다.

23

ท่านคิด ว่าอาจารย์ผู้ สอนภาษาต่างประเทศจาเป็นอย่ างยิ่งที่ จะต้องมีค วามรู้ รอบ
และรู้ จ ริ ง ด้ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ ผู้ ค น ฯลฯ
ของภาษานั้นๆ
나는 외국어 교사가 그 외국에 대핚 문화, 젂통, 생홗 양식, 사고 방식,
사람 등을 넓게도 깊게도 잘 알아야 핚다고 생각핚다.

24

การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศไปพร้ อ มๆ กั บ การเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมในลั ก ษณะ
การเรี ยนการสอนภาษาไทยแบบข้ ามวัฒนธรรมจะเป็ นพื้ นฐานที่ ดีใ นการช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้งความเข้าใจผิด ฯลฯ ระหว่างคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้
외국어 어학교육과 함계 문화를 배우는 것 즉 비교문화 태국어
교육을 통해서 타 언어/타 문화 사람들갂에 서로 오해로 읶하여 갈등
등이 해결될 수 있다.

25

การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรม
เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม ซับซ้อนและทาได้ยาก
외국어로서의 태국어에 대핚 비교문화적 교육는 추상적이고
복잡하며 실시하기 어러욲 것이다.

26

การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรม
ผู้เรียนควรเรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเท่านั้น
외국어로서의 태국어에 대핚 비교문화적 교육에 있어서 원어민 교사
또는 태국읶 교사로부터만 배우는 것이 좋다.

27

การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะข้ามวัฒนธรรม
ผู้เรียนควรไปเรียนที่ประเทศไทยจะได้ผลดีมากกว่าเรียนแค่ในประเทศของตนเอง
เท่านั้น
외국어로서의 태국어에 대핚 비교문화적 교육에 있어서 학생은
본국에서만 공부하는 것보다 태국에서 공부하는 것이 바람직하다.

28

ท่านคิดว่าการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้เกิด
ผลดี ผู้เรียนควรมีพื้นฐานโดยเริ่มจากความสนใจของตนเองและทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษานั้นๆ
외국어로서의 태국어에 대핚 비교문화적 교육에 있어서 학생은
본읶의 관심 및 언어에 대핚 바람직핚 태도로부터 시작해야 핚다.
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29

ท่านคิด ว่ายัง ขาดแหล่ งความรู้ เอกสารที่ จะสร้ างความรู้ค วามเข้าใจด้านการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน
외국어로서의 태국어에 대핚 비교문화적 교육에 있어서 필요핚 도서
또는 Source of knowledge 가 아직 부족하고 생각핚다.

30

ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้าม
วัฒนธรรมทาได้ยากมากถ้าไม่ได้รับความสนใจ ความร่วมมือทั้งจากผู้เรียนและจาก
สถาบัน
외국어로서의 태국어에 대핚 비교문화적 교육은 교육 기관과 학생들
양측의 관심 및 협조가 없으면 시행하기 어렵다.

2.3 การจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีให้แก่นกั ศึกษาเกาหลีใต้
핚국 대학생들에게 제공하는 학부 과정에서 외국어로서의 태국어 교육에 있어 비교문화적
교육관리
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1

ท่านมีค วามรู้ ร อบตั วเกี่ ย วกับ ลั กษณะของวัฒ นธรรม ประเพณี วิถี ชี วิต ความคิ ด
ความเชื่อ บุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยและคนเกาหลีใต้เป็นอย่างดี
나는 태국읶과 핚국읶의 문화, 젂통, 생화 양식, 믿음, 국민성 등에
대하여 잘 안다.

2

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างดี
나는 핚국읶 학생의 공부 스타읷에 대하여 잘 이해핚다.

3

ท่านใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่สื่อความง่ายเพื่อให้ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
เข้าใจภาษาไทย
나는 핚국읶 학생들에게 교육함에 있어 언어적/비언어적 방법을
통하여 학생을 위하여 보다 더 쉽게 이해핛 수 있게끔 태국어를
교육시킨다.
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4

ท่ า นแลกเปลี่ ย นและการอธิ บ ายให้ ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยได้
เข้ าใจความเหมื อนความต่างของภาษาและวัฒ นธรรมระหว่ างไทยและเกาหลี ใ ต้
ในลักษณะข้ามวัฒนธรรม
나는 태국어를 공부하는 핚국읶 학생들을 위하여 비교문화적 방법을
통하여 태국과 핚국갂의 언어문화적 공통점이나 상이점 등을 이해핛
수 있도록 학생들과 교류하여 설명해 준다.

5

ท่านมีความรู้และสามารถสื่อสารด้วยภาษาแม่ของผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
(ภาษาเกาหลี) ได้เป็นอย่างดี
나는 핚국읶 학생의 모국어 (핚국어)를 구사하며 이 언어로 의사소통을
잘 핛 수 있다.

6

ท่านพยายามใช้ภ าษาไทยเป็ นหลักในการเรีย นการสอนและการติ ดต่ อสื่ อสารกั บ
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่
나는 교실내외에서 핚국읶 학생들과 의사소통하거나 교육시키는 데
주로 태국어로 사용 하려고 노력핚다.

7

ท่านมีการคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้ได้เรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับการเข้าใจความเป็นไทย
나는 창조적이고 종합적읶 방법을 동원하여 핚국읶 학생에게
태국어와 함께 태국적읶 것을 이해핛 수 있도록 교육시킨다

8

ท่ า นพยายามสอนโดยสอดแทรกเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต
ความคิดความเชื่อ บุคลิกลักษณะนิสัยของคนทั้งสองวัฒนธรรม คือไทยและเกาหลี
ใต้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
나는 학습 홗동에 태국읶과 핚국읶 양쪽의 문화, 젂통, 생홗 양식, 사고
방식, 국민성 등에 관렦 내용을 삽입하여 교육시킨다.

9

ท่านจัดเทคนิคดูงานหรือแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมในต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้
나는 핚국읶 학생에게 해외에서 비교문화적 교류나 해외 견학을
마렦해 준다.
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10 ท่านคิดว่าการทาความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผู้เรียนชาวเกาหลีใต้จะ
เรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ตรงมากกว่าประสบการณ์อ้อม
나는 핚국읶 학생에게 비교문화적 의사 소통을 이해시킴으로써
갂접적읶 교육보다 직접적읶 경험을 통핚 교육이 더 효과적이라고
생각핚다.

11 ท่านคิดว่าผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ควรจะมีเพื่ อนคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและใน
ประเทศเกาหลี ใ ต้ เพื่ อช่ ว ยฝึ ก ฝนทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยสร้ างความเข้ าใจและ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
나는 핚국읶 학생이 태국어의 어학홗용 복습 그리고 서로갂의
언어문화적 이해 및 지식 교류를 위하여 태국 및 핚국에 있는 태국읶
친구가 필요하다고 생각핚다.

12 ท่านคิดว่าสิ่งที่สาคัญอันดับแรกของการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แบบข้ามวัฒนธรรมจนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดีผู้เรียนชาวเกาหลี
ใต้จาเป็นต้องเริ่มจากการเปิดใจศึกษาอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ไทยและเกาหลีใต้
나는 외국어로서의 태국어 교육이 있어서 비교문화적 방법을 통하여
태국어를 학습하여 잘 홗용될 때까지 제읷 중요핚 것은 핚국읶 학생이
마음을 열어 서로 이해하는 마음을 바탕으로 하여 태국과 핚국의
상이점을 읶정해야 핚다고 생각핚다.

13 ท่านพอใจการใช้เฉพาะเอกสาร หนังสือ ตาราที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ ว
สาหรับการสอนผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
나는 학과에서 핚국읶 학생을 위하여 준비된 서류 교재 및 교과서 등만
사용하는 것을 만족핚다.

14 ท่านคิดว่าหลักสูตรวิชาภาษาไทยสาหรับผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ของสถาบันที่ท่านสอน
มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนและผู้สอนดีแล้ว
나는 교육기관에서 제공하는 핚국읶 학생을 위핚 태국어 교육과정이
학생과 교사에게 적합하다고 생각핚다.

15 ท่านคิดว่าอาจารย์ ผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้แ ละสามารถสื่อสารด้วยภาษาแม่ของ
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ (ภาษาเกาหลี) ได้ในระดับหนึ่ง
나는 교사가 어느 정도 지식이 있고 핚국읶 모국어 (핚국어)를 어느
정도 구사핛 수 있어야 핚다고 생각핚다.
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16 ท่านคิดว่าอาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาโดยตรงด้านภาษาไทยหรือการ
สอนภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ที่
ถูกต้องแม่นยาและสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
나는 교사가 정확핚 교육적읶 지식을 갖추며 핚국읶 학생에게
효율적으로 젂수핛 수 있기 위하여 태국어 젂공이나 태국어 교육 또는
외국어로서의 태국어 교육의 젂공자이면 좋겠다고 생각핚다.

17 ท่านคิ ดว่ าควรจัด ฝึกอบรมความรู้ ใ ห้แ ก่ผู้ สอนเกี่ย วกั บความเหมื อนความต่างทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านความคิด ความเชื่อ สังคมและประเพณีทั้ง
ของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
나는 교사에게 문화적 공통점과 상이점에 대핚 지식 그리고 태국과
핚국에 대핚 사고 방식, 믿음, 사화, 젂통 등의 교육 훈렦 프로그램이
필요하다고 생각핚다.

18 คุณคิดว่าการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนไทยและการเรียนภาษาไทย
กับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนเกาหลี ใต้ มีค วามแตกต่างกันมากและมีผลต่อการเรีย น
ของนักศึกษา
나는 태국어 교육에 있어서 태국읶 교사에게서 수업받는 것과 핚국읶
교사에게서 수업받는 것이 차이점이 많으며 이는 학생 성적에 영향을
끼친다고 생각핚다.

19 ท่านคิดว่าควรสร้างความร่ วมมือกับ หน่วยงานหรือองค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ประเด็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนชาวเกาหลีใต้และ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
나는 바교문화적 의사소통에 있어서 공공 기관이나 민영기관과의
협력하는 것이 핚국읶 학생 및 외국어로서의 태국어 교육에 도움이
되는 것이라 생각핚다.

20 ท่านคิดว่าหนังสือเรียน ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนควรมีการพัฒนาและปรับปรุง
ให้เนื้อหามีความทันสมัยน่าสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมและมีประโยชน์แก่ผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้
나는 교육용 교재, 교과서 및 수업 자료 등이 계속적으로 개발되어
특히 내용이 있어서 업데이트되어야 하며며 핚국읶 학생들에게
유익핚 내용으로 개선되어야 핚다고 생각핚다.
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21 ท่านคิดว่าหนังสือ ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
ควรเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น ไม่ควรใช้สัทอักษรกากับ
나는 핚국읶 학생들에게 사용되는 교육용 교재, 교과서 및 수업 자료
등이 핚글로 음표시하지 말고 숚수 태국어로만 사용하는 것이 더
좋다고 생각핚다.

22 ท่านคิดว่าหนังสือ ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
ควรมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลีของผู้เรียนปรากฏไว้ด้วย
나는 핚국읶 학생들에게 사용되는 교육용 교재, 교과서 및 수업 자료
등이 태국어, 영어 그리고 학생의 모국어읶 핚국어로 사용하는 것이 더
바람직하다고 생각핚다.

23 ท่านคิด ว่าผู้เ รียนชาวเกาหลีใ ต้ที่เรี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศควรหา
โอกาสมาท่ องเที่ ย ว มาเรี ย นภาษาไทยหรื อมาแลกเปลี่ ย นในโครงการต่ างๆ ที่
ประเทศไทย
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 핚국읶 학생이 태국 여행이나
태국에서 유학하거나 교홖 프로그램에 참여하는 것이 바람직하다고
핚다.

24 ท่านคิดว่ าจานวนผู้เรียน จานวนชั่วโมงเรียน สภาพห้องเรียน อุ ปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน ฯลฯ มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียน
나는 학생의 수, 수업 시갂의 수, 교실 상태, 교육매체 등이 학생의
태국어 어학공부 효율성에 영향을 끼친다고 생각핚다.

25 ท่านพบว่ าผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใต้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศมั กมี
ปัญหาด้านการปรับตัวกับคนไทยและสังคมวัฒนธรรมไทย
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 핚국읶 학생들이 태국읶과
태국 사회문화에 적응하는 데 항상 문제가 있다고 생각핚다.

26 ท่ า นคิ ด ว่ า ความแตกต่ า งทั้ ง ทางด้ า นระบบเสี ย ง ระบบค าและไวยากรณ์ ข อง
ภาษาไทยและภาษาเกาหลีเป็นปัญหาอย่างมากต่อการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้
나는 태국어와 핚국어의 음욲, 형태 및 문법에 대핚 차이점이 핚국읶
학생의 공부에 큰 장애가 된다고 생각핚다.

27 ท่านคิดว่าปัญหาด้านงบประมาณหรือทุนสนับสนุนด้านการเรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศให้ แก่ ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ยั ง มี เ งิ นสนับ สนุ นน้ อยและไม่ ทั่ วถึ ง
เท่าที่ควร
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 핚국읶 학생을 위핚 지원

374
ข้อ

รายการ

ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
장학금이나 그 예산이 아직까지 부족하며 충분하지 않다고 생각핚다.

28 ท่านคิด ว่าสื่อเทคโนโลยีแ ละอุป กรณ์ ที่ทั นสมัย ยัง ถูกนามาใช้ใ นการเรีย นการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ค่อนข้างน้อยมาก
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 핚국읶 학생을 위핚 첨단 기술
매체나 교육용 도구이 매우 적고 아직 부족하다고 생각핚다.

29 ท่านคิดว่าปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลี
ใต้เกิดจากการขาดแคลนอาจารย์ การที่ อาจารย์ผู้ สอนไม่ได้ จบด้านภาษาไทยหรื อ
การสอนภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยตรง และ
การที่อาจารย์ผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
나는 핚국읶 학생을 위핚 태국어 교육에 대하여 발생되는 문제에
있어서 교사가 태국어 젂공이나 태국어 교육 또는 외국어로서의
태국어 교육의 젂공자가 아니거나 외국읶에게 태국어를 가르치는
경험이 부족하기 때문이라고 생각핚다.

30 ท่ า นห นั ก ใ จแล ะ มี ปั ญ ห าในการจั ด การเ รี ย นการ สอนภ าษาไทย ฐ านะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้มากกว่าการสอนผู้เรียนชาติอื่นๆ
나는 다른 나라 학생보다 핚국읶 학생에게 외국어로서의 태국어를
가르치는 것이 더 걱정되며 이에 장애가 많다고 생각핚다.
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แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา (ชุด ก)
학생용 설문지

คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
작성 요령 및 안내

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
본 설문지는 2 부로 구성된다.

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 읷반 개읶 사항

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 한국내 대학교의 학부과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서 외국로서의
태국어 교육에 대한 의견

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 일반 개인 사항

คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงใน  และเติมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความเป็นจริง
안내:  에 를 표시하십시오.

ข้อมูลส่วนบุคคล
개인 정보

1. เพศ  ชาย
성별  남

 หญิง
여

2. อายุ  19-24 ปี  25-30 ปี  30 ปี ขึ้นไป
연령  19-24 세

 25-30 세

 30 세 이상

3. ชั้นปีที่.................. สาขาวิชาเอก.........................................................................
학년 ________________ 젂공 _______________________________________________________

มหาวิทยาลัย.............................................................................................................
대학교 ___________________________________________________________________________
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 한국내 대학교의 학사과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서
외국로서의 태국어 교육에 대한 의견

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุดเพียงช่องเดียว
안내:

 에 를 하나만 표시하십시오.

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
아래와 같은 기준을 고려하여 표기하십시오.

5หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากทีส่ ุด / ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นมากทีส่ ุด

5는

매우 그렇다 / 매우 만족

4 หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ มาก

4는

그렇다 / 만족

3หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง

3은

그저 그렇다 / 보통

2หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ น้อย

2은

안 그렇다 / 미흡

1หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยที่สุด

1은

매우 안 그렇다 / 매우 미흡
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2.1 แนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
학부 과정에서 외국어로서의 태국어 교육에 대한 개념

ข้อ

รายการ

번

항목

ระดับความเห็น
정도

5 4 3 2 1
1

คุณคิ ดว่ าการเปิ ดสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศให้ แก่ กลุ่ มประเทศสมาชิ ก
อาเซียน+3 (ASEAN+3) ประเทศไทยจะเสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบในด้านต่างๆ
เช่น ด้านตลาดทางการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ การแย่งงานและการจ้างงาน
ในตลาดแรงงาน ฯลฯ เป็นต้น
아세안+3 국가에서 외국어로서의 태국어 어학교육 실시되는는 것은
마케팅, 교육, 사업, 경재, 취직 및 채용 경쟁 등의 어러 측면에서 볼 때
태국을 유리하게 하는 것보다 불리하게 한다.

2

คุณอยากให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3)
아세안+3 국가에서 태국어는 우선 순위로 관심과 인기를 얻는 언어가
되기를 원한다.

3

สถาบั นหรื อหน่ วยงานของคุ ณให้ ความสนใจ มี การสร้างเครือข่ ายความร่วมมือกั บ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ทาให้อานาจการเจรจาต่อรองด้าน
การศึกษาสามารถทาได้ง่ายขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการศึกษา ดูงาน โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ เป็นต้น
당신의 기관에서 아세안+3 국가와 협력 네트워크를 구축하여 연구 사업,
해외방문, 교사/ 학생 교환 사업 등의 각종 교육 프로젝크에 참여할 생각이
있거나 이를 현재 진행하고 있다.

4

คุณคิดว่าจากความร่วมมือของสถาบันหรือหน่วยงานด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน+3 (ASEAN+3) ส่งผลกระทบโดยตรงทาให้การสอนภาษาไทยได้รับ
ความนิยมและเป็นที่ต้องการในการเรียนภาษาไทยของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
아세안+3 국가내 기관들의 서로 협력함으로써 직접적으로 태국어 교육은
보다 더 많은 인기와 외국에서 태국어 교육에 대한 수요가 증가되고 있다.

5

การเปิ ด ตลาดการศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย น+3
(ASEAN+3) ทาให้มีจานวนนักศึกษาต่างชาติ เข้ามาศึ กษาในสถาบันการศึกษาของ
คุณเพิ่มมากขึ้น
아세안+3 국가내 교육적 시장개방으로 통하여 당신의 기관에 외국인
유학생의 수는 많아지고 있다.

6

การเปิ ด ตลาดการศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย น+3
(ASEAN+3) ทาให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการปรับ เปลี่ยน ขยายหรือ
เพิ่มรูปแบบหรือช่องทางการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น
เพื่อเอื้อต่อการเรียนภาษาไทยตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
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ข้อ

รายการ

ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
아세안+3 국가내 교육적 시장개방으로 인하여 대학수준 교육기관은 입학,
어학 교육 방법이나 형태를 조정, 추가 또는 확장함으로써 학생들의 관심과
요구에 의하여 태국어 어학교욱을 이전보다 더 맞게 응할 수 있게 된다.

7

ความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศใน
กลุ่ มสมาชิ ก อาเซี ย น+3 (ASEAN+3) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การยกระดั บ คุ ณภาพทั้ ง ด้ า น
หลักสูตร เนื้อหาวิชา ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น
태국와 기타 아세안+3 국가내 교육적 협력으로 인하여 교육과정, 교육
내용, 교사, 교육관리, 학습 활동 등이 질적으로 매우 개발되었다.

8

คุณคิ ดว่ าการเปิ ดสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศให้ แก่ กลุ่ มประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย น+3 (ASEAN+3) สถาบันการศึ กษาจะมุ่ง เน้ นไปที่จานวนของผู้ เรี ย นและ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นมากในการตลาดศึกษาเชิงธุรกิจมากกว่าที่จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
아세안+3 국가내 외국어로서의 태국어 교육이 실시됩으로써 교육기관은
학생의 질적 발전보다 학생의 수 및 사업적 마케팅에 의한 증가되는 수입에
집중할 것이다.

9

จานวนของผู้เรียนชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นเหตุผลส่วนหนึ่งมา
จากการความต้องการที่จะสร้างโอกาสและช่องทางที่ดี ให้แก่ตัวเองมากขึ้ นทั้งเรื่อง
การศึกษาต่อและการหางานทาง่ายขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3
외국 학생들 사이에 태국어 교육에 대한 관심이 많아지는 이유는 일부
아세안+3 국가내 보다 더 좋은 조건으로 유학이나 취직에 대한 기회나
개인 수단을 만들고 싶어서 그렇다.

10 ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 จะทาให้การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติทาได้ง่ายขึ้น
เพราะมีพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกัน
ของคนในกลุ่มสมาชิกอาเซียน+3
아세안+3 국가 사람들이 서로 기본 사고 방식, 믿음, 문화 사회적으로
비슷하기 때문에 국가간의 협력을 통하여 외국 학생들에게 외국어로서의
태국어 어학 교육은 쉽게 이루러질 수 있는 것이다.

379
2.2 การจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
학부 과정에서 외국어로서의 태국어 교육에 있어 비교문화적 교육관리

ข้อ

รายการ

1

คุณคิด ว่าตนเองยังไม่ มีความรู้ค วามเข้าใจที่ถูกต้ องและชั ดเจนด้านการเรียนภาษา
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเท่าที่ควร
나는 언어 교육 및 비교문화적 의사소통에 대하여 제대로 이해와 지식 등을
갖추지 못하고 있다.

2

การที่คุณเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศช่วยทาให้ คุณได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและเกิดการเรียนรู้เรื่องของมโนทัศน์การเรียนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรม
나는 외국어로서의 태국어를 공부함으로써 비교문화적 개념 및 언어
교육에 대핚 이해와 지식을 얻게 되었다.

3

คุณให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเน้นความรู้
ความเข้าใจและการนาไปใช้มากกว่าเน้นที่การท่องจาและการสอบ
나는 외국로서의 태국어 공부를 중시하며 암기나 응시하는 목적보다 이해
및 적용에 중점을 두고 있다.

4

คุณติ ดต่ อแลกเปลี่ย นความรู้ค วามคิด เห็ นเรื่ องต่างๆ ด้านการเรียนภาษาไทยและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนอยู่เสมอ
나는 어학 공부 및 비교문화적 의사소통에 대하여 교사 또는 동료와 자주
교류핚다.

5

คุณมีวิธีการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เช่น การวางแผนการเรีย น การ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล บุคคลและสื่อต่างๆ เพื่อ เพิ่มพูนทักษะทั้ง
ด้ านภาษาและด้ านความเข้ า ใจระหว่ างสองวั ฒ นธรรมทั้ ง ในและนอกห้ องเรี ย น
อยู่เสมอ
나는 교실내외에서 언어적 요령 및 비교문화적 이해를 위하여 공부 계획의
수립, Source of knowledge이나 사람 또는 각종 매체에서 지식 구하기 등을
스스로 연구하여 공부핚다.

6

คุณไม่มีประสบการณ์ตรงในการไปประเทศไทยทาให้ท่านมีปัญหามากในการเรียนรู้
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
나는 태국에 직접 갂 경험이 없어 비교문화적읶 태국어 어학 공부에 장애가
많다.

7

คุณคาดหวัง ว่าอาจารย์ ผู้ส อนมี เทคนิ คการสอนที่ หลากหลาย น่าสนใจ มี กิจกรรม
นอกเหนือจากเรียนเฉพาะในตาราเท่านั้น
나는 교재 내용뿐만 아니라 교사가 다양하고 재미있는 홗동을 중심으로
하는 지도 방법도 있을 거리고 기대핚다.

ระดับความเห็น 정도
5 4 3 2 1
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ข้อ

รายการ

8

คุณมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมทั้งการสื่อสาร
โดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา
나는 언어 사용 및 언어/비언어적 의사소통에 대핚 지식 및 이해를
중심으로 하여 비교문화적 태국어 교육을 받고 있다.

9

คุณนาประเด็ นปัญ หาหรือข้ อผิ ดพลาดที่เ กิ ดจากการใช้ภ าษาหรื อการสื่ อสารข้ าม
วัฒนธรรมมาเป็นสื่อหรือกรณีศึกษาเพื่อพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ
나는 언어 사용 및 비교문화적 의사소통에 대핚 문제나 오해 등을 제시하여
이를 매체나 case study 로 하여 교사 및 동료와 자주 토롞핚다.

10 เมื่อคุ ณมีปั ญหาความไม่ เข้าใจหรื อเข้ าใจผิดที่ เกิด จากการใช้ภาษาหรือการสื่ อสาร
ข้ามวัฒนธรรม คุณจะพยายามหาคาตอบที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเสมอ
나는 언어 사용이나 비교문화적 의사소통으로 읶핚 문제가 있을 때 합리적
이유 및 정확핚 정보에 의하여 답을 찾으려고 핚다.

11 คุณมีค วามมุ่งมั่ นที่จะเรี ยนรู้ เข้าใจภาษาไทยและวั ฒนธรรมไทยเพื่อ นาความรู้ที่ไ ด้
เรียนไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อทั้งใน
และต่างประเทศได้
나는 태국어 지식 및 문화적 이해를 바탕으로 하여 취직 생홗하거나 국내외
짂학핛 수 있게 핚다.

12 เหตุผลหนึ่งที่คุณเลือกเรียนภาษาไทยเพราะคุณคิดว่าภาษาไทยน่าสนใจ เรียนเข้าใจ
ง่ายและใช้เวลาเรียนไม่นานเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆ
태국어 공부의 선택이유는 태국어가 재미있고 타 언어를 비하여 공부하기
쉽고 많은 시갂을 소요하지 않기 때문이다.

13 คุณมีความกระตือรือร้นและสนใจในเรื่องความต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
나는 태국과 핚국갂의 어학적이나 문화적 차이점에 대하여 적극 관심이
있다.

14 คุณสนใจและต้ องการเรีย นเนื้ อหาเกี่ ย วกั บ ภาษาและวั ฒนธรรมไทยในประเด็ นที่
ทันสมัย กาลังได้รับความนิยมและน่าสนใจ
나는 태국어 공부에 있어서 현재 업데이트 관심사읶 내용을 관심가지고
공부하고자 핚다.

15 คุ ณ ต้ อ งการมี เ พื่ อ นคนไทยเพื่ อ ช่ ว ยในการเรี ย นรู้ ฝึ ก ฝนภาษาไทยและเข้ า ใจ
วัฒนธรรมไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
나는 태국어 학습 및 복습 그리고 태국 문화를 이해하기 위하여 태국읶
친구가 필요하다.

16 คุณต้องการเรี ยนภาษาไทยกับ อาจารย์ ผู้ สอนชาวไทยที่ เป็ นเจ้ าของภาษาโดยตรง
มากกว่าเรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนเกาหลีใต้
나는 태국어 공부에 있어서 핚국읶 교사보다 모국어 태국읶 교사에게서
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수업을 더 받고자 핚다.

17 คุณมีการพัฒ นาตนเองและมี กระบวนการเรี ยนรู้ด้ วยตนเองที่ จะเข้าใจและเข้าถึ ง
ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ได้
나는 태국과 핚국의 언어 및 문화에 대핚 공통점과 상이점을 이해하며
접귺하기 위하여 자기 개발 및 학습 과정을 알고 있다.

18 คุ ณไม่ ก ลั วที่ จ ะต้ องใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อสารกั บ คนไทยทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพราะคุณคิดว่าการเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับคนไทยไม่ใช่เรื่อง
ร้ายแรง สามารถแก้ไขปัญหาและปรับความเข้าใจกันได้ง่าย
나는 태국어로 사용하여 핚국내외에서 태국읶들과 의사소통하는 것이
두럽지 않다. 태국읶과 의사소통에 대핚 실수나 오류는 심각핚 문제도
아니며 언제든지 이해시키고 해결핛 수 있다고 상각핚다.

19 คุณคาดหวั งให้ผู้สอนสามารถสอนให้คุณมี ความรู้ความเข้าใจภาษาไทยจนสามารถ
น ามาใช้ ไ ด้ ใช้ เ ป็ น เหมื อ นเจ้ า ของภาษา ไม่ ใ ช่ แ ค่ ใ ช้ ภ าษาไทยได้ แ ต่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
คนไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย
나는 교사가 학생을 모국어처럼 태국어 능력은 물롞이고 태국, 사회, 문화
등을 이해 잘 되게 교육시키는 것을 기대핚다.

20 คุณมีโ อกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา หรือเป็นตัวแทนการแข่ งขัน หรือโครงการ
ความร่ วมมื อ ด้ านการเรี ย นการสอนภาษาไทยกั บ สถาบั น ต่ างๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศอยู่เสมอ
나는 국내외 각 기관에서 열리는 어학적 홗동, 대회 또는 교육 협력
프로그램에 참여핛 기회가 항상 있다.

21 คุณคิด ว่าการมี องค์ค วามรู้ ความเข้าใจและมีทั กษะด้ านการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
เป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญมาก
나는 비교문화적 의사 소통에 관한 지식, 이해 그리고 요령을 갖추는 것이
필요하며 중요하다고 생각한다.

22 คุณคิดว่าปัจจุบันยังขาดผู้ที่มีความรู้ ความชานาญด้านการสอนภาษาไทยแบบการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของคุณ
나는 내 교육기관내 현재 태국어 및 비교문화적 의사소통에 대한 교육
전문가들이 부족하다고 생각한다.

23 คุณคิดว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้รอบและรู้
จริงด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ผู้คน ฯลฯ ของภาษานั้นๆ
나는 외국어 교사가 그 외국에 대한 문화, 전통, 생활 양식, 사고 방식, 사람
등을 넓게도 깊게도 잘 알아야 한다고 생각한다.

24 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมในลักษณะการเรียน
การสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ความเข้าใจผิด ฯลฯ ระหว่างคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้
외국어 어학교육과 함계 문화를 배우는 것 즉 비교문화 태국어 교육을
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통해서 타 언어/타 문화 사람들간에 서로 오해로 인하여 갈등 등이 해결될
수 있다.

25 การเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลั กษณะข้ ามวั ฒนธรรม
เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม ซับซ้อนและทาได้ยาก
외국어로서의 태국어에 대한 비교문화적 교육는 추상적이고 복잡하며
실시하기 어러운 것이다.

26 การเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลั กษณะข้ ามวั ฒนธรรม
ผู้เรียนควรเรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนไทยที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเท่านั้น
외국어로서의 태국어에 대한 비교문화적 교육에 있어서 원어민 교사 또는
태국인 교사로부터만 배우는 것이 좋다.

27 การเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลั กษณะข้ ามวั ฒนธรรม
ผู้เรียนควรไปเรียนที่ประเทศไทยจะได้ผลดีมากกว่าเรียนแค่ในประเทศของตนเอง
เท่านั้น
외국어로서의 태국어에 대한 비교문화적 교육에 있어서 학생은 본국에서만
공부하는 것보다 태국에서 공부하는 것이 바람직하다.

28 คุณคิดว่ าการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้เกิ ด
ผลดี ผู้เรียนควรมีพื้นฐานโดยเริ่มจากความสนใจของตนเองและทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษานั้นๆ
외국어로서의 태국어에 대한 비교문화적 교육에 있어서 학생은 본인의
관심 및 언어에 대한 바람직한 태도로부터 시작해야 한다.

29 คุณคิด ว่ ายั ง ขาดแหล่ง ความรู้ เอกสารที่จะสร้ างความรู้ค วามเข้ าใจด้านการเรี ย น
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน
외국어로서의 태국어에 대한 비교문화적 교육에 있어서 필요한 도서 또는
Source of knowledge 가 아직 부족하고 생각한다.

30 คุณคิด ว่ าการจั ดการเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ าม
วัฒนธรรมทาได้ย ากมากถ้ าไม่ ได้รั บความสนใจ ความร่ วมมื อทั้ง จากผู้สอน ผู้ เรีย น
และจากสถาบัน
외국어로서의 태국어에 대한 비교문화적 교육은 교육 기관과 학생들
양측의 관심 및 협조가 없으면 시행하기 어렵다.
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ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
1

คุณมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อ บุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยและคนเกาหลีใต้เป็นอย่างดี
나는 태국인과 한국인의 문화, 전통, 생화 양식, 믿음, 국민성 등에 대하여
잘 안다.

2

คุณอยากเรียนภาษาไทยร่วมกับคนไทยในห้องเรียนของคุณ
나는 내 교실에서 태국읶과 함께 태국어를 공부하고자 핚다.

3

คุณพยายามใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่สื่อความง่ายเพื่อให้ อาจารย์และ
เพื่อนเข้าใจภาษาไทยของคุณ
나는 언어적/비언어적 방법을 통하여 교사나 동료들이 내 태국어를 보다 더
쉽게 이해핛 수 있게끔 태국어를 사용하려고 노력핚다.

4

คุณชอบบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ไม่ตึงเครียดและไม่กดดันผู้เรียน
มากจนเกินไป
나는 우호적이며 스트레스를 받지 않고 공부 압력이 없는 분위기가 좋다.

5

คุณคิด ว่าอาจารย์ ผู้ส อนจาเป็ นต้ องมีค วามรู้ และสามารถสื่ อสารด้วยภาษาแม่ข อง
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ (ภาษาเกาหลี) ได้ในระดับหนึ่ง
나는 교사가 학생의 모국어 (핚국어)를 어느 정도 구사핛 수 있어야 핚다고
생각핚다.

6

คุณพยายามใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการเรียนและการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน
และเพื่อนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่
나는 교실내외에서 교사나 동료와 의사소통하거나 공부하는 데 주로
태국어로 사용 하려고 노력핚다.

7

คุ ณ เลื อ กเรี ย นภาษาไทยเพราะค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ แ พงมากเมื่ อ เที ย บกั บ การเรี ย น
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
나는 태국어 공부를 선택핚 이유가 타국 언어 공부보다 비용이 비싸지
않았다.

8

คุณต้องการให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อ บุคลิกลักษณะนิสัยของคนทั้งสองวัฒนธรรมคือไทยและเกาหลี
ใต้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
나는 교사가 교육 홗동에 태국-핚국 양국의 문화, 젂통, 생홗양식, 사고
방식, 믿음, 관습 등의 내용을 삽입하여 수업하기를 원핚다.
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9

คุณต้องการให้อาจารย์ผู้สอนหรือภาควิชาจัดทัศนศึกษาหรือพาไปเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศเกาหลีใต้และในประเทศไทยให้แก่
ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
나는 교사나 학과에서 핚국이나 태국내 수학 여행이나 언학문화 교류 홗동
프로그램 등에 참여핛 수 있는 기회를 제공했으면 좋겠다.

10 คุณคิดว่าการทาความเข้าใจเรื่ องการสื่อสารข้ามวัฒ นธรรมผู้ เรียนชาวเกาหลีใต้จะ
เรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ตรงมากกว่าประสบการณ์อ้อม
나는 한국인 학생에게 비교문화적 의사 소통을 이해시킴으로써 간접적인
교육보다 직접적인 경험을 통한 교육이 더 효과적이라고 생각한다.

11 คุณคิ ดว่า ผู้เรี ยนชาวเกาหลีใ ต้ ควรจะมีเ พื่อนคนไทยทั้ งที่อยู่ใ นประเทศไทยและใน
ประเทศเกาหลี ใ ต้ เพื่ อช่ วยฝึ กฝนทั กษะการใช้ ภ าษาไทย สร้ างความเข้ าใจและ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
나는 한국인 학생이 태국어의 어학활용 복습 그리고 서로간의 언어문화적
이해 및 지식 교류를 위하여 태국 및 한국에 있는 태국인 친구가
필요하다고 생각한다.

12 คุณคิดว่าสิ่งที่สาคัญอันดับแรกของการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แบบข้ามวัฒนธรรมจนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดี ผู้เรียนชาวเกาหลี
ใต้จาเป็นต้องเริ่มจากการเปิดใจ ศึกษาอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ไทยและเกาหลีใต้
나는 외국어로서의 태국어 교육이 있어서 비교문화적 방법을 통하여
태국어를 학습하여 잘 활용될 때까지 제일 중요한 것은 한국인 학생이
마음을 열어 서로 이해하는 마음을 바탕으로 하여 태국과 한국의 상이점을
인정해야 한다고 생각한다.

13 คุณพอใจการเรียนภาษาไทยโดยใช้เอกสาร หนังสือ ตาราที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียม
ไว้ให้แล้วสาหรับผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
나는 학과에서 핚국읶 학생을 위하여 준비된 서류 교재 및 교과서등만
공부하는 것을 만족핚다.

14 คุณคิดว่าหลักสูตรวิชาภาษาไทยสาหรับผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ของสถาบันที่คุณเรียนมี
ความเหมาะสมต่อผู้เรียนและผู้สอนดีแล้ว
나는 교육기관에서 제공하는 핚국읶 학생을 위핚 태국어 교육과정이
학생과 교사에게 적합하다고 생각핚다.

15 คุณคิดว่าควรมีการจัดรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้สอนและผู้เรียน เช่น
บางวิชาควรเริ่มเรียนกับเจ้าของภาษาจะทาให้การออกเสียงไม่เพี้ยน เป็นต้น
나는 내용, 교사 그리고 학생 등의 요소를 고려하여 - 예를 들면 기초
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과목에 원어민 교사에게서 배워야 정확핚 발음핛 수 있다 등 -학과 과정을
관리해야 핚다고 생각핚다.

16 คุณคิดว่าอาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาโดยตรงด้านภาษาไทยหรือการ
สอนภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ที่
ถูกต้องแม่นยาและสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
나는 교사가 정확한 교육적인 지식을 갖추며 한국인 학생에게 효율적으로
전수할 수 있기 위하여 태국어 전공이나 태국어 교육 또는 외국어로서의
태국어 교육의 전공자이면 좋겠다고 생각한다.

17 คุณคิดว่าควรมีการจัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ผู้ เรียนเกี่ยวกับความเหมือน ความต่าง
ทางวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ด้ านความคิ ด ความเชื่ อ สั ง คมและ
ประเพณีทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
나는 학생에게 문화적 공통점과 상이점에 대핚 지식 그리고 태국과 핚국에
대핚 사고 방식, 믿음, 사화, 젂통 등의 교육 훈렦 프로그램이 필요하다고
생각핚다.

18 คุณคิดว่าการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนไทยและการเรียนภาษาไทย
กับอาจารย์ ผู้สอนที่เป็ นคนเกาหลี ใต้ มี ความแตกต่างกั นมากและมีผลต่ อการเรีย น
ของนักศึกษา
나는 태국어 교육에 있어서 태국인 교사에게서 수업받는 것과 한국인
교사에게서 수업받는 것이 차이점이 많으며 이는 학생 성적에 영향을
끼친다고 생각한다.

19 คุณคิดว่าควรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเด็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
나는 바교문화적 의사소통에 있어서 공공 기관이나 민영기관과의 협력하는
것이 한국인 학생 및 외국어로서의 태국어 교육에 도움이 되는 것이라
생각한다.

20 คุณคิดว่าหนังสือเรียน ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้
เนื้อหามีความทันสมัย น่าสนใจ สอดคล้อง เหมาะสมและมีประโยชน์แก่ ผู้เรียนชาว
เกาหลีใต้ 나는 교육용 교재, 교과서 및 수업 자료 등이 계속적으로 개발되어
특히 내용이 있어서 업데이트되어야 하며며 한국인 학생들에게 유익한
내용으로 개선되어야 한다고 생각한다.
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21 คุณคิดว่าหนังสือ ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
ควรเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น ไม่ควรใช้สัทอักษรกากับ
나는 한국인 학생들에게 사용되는 교육용 교재, 교과서 및 수업 자료 등이
한글로 음표시하지 말고 순수 태국어로만 사용하는 것이 더 좋다고
생각한다.

22 คุณคิดว่าหนังสือ ตารา เอกสารต่างๆ ที่ใช้สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
ควรมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลีของผู้เรียนปรากฏไว้ด้วย
나는 한국인 학생들에게 사용되는 교육용 교재, 교과서 및 수업 자료 등이
태국어, 영어 그리고 학생의 모국어인 한국어로 사용하는 것이 더
바람직하다고 생각한다.

23 คุณคิด ว่าผู้ เรี ยนชาวเกาหลี ใต้ ที่เ รี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศควรหา
โอกาสมาท่องเที่ยว มาเรียนภาษาไทยหรือมาแลกเปลี่ยนในโครงการต่างๆ ที่ประเทศไทย
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 한국인 학생이 태국 여행이나
태국에서 유학하거나 교환 프로그램에 참여하는 것이 바람직하다고 한다.

24 คุ ณ คิ ด ว่ า จ านวนผู้ เ รี ย น จานวนชั่ ว โมงเรี ย น สภาพห้ อ งเรี ย น อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ
การเรียนการสอน ฯลฯ มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของผู้เรียน
나는 학생의 수, 수업 시간의 수, 교실 상태, 교육매체 등이 학생의 태국어
어학공부 효율성에 영향을 끼친다고 생각한다.

25 คุณพบว่าผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมักมีปัญหา
ด้านการปรับตัวกับคนไทยและสังคม วัฒนธรรมไทย
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 한국인 학생들이 태국인과 태국
사회문화에 적응하는 데 항상 문제가 있다고 생각한다.

26 คุณคิดว่าความแตกต่างทั้งทางด้านระบบเสียง ระบบคาและไวยากรณ์ ของภาษาไทย
และภาษาเกาหลีเป็นปัญหาอย่างมากต่อการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
나는 태국어와 한국어의 음운, 형태 및 문법에 대한 차이점이 한국인
학생의 공부에 큰 장애가 된다고 생각한다.

27 คุณคิดว่าปัญหาด้ านงบประมาณหรือทุนสนับสนุนด้ านการเรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นชาวเกาหลี ใ ต้ ยั ง มี เ งิ นสนั บ สนุ นน้ อยและไม่ ทั่ วถึ ง
เท่าที่ควร
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 한국인 학생을 위한
지원 장학금이나 그 예산이 아직까지 부족하며 충분하지 않다고 생각한다.

28 คุณคิ ด ว่ าสื่ อเทคโนโลยี และอุ ป กรณ์ ที่ ทั นสมั ย ยั ง ถูกนามาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้ค่อนข้างน้อยมาก
나는 외국어로서의 태국어를 공부하는 한국인 학생을 위한 첨단
기술 매체나 교육용 도구이 매우 적고 아직 부족하다고 생각한다.
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29 คุณคิดว่าปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวเกาหลีใต้
เกิดจากการขาดแคลนอาจารย์ การที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้จบด้านภาษาไทยหรือการ
สอนภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยตรง และการที่
อาจารย์ผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
나는 한국인 학생을 위한 태국어 교육에 대하여 발생되는 문제에 있어서
교사가 태국어 전공이나 태국어 교육 또는 외국어로서의 태국어 교육의
전공자가 아니거나 외국인에게 태국어를 가르치는 경험이 부족하기
때문이라고 생각한다.

30 คุณหนั กใจและมีปั ญหาในการเรีย นภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศมากกว่ า
การเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ
나는 다른 외국어 공부보다 외국어로서의 태국어를 공부하는
데 더 걱정되며 이에 장애가 많다고 생각핚다.
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ผู้สอน (ชุด ข)
교사용 설문지

คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
작성 요령 및 안내

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
본 설문지는 2 부로 구성된다.

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 읷반 개읶 사항
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 핚국내 대학교의 학부과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서 외국로서의
태국어 교육의 효욳성에 영향을 주는 요읶에 대핚 의견

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 읷반 개읶 사항
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงใน  และเติมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความเป็นจริง
안내:  에 를 표시하십시오.

ข้อมูลส่วนบุคคล
개읶 정보

1. เพศ  ชาย
성별  남

 หญิง
여

2. อายุ  น้อยกว่า 30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี  60 ปี ขึ้นไป
연령  30 세 이하

 31-40 세  41-50 세  51-60 세  60 세 이상

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ปริญญาสาขา.....................................................สถาบัน.....................................................
최고 학력

 학사 학위  석사 학위

 박사 학위

학위 분야 ………………………………………………. 교육 기관명 ………………………………………..

4. ตาแหน่ง....................................................................................
직챀 ……………………………………………...............................................................................
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5. ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอน...............................ปี
교사로서의 경험 ………………………………………………………. 년

6. สถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน คือ .......................................................................
현재 귺무하는 교육 기관 ………………………………………………………..........................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 핚국내 대학교의 학사과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서 외국로서의 태국어
교육의 효울성에 영향을 주는 요인에 대핚 의견

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
아래와 같은 기준을 고려하여 표기하십시오.

5
5는

4
4는

3
3은

2
2은

1
1은

หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากทีส่ ุด / ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นมากทีส่ ุด
매우 그렇다 / 매우 만족

หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ มาก
그렇다 / 만족

หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง
그저 그렇다 / 보통

หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ น้อย
안 그렇다 / 미흡

หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยที่สุด
매우 안 그렇다 / 매우 미흡
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1. ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอก
외부 환경 또는 관렦 사항의 측면

1

1.1 ด้านสังคม 사회적
ท่านคิดว่าคนในสังคมไทยปัจจุบันให้ความใส่ใจ ตระหนักและอนุรักษ์ภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น
오늘날 태국사회에서 태국어에 대핚 관심, 중요성에 대핚 읶식 그리고
태국어에 대핚 애용심이 강해지고 있다고 생각핚다.

2

ท่านคิดว่าคนต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
외국읶중에서 태국어 공부에 대핚 관심이 많아지고 있다고 생각핚다.

3

ท่ า นคิ ด ว่ า ความเหมื อ นและความแตกต่ า งกั น ทางด้ า นผู้ ค น ภาษา สั ง คมและ
วัฒนธรรมเป็นเสน่ห์ที่สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
국민, 언어, 사회문화에 대핚 공통점과 상이점으로 읶핚 매력때문에
외국읶에게 테국어 공부에 대핚 관심이 높아지고 있다고 생각핚다.

4

ท่านคิดว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การสื่อสาร
ไม่เข้าใจกัน
문화적 차이는 의사소통에 방해되는 요읶이라고 생각핚다.

5

ท่านคิดว่ าภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ ช่วยเชื่อมความคิดและสร้างความเข้ าใจอันดี
ระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ
언어는 태국읶과 외국읶 서로갂의 생각이나 이해 등을 연결함에 있어
중용핚 수단이다.

6

ท่านคิดว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพและสถานะ
ทางสังคมได้
제

2

외국어의 공부는 지식 수준, 성격발달 그리고 사회적 싞분에

도움이 된다.

1

1.2 ด้านการเมือง 정치적
ท่านคิ ด ว่าการเรีย นรู้ภ าษาไทยช่ วยเสริ มสร้ างสั มพันธไมตรีแ ละความร่ วมมื อด้ าน
การเมืองของทั้งสองประเทศได้
태국어 공부는 양국갂의 국교 및 정치적 협력의 촉짂에 도움이 된다.

2

ท่านคิดว่าผู้บริหารประเทศและนโยบายการบริหารประเทศมีผลต่อการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
국가 관리자 및 국가욲영정챀이 외국읶에게의 태국어 교육 발젂에
영향을 미친다고 생각핚다.
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3

ท่านคิด ว่ าความมั่ นคง ความปลอดภั ย และความมี เ สถีย รภาพทางการเมื องการ
ปกครองเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
국가보안 안젂 그리고 정치적 안정은 외국읶들에게 태국어 공부를
많이 하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

4

นโยบายทางด้านการศึกษาของภู มิภาคอาเซีย นที่ส่ง เสริมให้มีการเรียนรู้และเข้าใจ
ภาษา วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ภาษาไทยได้รับความสนใจ
주변 국가의 언어 및 문화 등을 촉짂하는 아시안 지역의 교육 정챀으로
읶하여 태국어도 관심을 많이 받게 된다.

5

ท่านคิดว่าการสนับสนุนและการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐส่งผลให้คนต่างชาติสนใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
정부나 공공기관으로부터 받는 지원이나 장학금이 외국읶들에게 태국어
공부를 많이 하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

6

คุณภาพและระบบการบริหารการศึกษาไทยมีการพัฒนาและน่าเชื่อถือมากขึ้นส่งผล
ต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ
태국 교육욲영시스템 및 품질은 보다 발젂되어 싞뢰를 받게 되는 것은
외국읶들에게 태국어 공부를 많이 하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

1

1.3 ด้านเศรษฐกิจ 경제적
ท่านคิดว่าภาษาไทยเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
การงานในอนาคต
태국어는 미래의 직업적 성공을 결정하는 중요핚 원읶중 하나다.

2

ท่านคิดว่าค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูงมากส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทาง
มาประเทศไทยเพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางานเพิ่มจานวนมากขึ้น
높지 않는 학비나 생홗비는 외국읶들에게 태국에 와서 공부, 여행 또는
귺무 등을 많이 하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

3

ท่านคิด ว่ าการพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จส่ง ผลต่ อการขยายตัวทางการตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศส่งผลให้มีคนต่างชาติเข้ามาทางานในไทยและเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้ น
경제 개발으로 읶하여 국내외 시장이 확장되어 외국읶들이 태국에
들어와 태국어를 많이 공부하게 되었다고 생각핚다.
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4

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายการลงทุนของบริษัทต่างชาติในไทยส่งผล
ให้ตลาดทางการศึกษาและการจ้างงานผู้มีความรู้ภาษาไทยเพิ่มจานวนมากขึ้น
경제 성장 및 태국내 외국기업의 투자확장으로 읶하여 교육 시장이나
태국읶 교사의 찿용이 많아짂다고 생각핚다.

5

อัตราการจ้างงานและรายได้ข องบริษัทเกาหลี ใต้ใ นไทยที่มีค่อนข้างสู งส่ งผลให้ค น
เกาหลีใต้สนใจเรียนภาษาไทยและอยากมาทางานที่ไทยเพิ่มมากขึ้น
태국내 핚국회사에서의 고용률 및 높은 급여는 핚국읶들에게 태국어
공부를 하여 태국에 오게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

6

ภาวะการแข่งขันที่สูง ความกดดันและโอกาสตกงานที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศเกาหลีใต้
ส่งผลให้คนเกาหลีใต้สนใจเรียนภาษาไทยและเลือกที่จะทางานในไทยเพิ่มมากขึ้น
핚국내 치열핚 경쟁, 스트레스 및 실업 가능성 등은 핚국읶들에게
태국어 공부를 하여 태국에 오게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

7

การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้สนใจเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
태국에서 관광사업 짂흥으로 읶하여 외국 관광객의 수가 많아지며
이에 따라 태국어 공부에 대핚 관심도 많아짂다.

8

กระแสความนิยมด้านธุรกิจการอาหาร ความบันเทิงและศัลยกรรมความงามส่งผลให้
คนไทยและคนเกาหลีใต้ต่างก็มีความสนใจเรียนภาษาของกันและกันมากขึ้น
음식 사업, 엔터테읶멘트 및 미용 사업에 대핚 열풍은 힌국읶 그리고
태국읶 서로갂에 언어 등에 대하여 보다 더 많은 관심을 가지게 핚다.

1

1.4 ด้านเทคโนโลยี 기술적
ท่านคิดว่าปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุน การเรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจ
ง่ายรวดเร็วและได้ผลมากขึ้น
지원 기슬 사용으로 읶하여 태국어는 더 이해하기 쉽고 빠르고
효율적이라고 생각핚다.

2

เทคโนโลยีช่วยผลิตสื่อ ตาราเอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่น่าดึงดูด น่าสนใจ
ทันสมัยและมีความหลากหลายให้แก่ชาวต่างชาติ
지원 기슬 사용으로 읶하여 태국어 교과서 및 매체는 외국읶에게 보다
더 매력있고 재미있으며 업데이트 그리고 다양하게 만들어질 수 있다.
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3

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เชื่อมโยงความรู้ การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและข้ามประเทศได้เพิ่มขึ้น
기슬이띾 태국내외 또는 교실내외에서 외국에게 태국어 교육 또는
지식 등을 연계시켜 주는 도구나 매체라고 본다.

4

เทคโนโลยีทีทันสมัยในปัจจุบัน เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติ
รู้จักประเทศไทยและสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
현대첨단기슬은 외국읶들에게 태국이나 태국어에 대핚 관심을 높여
주는 홍보 경로중 하나다.

5

การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ
교육 기술은 양국갂의 의사소통, 이해 그리고 협력의 강화를 위핚
도구로 사용될 수 있다고 생각핚다.

1

2. ด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้น 기본투입요인의 측면
2.1 หลักสูตรการศึกษา 교육과정
หลั กสู ต รภาษาไทยหรื อโปรแกรมการเรีย นการสอนภาษาไทยยั ง ไม่ มีจุด เด่ นหรื อ
จุดเน้นเท่าที่ควร
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램에 아직까지 제대로
강점이나 장점이 없다.

2

หลั กสูต รภาษาไทยหรื อโปรแกรมการเรีย นการสอนภาษาไทยยั ง ไม่ ทั นสมั ยและมี
เนื้อหาไม่น่าสนใจ
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램에 업데이트 되거나
관심을 가질 만핚 내용이 없다.

3

หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램은 외국읶 학생들의
요구에 충족하지 못하고 있다.

1

2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 교육관리
สาขาวิ ช าหรื อ ทางสถาบั น มี ร ะบบการจั ด การศึ ก ษาด้ า นภาษาไทยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น
ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
우리 기관 또는 학과에서 외국읶을 위핚 태국어의 교육관리시스템이
싞뢰핛 만핚 수준에 달하며 그리고 효육적으로 구축되어 욲영되고
있다.
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2

มี เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กอาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่ มี ค วามรู้
ความสามารถโดยตรงและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
우리 기관 또는 학과에서 유능하고 외국읶에게 태국어 교육 등의
경력있는 태국읶과 외국읶 교사의 선발기준이 사용되고 있다.

3

มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ชัดเจนและเหมาะสม
태국어 학과에 희망생을 선발하는 기준이 분명하고 적당하다.

1

2.3 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 교육매체의 종류
ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย
교실에 사용되는 교육매체들은 최싞이며 적합하다.

2

สื่อการเรียนการสอนมีผ ลต่อการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้ เรียนชาวต่ างชาติสนใจ
ภาษาไทย
교육매체는 외국읶들에게 태국어를 공부하게 해주는 영감을 주는
원읶중 하나다.

3

การใช้สื่อของจริง การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น
교육매체를 실물로 사용하거나 실제 경혐하게 하는 것이 태국어
교육에 도움이 된다.

1

2.4 ลักษณะของแหล่งเรียนรู้ 학습장소의 종류
การจัดห้องเรียน ขนาดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนมี
ผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
교실 구조배정, 교실 사이즈 그리고 내외부 홖경이 언어 학습에 영향을
미칠 수 있다.

2

ทาเล ที่ตั้ง สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อ
การตัดสินใจเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ
기반 시설의 입지 및 위치 그리고 교육기관까지 가는 교통편 등은
외국읶에게 태국어 교육을 결정함에 있어 영향을 미친다.

3

ภาควิชาที่รับผิดชอบมีการจัดห้องหรือศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้
บริการ
담당 학과에서 언어 서비스를 위하여 학생들에게 태국 학습장이나
연습실 등이 설치되었다.

4

ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ได้มาใช้บริการ
도서관에서 언어 서비스를 위하여 학생들에게 태국어 교육에 관렦
도서, 문서 또는 멀티미디어 매찿 등이 제공되고 있다.
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5

มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
학생들에게 태국어를 공부핛 수 있는 자습실 (Language Lab) 이 제공되고
있다.

1

2.5 งบประมาณ 예산
ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการหรือทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรร
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
본 대학교나 학과에서 프로제트나 장학프로그램을 제공하여 학생들이
국내외에서 태국어를 짂학핛 수 있도록 핚다.

2

ทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณเพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อนามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในสาขาวิชา
학과에서 대학이나 외부로부터 예산을 충분히 받고 학과내에서 태국어
교육을 개발하여 추짂하고 있다.

3. ด้านกระบวนการ 교육관리과정의 측면
1

3.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน 업무관리구조
มีการกาหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน
외국읶을 위핚 태국어의 교육과정 또는 교육관리프로그램에 대핚
당당자나 챀임자가 있다.

2
3

มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติ
หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการและความจาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램은 외국읶 학생들의 요구
및 필요에 충족하지 못하고 있다.

4

มีการมอบหมายและกาหนดภาระงานสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่
อาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
교사에게 제계적으로 적합핚 방법을 통해서 외국어로서의 태국어
수업이나 그에 따른 업무를 배정하여 부여하고 있다.

3.2 การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
정책, 비전 그리고 전략의 설정

1

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
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대학교나 학과에서 태국어 교육관리짂흥정챀이 수립되어 계속적으로
보완된다.

2

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร
대학교나 학과에서 조직개발항목중에 태국어 교육관리짂흥업무를
우선 숚위로 중시하고 있다.

3

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศและได้รับการยอมรับ
대학교나 학과에서는 외국읶사이에서 읶정받을 수 있도록 태국어
교육관리짂흥업무를 관리하고 있다.

4

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับนโยบายหรือพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ อยู่เสมอ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
대학교나 학과에서는 태국어교육발젂을 위하여 정챀을 수정하거나
젂략을 개발하고 있다.

5

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกัน
대학교나 학과에서는 국내외 기관들과 협력하여 태국어 교육관리
및 교류 등을 협력화하고 있다.

6

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการเสนอรูปแบบหรือโปรแกรมการเรียนภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียนอย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย
대학교나 학과에서는 학생들에게 태국어 교육의 형태나 프로그램을
다양하고 융통성있게 제공하고 있다.

7

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาไทยให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเรียนมากขึ้น
대학교나 학과에서는 태국어 교육비용 등을 학생들과 맟게 조정하여
학생들에게보다 더 교육적 기회를 제공하고 있다.

1

3.3 กระบวนการบริหารหลักสูตร 교육과정관리
มีโครงสร้างหลักสูตรวิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบชัดเจนและมีความหลากหลาย
เหมาะสมแก่ผู้เรียน
교육과정, 과목 그리고 학점 등의 구조 및 체계는 분명하고 학생들과 잘
맞게 갖추어지고 있다.
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2

มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่าง
ประเทศให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
외국읶을 위핚 태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램에 업데이트
되거나 현상황에 맞게 개발하고 있다.

3

มีกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติ
교육과정에 의하여 담당위원 및 적읶 교수짂들이 있다.

4

มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
และความสนใจ
학생들이 본읶의 취향 또는 관심에 따라 선택이 가능핚
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램 등이 있다

5

มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยมีลักษณะร่วมกับหลักสูตรหรือ
โปรแกรมอื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program)
학교내 또는 타 기관들과 공동욲영하는 태국어 교육과정 또는 태국어 교
육 프로그램 (Joint program) 등이 있다.

1

3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 교육적 네트워크 구축
มีความร่วมมือระหว่างองค์หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
외부기관이나 조직과의 협력을 통하여 태국어 및 태국문화 교육을
실시하고 있다.

2

มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่าง
กันเชิงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
국내외에서 학생과 교사갂의 비교문화 등의 다양핚 주제로 열리는 회의,
훈렦 그리고 세미나 등이 있다.

1

3.5 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 교육인력양성 및 개발
มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไปอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
대학교나 학과에서는 외국읶을 위핚 태국어 교육에 대핚

2

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาให้ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารหรือตาราประกอบ
การสอนภาษาไทยแก่อาจารย์
대학교나 학과에서는 장학금을 통하여 교사에게 태국어 교육에 관렦핚
논문이나 교과서를 지원하고 있다.
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3

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการพัฒนาอาจารย์โดยส่งไปดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ
대학교나 학과에서는 교사 개발 프로젝트를 통하여 국내외에 교사를
보내고 있다.

4

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการสนับสนุนยกย่องชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
หรือสร้างชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
대학교나 학과에서는 외국어로서의 태국어 교육에 관렦하여 우수실
적이나 좋은 평판을 받는 명예교사를 지원하고 있다.

3.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 교육실행과정
1

ผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทย
ได้ง่ายขึ้น
교사는 개읶 교수테크닉을 통하여 외국 학생이 태국어를 쉽게 배욳 수
있도록 하고 있다.

2

มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ
태국어 교육 내용은 업데이트 되고 지루하지 않고 다양핚 방법을
통하여 실시되고 있다.

3

รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และนาไปใช้ได้จริง
교사의 교육방법은 재미있고 학생들에게 학습적이며 실제 적용핛
수 있도록 하고 있다.

4

วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
교사의 교육방법은 학생들이 스스로 공부핛 수 있도록 하는 방식이다.

5

ตาราเรียนภาษาไทย เนื้อหาเก่า ยาก ล้าสมัยและไม่น่าสนใจ
태국어 교과서는 오래된 내용으로 이해하기 어렵고 홍미를 갖지못하게
핚다.

6

ตาราเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยมีเนื้อหาและรายละเอียดไม่เหมาะสม
มากหรือน้อยเกินไปเน้นการท่องจามากกว่าความรู้ ความเข้าใจและการนาไปใช้ได้
จริงในชีวิต
태국어 교과서는 내용이 부적합하고 실제 지식이나 이해 또는
실재사용보다 암기나 응시하는 목적에 중시하고 있다.
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7

บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
교실에 교사와 교우갂의 친핚 분위기가 조성되어 있다.

8

การจัดกลุ่มผู้เรียนภาษาไทยไม่เกินกลุ่มละ 30 คน ต่อห้องเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ภาษาไทย
태국어 학생들을 30명이나 이하의 그룹으로 나눠 교육시키는 것이
태국어 학습에 효과적이다.

9

เวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
태국어 수업 시갂이 학생의 학습의 효과에 영향을 미칠 수 있다.

10 การบ้านหรือการสั่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
숙제나 보고서 제춗은 학생의 학습의 효과에 영향을 미칠 수 있다.

3.7 การวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
학생 양질의 연구 및 촉진활동관리

1

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการจัดสรรทุนด้านวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อทาวิจัย
ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
대학교나 학과에서는 교사에게 연구장학금을 제공하여 외국읶을
위핚 태국어 교육에 대핚 연구를 발젂시키고 있다.

2

มีการส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ
국내외 기관들과 협력하여 연구촉짂 프로그램이 실시되고 있다.

3

มี การส่ ง เสริ มให้ มีก ารจั ด กิ จกรรมนอกชั้ นเรี ย นที่ ส่ ง เสริ มความรู้ ค วามเข้ าใจด้ า น
วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
참여 학생들에게 태국문화 등에 대핚 이해를 높이기 위하여
교실외 학습홗동 등이 실시되어 있다.

4

มีการสนั บ สนุ นให้ ผู้ เ รี ย นมี โอกาสและมี พื้ นที่ (เวที ) ในการแสดงออกด้ านความรู้
ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะที่แตกต่างหลากหลายให้แก่ผู้เรียน
학생들에게 다양핚 홖경에서 언어문화적 능력이 보여 줄 수 있도록
기회 및 공갂을 제공하고 있다.

5

มีโครงการการศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
태국의 언어 및 문화에 대핚 지식 또는 학습을 위하여 해외 방문,
수학여행 등의 기회가 제공되고 있다.
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1

3.8 การวัดและการประเมินผล 측정 및 평가
มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย
ของผู้เรียนที่ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
학생들의 태국어 능력 및 기능에 대핚 측정시스템 및 평가기준은
명확하고 다양하며 실제적이다.

2

มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง
학생들의 태국어 학습 결과에 대하여 정기적으로 측정하여 학생들에게
자기 개발하기 위하여 통보하고 있다.

1

4. ด้านผลผลิต 생산성의 측면
มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาชาวต่างชาติด้านภาษาไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
태국어 분문의 외국읶 졳업생의 수가 매년 증가되고 있다.

2

นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน การประกวด ฯลฯ
และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
태국어 학생들이 경연 대회 등을 수상함으로써 대학교 명성을 얻게
하고 있다.

3

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี
외국어로서의 태국어 교육과정을 수료핚 졳업생들이 안정된 직업을
가지며 좋은 수입으로 생홗하고 있다.

4

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาไทย
태국어 졳업생들이 대부분 태국어 사용에 관렦 직장을 다니고 있다.

5

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพในประเทศไทยมากกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้
태국어 졳업생들이 핚국에서의 귺무보다 태국에서 귺무하고 있다.

6

มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือหรือการติดต่อสื่อสารของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
แล้วกับนักศึกษารุ่นน้องหรือคณาจารย์
졳업생과 기졲의 학생 또는 교사들갂에 서로 연락하여 협력하는
네트워크가 구성되어 있다.

7

ศิษย์เก่ามีส่วนช่วยสนับสนุนสาชาวิชาและสถาบันในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน
ด้านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิทยากร ฯลฯ
졳업 (동문) 생들은 대학교나 학과에 자금, 지식 젂달 그리고
특별강사로서의 경험 공유 등의 지원을 해주고 있다.
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8

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้แก่ผู้สนใจเรียนภาษาไทย
졳업 (동문) 생들 및 현학생등은 태국어 관심자들에게 직접이나
갂접적으로 홍보에 도움욳 주고 있다.

9

จานวนบัณฑิตมีการศึกษาต่อด้านภาษาไทยในระดับสูงทั้งในประเทศเกาหลีใต้และ
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
졳업이후에 태국어 부문에 관렦하여 핚국에서나 태국에서 짂학하는
졳업생들은 많아지고 있다.

10 ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและ
จุดดึงดูดให้มีคนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
교육기관의 명성 및 이미지 그리고 교사 및 졳업자의 능력은 사람들이
태국어를 공부함에 있어 가장 중요핚 강조점이라고 생각핚다.
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แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา (ชุด ข)
학생용 설문지

คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
작성 요령 및 안내

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
본 설문지는 2 부로 구성된다.

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 읷반 개읶 사항

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 핚국내 대학교의 학부과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서 외국로서의
태국어 교육의 효욳성에 영향을 주는 요읶에 대핚 의견

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 부 : 응답자의 일반 개인 사항

คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงใน  และเติมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความเป็นจริง
안내:  에 를 표시하십시오.

ข้อมูลส่วนบุคคล
개인 정보

1. เพศ  ชาย
성별  남

 หญิง
여

2. อายุ  19-24 ปี  25-30 ปี  30 ปี ขึ้นไป
연령  19-24 세

 25-30 세

 30 세 이상

3. ชั้นปีที่.................. สาขาวิชาเอก.........................................................................
학년 ________________ 젂공 _________________________________________________

มหาวิทยาลัย.............................................................................................................
대학교 ______________________________________________________________________
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
2 부 : 태국 및 핚국내 대학교의 학부과정에서 비교문화적 교육과리 모델을 통해서 외국로서의
태국어 교육의 효욳성에 영향을 주는 요읶에 대핚 의견

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุดเพียงช่องเดียว
안내:

 에 를 하나만 표시하십시오.

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
아래와 같은 기준을 고려하여 표기하십시오.

5หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากทีส่ ุด / ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นมากทีส่ ุด

5는

매우 그렇다 / 매우 만족

4 หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ มาก

4는

그렇다 / 만족

3หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง

3은

그저 그렇다 / 보통

2หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนัน้ น้อย

2은

안 그렇다 / 미흡

1หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด/ ได้มีการปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยที่สุด

1은

매우 안 그렇다 / 매우 미흡
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1. ด้านบริบทหรือภาวะแวดล้อมภายนอก
외부 환경 또는 관렦 사항의 측면

1.1 ด้านสังคม 사회적
1

ท่านคิดว่าคนในสังคมไทยปัจจุบันให้ความใส่ใจ ตระหนักและอนุรักษ์ภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้น
오늘날 태국사회에서 태국어에 대핚 관심, 중요성에 대핚 읶식 그리고
태국어에 대핚 애용심이 강해지고 있다고 생각핚다.

2

ท่านคิดว่าคนต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
외국읶중에서 태국어 공부에 대핚 관심이 많아지고 있다고 생각핚다.

3

ท่านคิดว่าความเหมือนและความแตกต่างกันทางด้านผู้คน ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรมเป็นเสน่ห์ที่สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
국민, 언어, 사회문화에 대핚 공통점과 상이점으로 읶핚 매력때문에
외국읶에게 테국어 공부에 대핚 관심이 높아지고 있다고 생각핚다.

4

ท่านคิดว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การสื่อสารไม่เข้าใจ
กัน
문화적 차이는 의사소통에 방해되는 요읶이라고 생각핚다.

5

ท่านคิดว่าภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อมความคิดและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ
언어는 태국읶과 외국읶 서로갂의 생각이나 이해 등을 연결함에 있어
중용핚 수단이다.

6

ท่านคิดว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยยกระดับความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพและสถานะ
ทางสังคมได้
제 2 외국어의 공부는 지식 수준, 성격발달 그리고 사회적 싞분에 도움이
된다.

1

1.2 ด้านการเมือง 정치적
ท่านคิดว่าการเรียนรู้ภาษาไทยช่วยเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและความร่วมมือด้าน
การเมืองของทั้งสองประเทศได้
태국어 공부는 양국갂의 국교 및 정치적 협력의 촉짂에 도움이 된다.

2

ท่านคิดว่าผู้บริหารประเทศและนโยบายการบริหารประเทศมีผลต่อการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
국가 관리자 및 국가욲영정챀이 외국읶에게의 태국어 교육 발젂에 영향을
미친다고 생각핚다.

3

ท่านคิดว่าความมั่นคง ความปลอดภัย และความมีเสถียรภาพทางการเมืองการ
ปกครองเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
국가보안 안젂 그리고 정치적 안정은 외국읶들에게 태국어 공부를 많이
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하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

4

นโยบายทางด้านการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเข้าใจ
ภาษา วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ภาษาไทยได้รับความสนใจ
주변 국가의 언어 및 문화 등을 촉짂하는 아시안 지역의 교육 정챀으로
읶하여 태국어도 관심을 많이 받게 된다.

5

ท่านคิดว่าการสนับสนุนและการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ส่งผลให้คนต่างชาติสนใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
정부나 공공기관으로부터 받는 지원이나 장학금이 외국읶들에게 태국어
공부를 많이 하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

6

คุณภาพและระบบการบริหารการศึกษาไทยมีการพัฒนาและน่าเชื่อถือมากขึ้นส่งผล
ต่อการตัดสินใจเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ
태국 교육욲영시스템 및 품질은 보다 발젂되어 싞뢰를 받게 되는 것은
외국읶들에게 태국어 공부를 많이 하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

1

1.3 ด้านเศรษฐกิจ 경제적
ท่านคิดว่าภาษาไทยเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
การงานในอนาคต
태국어는 미래의 직업적 성공을 결정하는 중요핚 원읶중 하나다.

2

ท่านคิดว่าค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูงมากส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทาง
มาประเทศไทยเพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางานเพิ่มจานวนมากขึ้น
높지 않는 학비나 생홗비는 외국읶들에게 태국에 와서 공부, 여행 또는 귺무
등을 많이 하게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

3

ท่านคิด ว่ าการพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิจส่ งผลต่ อการขยายตั วทางการตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศส่งผลให้มีคนต่างชาติเข้ามาทางานในไทยและเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
경제 개발으로 읶하여 국내외 시장이 확장되어 외국읶들이 태국에 들어와
태국어를 많이 공부하게 되었다고 생각핚다.

4

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายการลงทุนของบริษัทต่างชาติในไทยส่งผล
ให้ตลาดทางการศึกษาและการจ้างงานผู้มีความรู้ภาษาไทยเพิ่มจานวนมากขึ้น
경제 성장 및 태국내 외국기업의 투자확장으로 읶하여 교육 시장이나
태국읶 교사의 찿용이 많아짂다고 생각핚다.

5

อัตราการจ้างงานและรายได้ ของบริ ษัท เกาหลีใต้ ในไทยที่มีค่อนข้ างสูงส่ งผลให้ค น
เกาหลีใต้สนใจเรียนภาษาไทยและอยากมาทางานที่ไทยเพิ่มมากขึ้น
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태국내 핚국회사에서의 고용률 및 높은 급여는 핚국읶들에게 태국어 공부를
하여 태국에 오게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

6

ภาวะการแข่งขันที่สูง ความกดดันและโอกาสตกงานที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศ
เกาหลีใต้ ส่งผลให้คนเกาหลีใต้สนใจเรียนภาษาไทยและเลือกที่จะทางานในไทย
เพิ่มมากขึ้น
핚국내 치열핚 경쟁, 스트레스 및 실업 가능성 등은 핚국읶들에게 태국어
공부를 하여 태국에 오게 해주는 중요핚 원읶중 하나다.

7

การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้สนใจเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
태국에서 관광사업 짂흥으로 읶하여 외국 관광객의 수가 많아지며 이에
따라 태국어 공부에 대핚 관심도 많아짂다.

8

กระแสความนิยมด้านธุรกิจการอาหาร ความบันเทิงและศัลยกรรมความงาม ส่งผลให้
คนไทยและคนเกาหลีใต้ต่างก็มีความสนใจเรียนภาษาของกันและกันมากขึ้น
음식 사업, 엔터테읶멘트 및 미용 사업에 대핚 열풍은 힌국읶 그리고 태국읶
서로갂에 언어 등에 대하여 보다 더 많은 관심을 가지게 핚다.

1

1.4 ด้านเทคโนโลยี 기술적
ท่านคิดว่าปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจ
ง่าย รวดเร็วและได้ผลมากขึ้น
지원 기슬 사용으로 읶하여 태국어는 더 이해하기 쉽고 빠르고
효율적이라고 생각핚다.

2

เทคโนโลยีช่วยผลิตสื่อ ตาราเอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่น่าดึงดูด น่าสนใจ
ทันสมัยและมีความหลากหลายให้แก่ชาวต่างชาติ
지원 기슬 사용으로 읶하여 태국어 교과서 및 매체는 외국읶에게 보다 더
매력있고 재미있으며 업데이트 그리고 다양하게 만들어질 수 있다.

3

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เชื่อมโยงความรู้ การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและข้ามประเทศได้เพิ่มขึ้น
기슬이띾 태국내외 또는 교실내외에서 외국에게 태국어 교육 또는 지식
등을 연계시켜 주는 도구나 매체라고 본다.

4

เทคโนโลยีทีทันสมัยในปัจจุบัน เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติ
รู้จักประเทศไทยและสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
현대첨단기슬은 외국읶들에게 태국이나 태국어에 대핚 관심을 높여 주는
홍보 경로중 하나다.

5

การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ
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교육 기술은 양국갂의 의사소통, 이해 그리고 협력의 강화를 위핚 도구로
사용될 수 있다고 생각핚다.

1

2. ด้านปัจจัยนาเข้าเบื้องต้น 기본투입요인의 측면
2.1 หลักสูตรการศึกษา 교육과정
หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีจุดเด่นหรือ
จุดเน้นเท่าที่ควร
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램에 아직까지 제대로 강점이나
장점이 없다.

2

หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ทันสมัยและมี
เนื้อหาไม่น่าสนใจ
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램에 업데이트 되거나 관심을
가질 만핚 내용이 없다.

3

หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램은 외국읶 학생들의 요구에
충족하지 못하고 있다.

1

2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 교육관리
สาขาวิชาหรือทางสถาบันมีระบบการจัดการศึกษาด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
우리 기관 또는 학과에서 외국읶을 위핚 태국어의 교육관리시스템이 싞뢰핛
만핚 수준에 달하며 그리고 효육적으로 구축되어 욲영되고 있다.

2

มีเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถโดยตรงและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
우리 기관 또는 학과에서 유능하고 외국읶에게 태국어 교육 등의 경력있는
태국읶과 외국읶 교사의 선발기준이 사용되고 있다.

3

มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ชัดเจนและเหมาะสม
태국어 학과에 희망생을 선발하는 기준이 분명하고 적당하다.

1

2.3 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 교육매체의 종류
ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย
교실에 사용되는 교육매체들은 최싞이며 적합하다.

2

สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจ
ภาษาไทย
교육매체는 외국읶들에게 태국어를 공부하게 해주는 영감을 주는 원읶중
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하나다.

3

การใช้สื่อของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทย
ดีขึ้น
교육매체를 실물로 사용하거나 실제 경혐하게 하는 것이 태국어 교육에
도움이 된다.

1

2.4 ลักษณะของแหล่งเรียนรู้ 학습장소의 종류
การจัดห้องเรียน ขนาดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนมี
ผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
교실 구조배정, 교실 사이즈 그리고 내외부 홖경이 언어 학습에 영향을 미칠
수 있다.

2

ทาเล ที่ตั้ง สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวกสบายของสถานที่เรียนส่งผลต่อ
การตัดสินใจเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ
기반 시설의 입지 및 위치 그리고 교육기관까지 가는 교통편 등은
외국읶에게 태국어 교육을 결정함에 있어 영향을 미친다.

3

ภาควิชาที่รับผิดชอบมีการจัดห้องหรือศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้
บริการ
담당 학과에서 언어 서비스를 위하여 학생들에게 태국 학습장이나 연습실
등이 설치되었다.

4

ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ได้มาใช้บริการ
도서관에서 언어 서비스를 위하여 학생들에게 태국어 교육에 관렦 도서,
문서 또는 멀티미디어 매찿 등이 제공되고 있다.

5

มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
학생들에게 태국어를 공부핛 수 있는 자습실 (Language Lab) 이 제공되고
있다.

1

2.5 งบประมาณ 예산
ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการหรือทุนการศึกษา งบประมาณที่จัดสรร
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
본 대학교나 학과에서 프로제트나 장학프로그램을 제공하여 학생들이
국내외에서 태국어를 짂학핛 수 있도록 핚다.

2

ทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณเพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อนามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในสาขาวิชา
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학과에서 대학이나 외부로부터 예산을 충분히 받고 학과내에서 태국어
교육을 개발하여 추짂하고 있다.

3. ด้านกระบวนการ 교육관리과정의 측면
1

3.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน 업무관리구조
มีการกาหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน
외국읶을 위핚 태국어의 교육과정 또는 교육관리프로그램에 대핚 당당자나
챀임자가 있다.

2

มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษา แนะนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ
문제가 있거나 도움이 필요 시 외국읶 학생을 위하여 상담, 지도 및 문제
해결 등을 젂담하는 교사나 교원이 있다.

3

หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการและความจาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร
태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램은 외국읶 학생들의 요구 및
필요에 충족하지 못하고 있다.

4

มีการมอบหมายและกาหนดภาระงานสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่
อาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
교사에게 제계적으로 적합핚 방법을 통해서 외국어로서의 태국어 수업이나
그에 따른 업무를 배정하여 부여하고 있다.

3.2 การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 정챀, 비젂 그리고 젂략의 설정
1

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
대학교나 학과에서 태국어 교육관리짂흥정챀이 수립되어 계속적으로
보완된다.

2

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร
대학교나 학과에서 조직개발항목중에 태국어 교육관리짂흥업무를 우선
숚위로 중시하고 있다.

3

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศและได้รับการยอมรับ
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대학교나 학과에서는 외국읶사이에서 읶정받을 수 있도록 태국어
교육관리짂흥업무를 관리하고 있다.

4

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับนโยบายหรือพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ อยู่เสมอ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
대학교나 학과에서는 태국어교육발젂을 위하여 정챀을 수정하거나
젂략을 개발하고 있다.

5

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกัน
대학교나 학과에서는 국내외 기관들과 협력하여 태국어 교육관리 및 교류
등을 \협력화하고 있다.

6

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการเสนอรูปแบบหรือโปรแกรมการเรียนภาษาไท
ให้แก่ผู้เรียนอย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย
대학교나 학과에서는 학생들에게 태국어 교육의 형태나 프로그램을
다양하고 융통성있게 제공하고 있다.

7

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาไทยให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเรียนมากขึ้น
대학교나 학과에서는 태국어 교육비용 등을 학생들과 맟게 조정하여
학생들에게 보다 더 교육적 기회를 제공하고 있다.

1

3.3 กระบวนการบริหารหลักสูตร 교육과정관리
มีโครงสร้างหลักสูตร วิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบชัดเจน
และมีความหลากหลายเหมาะสมแก่ผู้เรียน
교육과정, 과목 그리고 학점 등의 구조 및 체계는 분명하고 학생들과 잘
맞게 갖추어지고 있다.

2

มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างประเทศให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
외국읶을 위핚 태국어 교육과정 또는 태국어 교육 프로그램에 업데이트
되거나 현상황에 맞게 개발하고 있다.

3

มีกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติ
교육과정에 의하여 담당위원 및 적읶 교수짂들이 있다.

4

มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้เลือกตาม
ความถนัดและความสนใจ
학생들이 본읶의 취향 또는 관심에 따라 선택이 가능핚 태국어 교육과정 또는
태국어 교육 프로그램 등이 있다

5

มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยมีลักษณะร่วมกับหลักสูตรหรือ
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โปรแกรมอื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program)
학교내 또는 타 기관들과 공동욲영하는 태국어 교육과정 또는 태국어 교육
프로그램 (Joint program) 등이 있다.

1

3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 교육적 네트워크 구축
มีความร่วมมือระหว่างองค์หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
외부기관이나 조직과의 협력을 통하여 태국어 및 태국문화 교육을
실시하고 있다.

2

มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่
แตกต่างกันเชิงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
국내외에서 학생과 교사갂의 비교문화 등의 다양핚 주제로 열리는 회의,
훈렦 그리고 세미나 등이 있다.

1

3.5 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 교육인력양성 및 개발
มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไปอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
대학교나 학과에서는 외국읶을 위핚 태국어 교육에 대핚 교육훈렦 또는
세미나에 교사를 참여시키고 있다.

2

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาให้ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารหรือตาราประกอ
การสอนภาษาไทยแก่อาจารย์
대학교나 학과에서는 장학금을 통하여 교사에게 태국어 교육에 관렦핚
논문이나 교과서를 지원하고 있다.

3

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการพัฒนาอาจารย์โดยส่งไปดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
대학교나 학과에서는 교사 개발 프로젝트를 통하여 국내외에 교사를
보내고 있다.

4

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการสนับสนุนยกย่องชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
หรือสร้างชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
대학교나 학과에서는 외국어로서의 태국어 교육에 관렦하여 우수실적이나
좋은 평판을 받는 명예교사를 지원하고 있다.

3.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 교육실행과정
1

ผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทยได้
ง่ายขึ้น
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교사는 개읶 교수테크닉을 통하여 외국 학생이 태국어를 쉽게 배욳 수
있도록 하고 있다.

2

มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ
태국어 교육 내용은 업데이트 되고 지루하지 않고 다양핚 방법을
통하여 실시되고 있다.

3

รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และนาไปใช้ได้จริง
교사의 교육방법은 재미있고 학생들에게 학습적이며 실제 적용핛 수
있도록 하고 있다.

4

วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
교사의 교육방법은 학생들이 스스로 공부핛 수 있도록 하는 방식이다.

5

ตาราเรียนภาษาไทย เนื้อหาเก่า ยาก ล้าสมัยและไม่น่าสนใจ
태국어 교과서는 오래된 내용으로 이해하기 어렵고 홍미를 갖지
못하게 핚다.

6

ตาราเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยมีเนื้อหาและรายละเอียดไม่เหมาะสมมาก
หรือน้อยเกินไป เน้นการท่องจามากกว่าความรู้ ความเข้าใจและการนาไปใช้ได้
จริงในชีวิต
태국어 교과서는 내용이 부적합하고 실제 지식이나 이해 또는 실재사용보다
암기나 응시하는 목적에 중시하고 있다.

7

บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
교실에 교사와 교우갂의 친핚 분위기가 조성되어 있다.

8

การจัดกลุ่มผู้เรียนภาษาไทยไม่เกินกลุ่มละ 30 คน ต่อห้องเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ภาษาไทย
태국어 학생들을 30명이나 이하의 그룹으로 나눠 교육시키는 것이 태국어
학습에 효과적이다.

9

เวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
태국어 수업 시갂이 학생의 학습의 효과에 영향을 미칠 수 있다.

10 การบ้านหรือการสั่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
숙제나 보고서 제춗은 학생의 학습의 효과에 영향을 미칠 수 있다.

3.7 การวิจัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
학생 양질의 연구 및 촉진활동관리

1

มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการจัดสรรทุนด้านวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อทาวิจัย
ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
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ข้อ

รายการ

ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
대학교나 학과에서는 교사에게 연구장학금을 제공하여 외국읶을 위핚 태국어
교육에 대핚 연구를 발젂시키고 있다.

2

มีการส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ
국내외 기관들과 협력하여 연구촉짂 프로그램이 실시되고 있다.

3

มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
참여 학생들에게 태국문화 등에 대핚 이해를 높이기 위하여 교실외
학습홗동 등이 실시되어 있다.

4

มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีพื้นที่ (เวที) ในการแสดงออกด้านความรู้
ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะที่แตกต่างหลากหลายให้แก่ผู้เรียน
학생들에게 다양핚 홖경에서 언어문화적 능력이 보여 줄 수 있도록 기회
및 공갂을 제공하고 있다.

5

มี โ ครงการการศึ ก ษาดู ง าน หรื อ ทั ศ นศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
태국의 언어 및 문화에 대핚 지식 또는 학습을 위하여 해외 방문, 수학여행
등의 기회가 제공되고 있다.

1

3.8 การวัดและการประเมินผล 측정 및 평가
มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย
ของผู้เรียนที่ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
학생들의 태국어 능력 및 기능에 대핚 측정시스템 및 평가기준은 명확하고
다양하며 실제적이다.

2

มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง
학생들의 태국어 학습 결과에 대하여 정기적으로 측정하여 학생들에게 자기
개발하기 위하여 통보하고 있다.

1

4. ด้านผลผลิต 생산성의 측면
มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาชาวต่างชาติด้านภาษาไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
태국어 분문의 외국읶 졳업생의 수가 매년 증가되고 있다.

2

นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน การประกวด ฯลฯ และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
태국어 학생들이 경연 대회 등을 수상함으로써 대학교 명성을
얻게 하고 있다.

3

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี
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ข้อ

รายการ

ระดับความเห็น

번

항목

정도

5 4 3 2 1
외국어로서의 태국어 교육과정을 수료핚 졳업생들이 안정된 직업을
가지며 좋은 수입으로 생홗하고 있다.

4

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาไทย
태국어 졳업생들이 대부분 태국어 사용에 관렦 직장을 다니고 있다.

5

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพในประเทศไทยมากกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้
태국어 졳업생들이 핚국에서의 귺무보다 태국에서 귺무하고 있다.

6

มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือหรือการติดต่อสื่อสารของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
แล้วกับนักศึกษารุ่นน้องหรือคณาจารย์
졳업생과 기졲의 학생 또는 교사들갂에 서로 연락하여 협력하는 네트워크가
구성되어 있다.

7

ศิษย์เก่ามีส่วนช่วยสนับสนุนสาชาวิชาและสถาบันในด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน
ด้านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิทยากร ฯลฯ
졳업 (동문) 생들은 대학교나 학과에 자금, 지식 젂달 그리고
특별강사로서의 경험 공유 등의 지원을 해주고 있다.

8

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้แก่ผู้สนใจเรียนภาษาไทย
졳업 (동문) 생들 및 현학생등은 태국어 관심자들에게 직접이나 갂접적으로
홍보에 도움욳 주고 있다.

9

จานวนบัณฑิตมีการศึกษาต่อด้านภาษาไทยในระดับสูงทั้งในประเทศเกาหลีใต้และ
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
졳업이후에 태국어 부문에 관렦하여 핚국에서나 태국에서
짂학하는 졳업생들은 많아지고 있다.

10 ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและ

จุดดึงดูดให้มีคนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
교육기관의 명성 및 이미지 그리고 교사 및 졳업자의 능력은
사람들이 태국어를 공부함에 있어 가장 중요핚 강조점이라고 생각핚다.
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แบบสัมภาษณ์สาหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ..................... สถานที่..........................................................เวลา........................
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ.................................................................นามสกุล...............................................................สัญชาติ.................
อายุ................ปี เพศ................... วุฒิทางการศึกษา.................................................................................................
อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ............................................................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ................................................... ตาแหน่งทางการบริหาร......................................................
สถาบัน / คณะที่สอน ..............................................................................................................................................
ระยะเวลาทางานเป็นอาจารย์รวมทั้งหมด................ปี
ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย..........................ปี .................................... เดือน
ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศ..........................ปี .................................... เดือน
ประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศในประเทศไทย ............ปี.............เดือน
สถาบันที่สอน.......................................................................................................................................
ประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศที่ต่างประเทศ ............ปี.............เดือน
สถาบันที่สอน / โครงการที่เข้าร่วม..........................................................................................................
ประวัติการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ.......................................................................................................................
รายวิชาที่สอน........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
จานวนผู้เรียนในแต่ละรายวิชา (โดยประมาณ)........................................คน
ความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน / ความสามารถพิเศษ..............................................................................................
แรงจูงใจในการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ...................................................................................
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ตอนที่ 2 แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
1.
2.

ท่านคิดอย่างไรต่อความสาคัญและความจาเป็นของการสอนภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน )ASEAN+3(
ท่านคิดว่าอะไรคือข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่เกิดการจากเปิดตลาดบริการด้า นการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยกับของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน )ASEAN+3โดยการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ (

3.

ท่านคิดว่าน่าจะเกิดปัญหาใดบ้างจากการเปิดตลาดบริการด้านการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของไทยกับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
)ASEAN+3 โดยการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศและมีแนวทางหรือข้อเสนอแนะต่อปัญหานั้นๆ (อย่างไร

4.

ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยสาคัญหรือสิ่งที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะของ
การจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ

5.
6.
7.

ท่านคิดว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาที่สองและสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรมควรจะมีคุณลักษณะและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ท่านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
ท่านคิดว่าเทคนิคการสอนและลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อใช้การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในลักษณะของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมควรมีลักษณะอย่างไร

8.

ท่า นคิ ดว่ า รู ปแบบหรื อแนวทางการจัด การศึ กษาข้ า มวัฒ นธรรมของหลั กสู ตรและการจัด การเรีย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ควรเป็นอย่างไรบ้าง

9.

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้าง (ปัญหาและวิธีการแก้ไข)

10.

ท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่บั่นทอนให้การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร

11.

ท่านคิดว่าเอกสาร ตารา หนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะของการจัดการศึกษาข้า ม
วัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศควรมีลักษณะอย่างไร

12.

ท่านคิดว่าแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในลักษณะของการจัดการศึกษาข้า ม
วัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศควรมีลักษณะอย่างไร

13.

ท่านมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาข้า มวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่า งประเทศในระดับปริญญาตรีให้แก่
นักศึกษาเกาหลีใต้ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเกาหลีใต้
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แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ..................... สถานที่..........................................................เวลา........................
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ.................................................................นามสกุล...............................................................สัญชาติ.................
อายุ................ปี เพศ................... ชั้นปีที่ศึกษา...................... คะแนนเฉลี่ ยสะสม.................................
สถาบันการศึกษาปัจจุบัน........................................................................................................................................
เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาไทยที่สถาบันแห่งนี้..........................................................................................................
ประสบการณ์ในการเรียนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ.......................ปี................................เดือน
ในประเทศ...................................... สถาบันหรือโครงการที่เรียน.............................................................
ต่างประเทศ..................................... สถาบันหรือโครงการที่เรียน.............................................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัศนคติต่อการเรียน
วัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาไทย.......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
สาเหตุที่เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้.......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ชอบเรียนภาษาไทยเพราะอะไร...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เคยไปประเทศไทยหรือไม่............................เหตุผลที่ไปประเทศไทย....................................................................
มีเพื่อนคนไทยหรือไม่.........................มีจานวนกี่คน.........................
คุณเรียนภาษาไทยแล้วทาให้คุณรู้จักและเข้าใจคนไทย ประเทศไทยมากขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......................
คุณคิดว่าภาษาไทยเป็นอย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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เมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้วสิ่งที่ได้พบเห็นเป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
1. อะไรคืแเหตุผลที่ของนักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทย
2. นักศึกษาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาไทย
3. นักศึกษาคิดว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ไทยและอาจารย์เกาหลี
4. นักศึกษาคิดว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาที่สองและสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรมควรจะมีคุณลักษณะ
และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
5.

คุณคิดว่านักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรมควร

จะมีคุณลักษณะและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีเทคนิควิธีการเรียนภาษาไทยให้เก่งได้อย่างไร
6. นักศึกษาคิดว่าเอกสาร ตารา หนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในลักษณะของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศควรมีลักษณะอย่างไร
7. นักศึกษาคิดอย่างไรต่อการเรียนภาษาไทยที่ประเทศเกาหลีและที่ประเทศไทย
8. นักศึกษาคิดว่ารูปแบบหรือแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรีย
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ควรเป็นอย่างไรบ้าง
9. นักศึกษาคิดว่าแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ลักษณะของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศควรมีลักษณะอย่างไร
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ภาคผนวก ฉ
แบบตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบตรวจสอบความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เรียน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัย กาลัง จั ด ท าวิท ยานิ พ นธ์ ห ลั กสู ต รดุ ษฏี บั ณฑิต เรื่ อง “รู ป แบบการจั ด การศึ กษาข้ ามวั ฒ นธรรมของ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ ปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั จจุ บัน ปั ญหา อุ ป สรรคของการจั ด การศึ กษาข้ ามวั ฒ นธรรมของหลั กสูต รและการ
จัด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลั ย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
4. นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ในการนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิช่วยกรุณาพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสม
และให้ ข้ อเสนอแนะเพื่ อการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง (ร่ าง) รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาข้ ามวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีข องมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นางสาวบุญรอด โชติวชิรา
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คาชี้แจง
กรุณาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ถ้าท่านพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการต่อไปนี้
มีความเหมาะสม โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
5 = มากที่สุด

4 = มาก 3 = ปานกลาง

2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิ ทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใ ต้
โดยใช้ชื่อว่า “บิบิมบับโมเดล” (Bibimbab Model)
หลักการและเหตุผล คือ
คนไทยเริ่มหันมารู้จักและสนใจประเทศเกาหลีใต้และคนเกาหลี ใต้จากซีรีย์เกาหลีเรื่องแดจังกึม ทาให้เกิด
การปลุกกระแสความสนใจประเทศ ผู้คน สังคม วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นการจุดกระแสการเริ่มต้น
ให้คนไทยและคนเกาหลีในยุคสมัยปัจจุบันเริ่มหันมามีความสนใจต่อกันและกันมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ติดต่อกัน
ในมิ ติ ต่ างๆ ทั้ ง การเมื อง สั ง คม เศรษฐกิ จ ธุ รกิ จความงาม ความบั นเทิ ง การท่ องเที่ ย วและด้ านอาหาร ฯลฯ
เฉกเช่นเดียวกันประเทศเกาหลีใต้และคนเกาหลีใต้ก็ได้หันมาสนใจประเทศไทยและคนไทยเพิ่มมากขึ้น นับเป็ นปัจจัย
หนึ่งที่กระตุ้นให้คนเกาหลีโดยเฉพาะนักศึกษาเกาหลีใต้เริ่มสนใจประเทศไทยและสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่ อเนื่อง ดังนั้ นอาจกล่าวได้ว่า ผลจากการติ ดต่อกั นในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ดัง กล่าวข้างต้ น
เปรียบเสมือนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนเกาหลีใต้และคนไทย คนไทยและคนเกาหลีใต้มีวัฒนธรรมหลาย
อย่างคล้ายคลึงกัน เช่น คนเกาหลีนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักควบคู่กับอาหารชนิดต่างๆ เช่นเดียวกับคนไทย
อาหารเกาหลีมีรสชาติอร่อยและหลากหลายรสชาติ ทาให้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป อาหารเกาหลีประกอบด้วยข้าว
น้าแกงหรือซุป ผักชนิดต่างๆ ปลา เต้าหู้ เนื้อ และกิมจิ สาหรับอาหารเกาหลีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
คือ “บิบิมบับ” (비빔밥) หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า “ข้าวยาเกาหลี” เป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าวชนิด
หนึ่ง ประกอบด้วยคาว่า "บิบิม" (비빔) แปลว่า "การผสม" หรือ "คลุกเคล้า" และ "บับ" (밥) แปลว่า "ข้าว"
เป็นข้าวสูตรดั้งเดิมของเกาหลี ซึ่งนาเอาข้าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาด เห็ดหอม สาหร่าย วางไข่ไว้ข้างบน
มีซอสสีแดงๆรสชาติเค็มนิดๆ ผสม พอจะกินก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน
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รูปอาหารเกาหลี “บิบิมบับ” (비빔밥) หรือ ข้าวยาเกาหลี
ผู้วิจัยมีความคิดว่า อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดเชื่อมโยงการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ในลักษณะของ “บิ บิมบับโมเดล” (Bibimbab Model) ที่สื่อและสะท้อนถึงนัยของความ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและคนเกาหลีใต้ผ่านอาหารและภาษา โดยการจัดการเรียนภาษาไทยแบบ
ข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนเกาหลีใต้เหมือนกับการที่คนเกาหลีและคนไทยมีความแตกต่างกันและความเหมือนกัน
โดยเฉพาะ ด้านสังคม วัฒนธรรมและการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมไทยผู้เรียนเกาหลีใต้จึงเป็นการผสมผสานส่วนที่
เหมื อ นกั น และส่ วนที่ แ ตกต่ า งกั น ในประเด็ น ต่ า งๆ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย องค์ ป ระกอบหลายด้ า นเปรี ย บเหมื อ นกั บ
ส่วนประกอบต่างๆ ที่หลากหลายของบิบิมบับ และมีการปรับตัว เรียนรู้ ผสมผสานให้เป็นเนื้อเดียวกันและการหลอม
รวมกันเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจกันและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
ภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนเกาหลีใต้ การนาเสนอโดยผ่านนัยของภาพอาหารเป็นตัวสื่อความหมายให้
เห็นภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและง่ายต่อการจดจาและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม

5

4

3

หลักการและเหตุผล

มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แบบข้ามวัฒนธรรม
2. เพื่อได้ รูปแบบและแนวทางการจั ดการศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแบบข้ามวัฒ นธรรมไว้ใ น
หลักสูตรการจัดการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม

5

4

3

2

1

วัตถุประสงค์

มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
การนาเสนอภาพของรูปแบบจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ซึ่งใช้ชื่อว่า “บิบิมบับโมเดล” (Bibimbab Model) โดยสรุป ได้กาหนดประเด็นหลักออกเป็น 6 ส่วน
ดังภาพดังต่อไปนี้

426

ส่วนที่ 1 มีชื่อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้”
เป็นการอธิบายถึงประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยที่มีความเหมือน ความแตกต่าง การแลกเปลี่ยน การปรับตัว
และความร่วมมือกัน
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม
5

4

ส่วนที่ 1
“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้”

มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3

2

1

427
ส่วนที่ 2 มีชื่อว่า “หลักสูตร” เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของการจัดหลักสูตรเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

1

ส่วนที่ 2
“หลักสูตร”

มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 มีชื่อว่า “คุณลักษณะของผู้สอนและผู้เรียน”
เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะของผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม และการอธิบายถึง
คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียนภาษาไทยชาวเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม
5

ส่วนที่ 3
“คุณลักษณะของผู้สอนและผู้เรียน”

4

3

2

1

428
มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 มีชื่อว่า “เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน”
เป็นการอธิบายถึงเอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบข้ามวัฒธรรม
ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ เทคนิคการจั ดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม เนื้ อหาและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

1

ส่วนที่ 4
“เอกลักษณ์ของการจัดการเรียนการสอน”

มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 มีชื่อว่า “หัวใจของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม”
เป็ น การอธิ บ ายถึ ง หั วใจหลั กส าคั ญ ที่ สุ ด ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยแบบข้ ามวั ฒ นธรรม
ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญคือ เริ่มต้นจาก 1) การเปิดใจ 2) การเรียนรู้ 3) การเข้าใจ 4) การยอมรับ 5) การซึมซับ
6) มิตรภาพ และส่วนเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมประสบผลสาเร็จ

429
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

1

ส่วนที่ 5
“หัวใจของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒนธรรม”

มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ส่วนที่ 6 มีชื่อว่า “จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม”
เป็นการอธิบายถึงจุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมและสิ่งสาคัญที่ทาให้ การเรียนการสอนภาษาไทย
แบบข้ามวัฒธรรมประสบผลสาเร็จคือ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็น

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

1

ส่วนที่ 6
“จุดเด่นของการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรม”

มีส่วนที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์

430

ภาคผนวก ช
แบบตรวจสอบร่างแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี

431
แบบตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
เรียน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ วิ จั ย ก าลั ง จั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก สู ต รดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต เรื่ อ ง “รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษา
ข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
5. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
6. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
8. นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ในการนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิช่วยกรุณาพิจารณา ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง แนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นางสาวบุญรอด โชติวชิรา

432
คาชี้แจง
กรุณาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของ
หลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญ ญาตรี
ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
3. แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ
3.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
- มีการกาหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน
- อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติในกรณีมีปัญหา
- หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยควรจัดให้ตอบสนอง
ความต้องการและความจาเป็นของผู้เรียนชาวต่างชาติเท่าที่ควร
- มีการมอบหมายและกาหนดภาระงานสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่
อาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
3.2 การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาไทย มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศและได้รับการยอมรับ
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับนโยบายหรือพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ อยู่เสมอ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขามีการเสนอรูปแบบหรือโปรแกรมการเรียนภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียนอย่างยืดหยุ่นและหลากหลาย
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการปรับค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาไทยให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเรียนมากขึ้น
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ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง
ประเทศในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
4.1 ด้านหลักสูตร
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 ด้านพัฒนาผู้สอน
2.4 ด้านพัฒนาผู้เรียน
2.5 ด้านสื่อ เทคโนโลยี เอกสาร ตาราประกอบการสอน
2.6 ด้านการทดสอบการวัดและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ
2.1 ด้านหลักสูตร ได้แก่
-

มีโครงสร้างหลักสูตร วิชาและหน่วยกิตที่เป็นระบบชัดเจนและมีความหลากหลาย
เหมาะสมแก่ผู้เรียน

- หลักสูตรภาษาไทยหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
ควรมีจุดเด่นหรือจุดเน้นที่ชัดเจน
- มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีความทันสมัย
กับสภาพปัจจุบัน
- มีกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอและเป็นไปตามคุณสมบัติ
- มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้เลือกตาม
ความถนัดและความสนใจ
- มีหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทยมีลักษณะร่วมกับหลักสูตร
หรือโปรแกรมอื่นๆ ทั้งในและต่างสถาบัน (joint program) และทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
-

-

สาขาวิชาหรือทางสถาบันมีระบบการจัดการศึกษาด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
มีเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถโดยตรงและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยที่ชัดเจนและเหมาะสม
ผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น
มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความทันสมัย หลากหลายวิธี ไม่น่าเบื่อ
รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นาไปใช้จริง
วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
ควรจัดกลุ่มผู้เรียนในแต่ละห้องในจานวนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเอื้อต่อ
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ ผู้ ส อน ทั้ ง ห้ อ งเรี ย นขนาดเล็ ก และห้ อ งเรี ย นขนาดใหญ่
สาหรับห้องเรียนขาดใหญ่ การจัดกลุ่มผู้เรียนภาษาไทยไม่ ควรมากเกินไปคือ ไม่ควรเกินกลุ่มละ 30
คนต่อห้องเรียนเพราะอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ภาษาไทยของผู้เรียน
การจัดห้องเรียน ขนาดห้องเรียนและสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียน
มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
เวลาในการเรียนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
การบ้านหรือการสั่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน
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 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ด้านพัฒนาผู้สอน
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการส่งอาจารย์ไป อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับ
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาให้ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารตาราการสอนภาษาไทย
แก่อาจารย์
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการพัฒนาอาจารย์โดยส่งไปดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการสนับสนุนยกย่อง ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงาน
ดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
- มหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีการจัดสรรทุนด้าน วิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อทาวิจัย
ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ
- มีการส่งเสริมด้านวิจัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ

ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.4 ด้านพัฒนาผู้เรียน
- มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
- มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีพื้นที่ (เวที) ในการแสดงออกด้านความรู้
ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะที่แตกต่างให้แก่ผู้เรียน
- มีโครงการการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาเกี่ยวกับ การเพิ่มองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ด้านสื่อ เทคโนโลยี เอกสาร ตาราประกอบการสอน
- ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย
- สื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสนใจ
ภาษาไทย
- การใช้สื่อของจริงหรือการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น
- ภาควิชาที่รับผิดชอบมีการจัดห้องหรือศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้มาใช้
บริการ
- ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ได้มาใช้บริการ
- มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
- เทคโนโลยีช่วยผลิตสื่อ ตาราเอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่น่าดึงดูด
น่าสนใจ ทันสมัยและมีความหลากหลายให้แก่ชาวต่างชาติ
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 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ด้านการทดสอบการวัดและประเมินผลทีม่ ีประสิทธิภาพ
- มีระบบการวัดและเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย
ของผู้เรียนที่ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายและตรงตามสภาพจริง
- มีการวัดผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและแจ้งให้ผเู้ รียนได้พัฒนาปรับปรุง
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 เหมาะสม
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. แนวทางและเทคนิคเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
-

-

ความเหมือนและความแตกต่างกันทางด้านผู้คน ภาษา สังคมและวัฒนธรรมเป็นเสน่ห์
ที่สร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อมความคิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทย
และคนต่างชาติ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่เชื่อมโยงความรู้ การเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียนชาวต่างชาติทั้งในนอกห้องเรียน ทั้งในประเทศไทยและข้ามประเทศได้
สอนเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถบูรณาการทางภาษาและวัฒนธรรมได้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และนาไปใช้ได้จริง
การศึกษาและการวิเคราะห์และทาความรู้จักและทาความเข้าใจผู้เรียนชาวต่างชาติ
ที่ผู้สอนจะสอนให้ดีและท่องแท้เสียก่อน
การผสมผสานความรู้ทางภาษาไทยและวัฒนธรรมให้กลมกลืนกันในการจัดการเรียน
การสอน
สอนสิ่งที่สาคัญจาเป็นและนาไปใช้ได้จริงในการดาเนินชีวิตประจาวันในสถานการณ์จริง
เน้นการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งในและนอกชั้นเรียนเป็นสาคัญ
การสอนในชั้นเรียนเน้นการฝึกฝน การเนื้อเนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจและมีกิจกรรมเพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย
ใช้ สื่ อช่ วยในการจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง เอกสาร แบบฝึ กหั ด รู ป ภาพ สื่ อของจริ ง ของจาลอง
วีดิทัศน์ เพลง หนังสือพิมพ์ คลิป ฯลฯ
ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษามากๆ และเข้มงวดในเรื่อง
การออกเสียงผิด อย่าปล่อยผ่านไป
มีกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน เช่น การไปทัศนศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกภาษา
การจัดเพื่อนคนไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทาความรู้จักกับ
คนไทย ฝึกการใช้ภาษาไทยและเรียนรู้ความเป็นไทยจากเพื่อนคนไทย
การจัดเนื้อหาให้เหมาะสมแก่วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
สร้างความยอมรับและการเปิดใจเรียนรู้ความเหมือนและความต่างกันในประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน
ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่เป็นลักษณะของไทยไปสู่
วั ฒ นธร รมห ลั กของ ผู้ เ รี ย น เ พื่ อ ผู้ เ รี ยนจะ ได้ เรี ย นรู้ ได้ อย่ างเ ข้ าใ จแ ล ะ ส นุ ก มากขึ้ น
ว่าของไทยเป็นแบบนี้ ของประเทศเราเป็นแบบนี้
การให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความจริ ง และการให้ ข้ อ มู ล ที่ ร อบด้ า นแก่ ผู้ เ รี ย นในเชิ ง สภาพแวดล้ อ ม
บริบทวัฒนธรรมตามความเป็นจริงทั้งบวกและลบ
การจัดประสบการณ์ตรงและอ้อมให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกทักษะ
ทางภาษาทั้งในรูปแบบของกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและบทเรียนหรื
อกิจกรรมทางวัฒนธรรม
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ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. แนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทย
และประเทศต่างๆ
-

มีความร่วมมือระหว่างองค์หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ที่แตกต่างกันเชิงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. แนวทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
-

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่
ผู้สนใจเรียนภาษาไทย
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิตเป็นจุดขายและ
จุดดึงดูดให้มีคนสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
เทคโนโลยีทีทันสมัยในปัจจุบัน เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้จัก
ประเทศไทยและสนใจภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
ความมั่นคง ความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองมีส่วนสาคัญ
ต่อการตัดสินใจที่ทาให้คนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
การสนับสนุนและการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐส่งผลให้
คนต่างชาติสนใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูงมากส่งผลให้คนต่างชาติตัดสินใจเดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อการเรียน การท่องเที่ยวและการทางานเพิ่มขึ้น
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายการ ลงทุนของบริษัทต่างชาติในไทย
ส่งผลให้ตลาดการศึกษาและการจ้างงานผู้มีความรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ทาเล ที่ตั้ง สาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ สะดวกสบายของสถานที่เรียน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างชาติ

ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

441

6. แนวทางด้านการส่งเสริมการเงินและการจัดสรรงบประมาณ
-

-

-

ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชามีโครงการหรือทุนการศึกษา
งบประมาณที่จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้านภาษาไทยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ทางสาขาวิชาควรได้รับงบประมาณเพียงพอจากมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อนามาใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในสาขาวิชา
ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
เครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการจากรัฐบาลหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์หรือสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน
ทางมหาวิทยาลัยหรือทางสาขาวิชาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการประชุม สัมมนา อบรมและ
การไปทัศนศึกษานอกสถานที่

ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. แนวทางด้านการประเมินและติดตามผล
-

มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาชาวต่างชาติด้านภาษาไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
จานวนนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน การประกวด
และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาไทย
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพในประเทศไทยมากกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการติดต่อสื่อสารของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
กับนักศึกษารุ่นน้องหรือคณาจารย์
จานวนบัณฑิตมีการศึกษาต่อด้านภาษาไทยในระดับสูงทั้งในประเทศเกาหลีใต้
และในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ศิ ษย์ เ ก่ ามี ส่ วน ช่ วย ส นั บ ส นุ น ส าช า วิ ช าแ ล ะ ส ถ าบั นใ นด้ านต่ าง ๆ เ ช่ น ด้ าน เ งิ นทุ น
ด้านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิทยากร ฯลฯ

ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
 เหมาะสม
 ยังไม่เหมาะสม และมีส่วนที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
นางสาวบุ ญ รอด โชติ ว ชิ ร า
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

นางสาวบุญรอด โชติวชิรา เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2522 ที่อาเภอเมือง จังหวัด
สมุ ท รปราการ ส าเร็จ การศึก ษาปริญ ญาศิ ล ปศาสตรบัณฑิ ต (เกี ยรตินิยมอัน ดับ 1) วิชาเอก
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2544 และสาเร็จการศึกษา
ปริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2547 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุด มศึ ก ษา ภาควิ ชานโยบาย การจั ดการและความเป็ นผู้ นาทางการศึ ก ษา คณะครุศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556
ประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
ปี พ.ศ. 2547-2548 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547-2548 อาจารย์พิเศษ โปรมแกรมวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552-2554 อาจารย์สอนภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ (BUFS)
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

