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บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภูมิหลังและความสามารถดานการแปลของนักศึกษา และ                

เพ่ือพฒันาทกัษะการแปลของนักศึกษาวชิาเอกภาษาจนีทีล่งทะเบยีนเรียนในรายวชิาการแปลภาษาจนี-ไทย 

1 ในภาคเรียนที ่3 ปการศึกษา 2559 จาํนวน 42 คน โดยใชแบบสอบถาม แผนการสอนและแบบทดสอบทักษะ

การแปลกอนและหลังเรียน เปนเคร่ืองมือในการวิจัยและสรุปผลวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัย       

พบวาผูเรียนประกอบดวยผูที่มีพื้นฐานและไมมีพื้นฐานภาษาจีน สําหรับภูมิหลังความสามารถดานการแปล

พบปญหา 3 ดาน คือ ปญหาดานภาษา ปญหาดานวัฒนธรรม และปญหาสวนตัว ซึ่งปญหาดานภาษา                       

เปนปญหาหลักของผูเรียน สําหรับปจจัยที่สงผลตอความสามารถของผูเรียน คือ ไวยากรณจีนยาก  การขาด

ความรูทางดานวัฒนธรรมจีน และการไมเขาใจวัฒนธรรมแฝงในเนื้อหา หลังจากที่ผูวิจัยใชวิธีการสอน                        

แบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

ในการมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน โดยผานรูปแบบของกิจกรรมซ่ึงประกอบดวย กระบวนการกลุม 

กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้า พบวาผูเรียนมีพัฒนาการแปลสูงขึ้นกวากอนเรียน                  

มีความสนใจในการหาคําแปลท่ีถูกตอง สามารถคิดหาคําตอบท่ีถูกตองดวยตนเอง และสามารถแปล                          

ความไดสละสลวย การแปลภาษาจีน-ไทยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คําสําคัญ
 ทักษะการแปล   วิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน    นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน

Abstract
 The aim of the research was to study the background and translation aptitude of 42                             

students majoring in Chinese at Walailak University who took the Chinese-Thai Translation I course 

in the third semester of the 2016 academic year and to subsequently develop their translation skills. 

Three types of research tools were used to collect the course-related data: first, a questionnaire; 

second, teaching plan; and third, identical tests before and after the course to assess their                                 

improvement. A descriptive analysis of the data was also carried out.This study showed that the 

students fell into two groups: those who had a basic knowledge of Chinese, and those who did not. 

There were three main sets of problems with their Chinese-Thai translations: language problems; 

cultural problems; and personal problems. Language problems were the main set of issues facing 

learners. The main factors affecting the students' ability are the difficulty of Chinese grammar,                         

a lack of cultural knowledge; and not understanding the culture encoded in the content.                                        

The course  involved using activity-based learning, which focused on learners as a way of involving 

them fully in teaching activities consisting of three types of processing, namely group work, analytical 

thinking, and practical activities. It was found that students had improved their translation                                  

proficiency and were interested in working out the appropriate translation by themselves.                                    

After completion this course, it was found that students had improved their translation proficiency 

at a level of significance at .01 of statistical testing. 

Keywords
 Translation Skills,  Activity-Based Learning Method,  Students Majoring in Chinese

บทนํา
 สังคมโลกในยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในดานการติดตอสื่อสาร กลาวไดวาเปนสังคมแหง                

การเรียนรูในศตรวรรษที่ 21 เพื่อใหการเรียนรูเปนการผสมผสานองคความรูทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญ 

ความรอบรู และใหเกิดความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ประเทศไทยจึงไดมีการนําทักษะในศตรวรรษท่ี 21 

ทุกทักษะไปใชกับผู เรียนเพ่ือชวยใหผู  เรียนไดมีความรู  มีความเขาใจในเนื้อหาวิชาการ มีการคิด                                   

อยางมีวจิารณญาณและส่ือสารไดอยางมีประสิทธภิาพ ดวยเหตุนีก้ารศึกษาจึงตองเปล่ียนไปสูกระบวนทัศนใหม 

โดยใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ตลอดท้ังความสามารถในการใช
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ความรูอยางสรางสรรค ซึ่งถือเปนทักษะท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21                           

ไดอยางมีความสุขซึ่ง Panit (2012, 19) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน ซึ่งจะเติบโตเปนกําลังของชาติ

วาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต 

คอื 3R x 7C  ซึง่ 3 R ประกอบดวย (1) (R)eading (อานออก) (2) (W) Riting (เขียนได)  และ (3) (A) Rithmetics 

(คิดเลขเปน) สําหรับ 7C ไดแก  (1) Critical thinking & problem solving  (ทักษะดานการคิด อยางมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) (2) Creativity & innovation (ทักษะดานการสรางสรรค                                 

และนวัตกรรม) (3) Cross-cultural understanding (ทกัษะดานความเขาใจตางวฒันธรรมและตางกระบวนทัศน) 

(4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)         

(5) Communications, information & media literacy (ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 

(6) Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร) และ                     

(7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

 ทักษะทางภาษา เปนทักษะหน่ึงในการพัฒนา  และภาษาจีนถือเปนภาษาหน่ึงที่ผูเรียนจําเปนตองรู 

เนือ่งจากเปนหน่ึงในภาษาสาํคญัของโลก การสือ่สารกบัคนจนีใหสมัฤทธิผ์ลนัน้ จาํเปนตองใชการถายทอดภาษา 

ซึง่การแปลเปนทกัษะหนึง่ทีไ่มสามารถแยกออกจากทักษะอ่ืนได อกีท้ังยงัเปนทกัษะทีจ่าํเปนในชวีติประจาํวนั 

เพื่อแสวงหาความรู ความบันเทิงจากสิ่งพิมพเผยแพร  หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ ตลอดท้ังส่ิงพิมพตาง ๆ   

ดังที่ Intakosum (2013, ก) ไดใหขอมูลวา การตระหนักวาการแปลเปนกระบวนการส่ือสารเพ่ือมุงผลสัมฤทธ์ิ 

และการทําความเขาใจและถายทอดความหมายอยางถูกตอง ผานการคนควาและการใชตรรกะใน                                 

การตรวจสอบขอบกพรองดานสมรรถนะของผูแปล ตลอดทัง้ตองเชือ่มโยงความรูภาษาและความรูนอกเหนอืภาษา                  

ทัง้ในและนอกตวับทเขาดวยกนั เพือ่เขาถงึและถายทอดความหมายของตนฉบบัไดอยางครบถวนในการแปล 

นอกจากน้ี Harden, Harden & Witte  (2009, 56) ไดกลาววา  การสอนและการเรียนภาษาท่ีสอง จําเปนตอง

เรียนการแปล ซึ่งการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาแมนั้น พบวาประโยชนของการแปลอยูที่                                

การสามารถนําไปสูกระบวนการเรยีนรู การศกึษาภาษาท่ีสองและบรบิททางวัฒนธรรมจงึมคีวามจาํเปนการแปล

แบบฝกหัดเปนกระบวนการของการถายทอดความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี ตลอดทั้งวาทกรรมของ

ภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ การประสบผลสําเร็จของการแปลจึงข้ึนอยูกับการฝกฝนเชนกัน 

 จากการสังเกตของผูวิจัยเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ               

พบวา นกัศกึษายังขาดความกลาในการใชภาษาผานการสือ่สารดวยการแปล อกีทัง้ยงัขาดความรูความเขาใจ

ดานภาษา โดยเฉพาะดานการใชคํา และไวยากรณที่ถูกตอง เน่ืองจากนักศึกษายังยึดติดกับภาษาไทย                         

ซึ่งเปนภาษาแม ดังน้ันการถายทอดภาษาจึงเกิดปญหา ซึ่งนอกจากความรูทางดานภาษาแลว นักศึกษา                      

ยังจําเปนตองมีความรูดานวัฒนธรรมและความหมายแฝงท่ีปรากฏในตนฉบับดวย แตประเด็นดังกลาวกลับ

ไมปรากฏกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแปลจีน-ไทย เน่ืองจากผูเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนรู ผูเรียนจึงผานระบบการเรียนมาดวยวิธีการทองจํา วิธีการทําตามคําส่ังของผูสอน วิธีการอาน                                   

จากตําราหรือหนังสือเปนหลัก โดยปราศจากการคิดวิเคราะหหรือการหาเหตุผลพรอมแนวทางแกปญหา                     
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ในประเด็นที่เปนขอผิดพลาดหรือขอบกพรองจากการเรียน   นอกจากนี้ระบบการสอนยังขาดซึ่งการทํางาน
รวมกับผูอื่น ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงทําใหผูเรียนมีโลกทัศนที่แคบ ซึ่ง Simpson  (2017, 611)                     
ไดกลาววา การเนนดานภาษา ความสัมพันธ และความสามารถทางภาษา โดยเนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน
เพื่อใหรูถึงความเช่ือมโยงระหวางภาษา ความสัมพันธ และทักษะดาน Meta-Cognitive จะทําใหผูเรียนมี    
ความสามารถทางภาษามากข้ึน 
 ดวยเหตผุลขางตนทาํใหเหน็วาปญหาทีป่รากฏจากผูเรยีนรายวชิาการแปลนัน้ จาํเปนตองใชกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน  โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู                     
ที่ผู เรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู                                    
อยางมีประสิทธภิาพและย่ังยนืจงึไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๆ คือ การเรียนรูจากตํารา                                 
เพยีงอยางเดยีว จาํเปนตองมอีงคประกอบอืน่ ๆ  เขามา เพราะกระบวนการสอนท่ีมปีระสทิธิภาพเปนสวนหนึง่
ที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน และเนื่องจากศาสตรดานการแปลเปนศาสตรชั้นสูง                       
การฝกฝนทักษะดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียนภาษา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงนําการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานหรือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาการเรียนรูผานกิจกรรมและ

การปฏิบัติ มาใชในการพัฒนาทักษะดานการแปลของผูเรียน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและความสามารถดานการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน

ทบทวนวรรณกรรม
 การวจิยัเรือ่งนีมุ้งเนนการใชการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐานเพือ่พัฒนาทกัษะการแปลของนกัศกึษา 
โดยแบงการทบทวนวรรณกรรมเปน 2 ประเด็นใหญ คือ การพัฒนาผูเรียน และลักษณะทั่วไปของการแปล
 1. การพัฒนาผูเรียน
  การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 จาํเปนตอง “กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทกัษะเพ่ือการดาํรงชวีติ
ในศตวรรษที่ 21” ที่ครูสอนไมไดเปนศูนยกลางผูเรียนตองเรียนเอง เพื่อใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง Boonkrob (2012, 86) ไดกลาวถึงการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนซึ่งมีทั้งหมด 5 ดานไววา
  1. ทักษะดานการส่ือสารสถานศึกษาตองพัฒนาการส่ือสารทั้งดาน ฟง พูด อานและเขียน 
  2. ทักษะการคิด ประกอบดวยการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรคและ
คิดสรางองคความรูอยางเหมาะสม
  3. ทักษะการแกปญหา สถานศึกษาตองเตรียมการสอนท่ีมุงใหความรู การแสวงหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อใชเปนประสบการณในการแกปญหา
  4. ทักษะชีวิต สถานศึกษาควรสนับสนุนความสามารถของบุคคลท่ีใชในการปรับตัว ใชชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีความสุข
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  5. ทักษะเทคโนโลยี  นําความรูทางดานเทคโนโลยีหรือความรูดานอื่น ๆ มาชวยใหเกิด

การทํางานที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 Panit (2012, 18) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน โดยเนนทักษะใหญ ๆ ดังนี้

 1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ประกอบดวย ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม  

การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และการส่ือสารและการรวมมือ 

 2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวยความรูดานสารสนเทศ ความรู

เกี่ยวกับสื่อความรูดานเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุนและปรับตัว และการริเริ่มสรางสรรค

และเปนตัวของตัวเอง

 3. ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม ประกอบดวยการเปนผูสรางหรือผลิต (Productivity)                   

และความรับผิดรับชอบเชื่อถือได (Accountability)  และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 นอกจากน้ี Office of the Higher Education Commission (2009, 52) ไดใหขอมูลวา กรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาตไิดกาํหนดคุณลกัษณะของผูเรียนแรกเขา หลังจากสาํเรจ็การศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ไวเพราะเปนพ้ืนฐานความรู ความสามารถท่ีสําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จ                       

การศกึษาในระดับใดระดับหนึง่สามารถเขาศกึษาตอในระดบัทีส่งูขึน้ แตทัง้นีข้ึน้อยูกบัหลักเกณฑการเขาศกึษา

ตอของแตละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉล่ียสะสม หรือเงื่อนไขอ่ืน เพื่อใหมั่นใจวาผูสมัคร

เขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงและซับซอนยิ่งข้ึน 

 จากเหตผุลดงักลาวจงึทาํใหผูวจิยัตองหาเครือ่งมอืและวธิกีารสอนใหสอดคลองกบัความหลากหลาย

ของผูเรียนและใหสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อดุมศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู ดานปญญา และดานทกัษะความสัมพนัธ

ระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ เนือ่งจากผลการเรยีนรูทัง้ 3 ดานเกีย่วเนือ่งกบัรายวชิาการแปลขัน้พืน้ฐาน

เปนอยางมาก

 2. ลักษณะทั่วไปของการแปล ผูวิจัยขอเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการแปล ดังนี้

  Boonyakiat (1997,68) ใหความหมายวา การแปลไมใชการถายภาษา แตเปนกระบวนการของ

การทําความเขาใจและการถายทอดความหมาย ดังนั้นอาจกลาวไดวาการแปลเปนการถายทอดความหมาย

จากตนฉบับไปเปนภาษาแปล โดยมีใจความครบถวนตามตนฉบับ และไมมีการตัดตอหรือแตงเติมใดๆ

  2.1 กระบวนการแปล

   การแปลถือไดวาเปนการถายทอดภาษา วัฒนธรรม และส่ือสารความคิดจากภาษาหน่ึง

ไปยังอีกภาษาหน่ึง ผูแปลจึงตองมีความรูทั้งสองภาษา คือทั้งตนฉบับและภาษาฉบับแปลเปนอยางดี                              

ซึง่ Supon (1998, 93) ไดแบงการแปลเปน 3 ลกัษณะ คอื Intralingual  translation  เปนการแปลในภาษาเดยีวกนั 

คือเปนการทําใหเนื้อความในภาษานั้นเองกระจางชัดและเขาใจไดงายข้ึน  หรือแปลจากโครงสรางลึก                          

เปนโครงสรางผิว Interlingual Translation คือการแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง และ Intersemiotic 

Translation คือการแปลโดยใชสัญญาณสื่อความหมาย
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  นอกจากน้ี Saibua (2002, 42-43) ไดสรปุขัน้ตอนกระบวนการแปลไว 4 ขัน้ตอน คอื ประการท่ี 1 

การศึกษาตนฉบับ การวิเคราะหตนฉบับ การหาขอมูลเกี่ยวกับตนฉบับ และการศึกษางานเขียนอื่น ๆ ทั้งนี้       

เพื่อใหไดสารที่ผูเขียนตองการถายทอด ประการที่ 2 การตีความและจับสารของตนฉบับ และรับมาเปนของ    

ผูแปล ซึ่งจะสื่อไปยังผูอานอีกทีหนึ่ง เปนการถายทอดความหมายของผูเขียนตนฉบับมาเปนความหมาย                     

ของผูแปล ประการท่ี 3 การประเมินผูอาน การตัดสินใจวาจะแปลแบบใด เชนแปลแบบตรงตัวเพื่อรักษา                      

รูปแบบการเสนอความหมายหรือแปลแบบเอาความและการถายทอดลงเปนฉบับแปล และสุดทาย คือ                          

การทดสอบงานแปล สิง่ทีต่องทดสอบคอื ความถกูตองในดานความหมาย ความยากงายของระดบัภาษาและ

ทาํนองการเขียนเพ่ือจะทดสอบวา ทาํนองการเขียนของฉบับแปลเทียบเคียงไปกับฉบับตนฉบบัหรอืไมอยางไร 

และลักษณะของภาษาซึ่งหมายถึง การใชภาษาใหเหมาะกับบริบทนั้นเทียบเคียงไดกับลักษณะภาษาที่ใชใน

ตนฉบับหรือไม

  จากตัวอยางขางตนสรุปไดวากระบวนการแปลไมใชการถายทอดความหมายประจําคําจาก                       

ภาษาหน่ึงไปสูอีกภาษาหน่ึง แตเปนการส่ือสารตามเจตนาของผูสงสารในภาษาหน่ึง เพ่ือใหผูรับสารใน                       

อีกภาษาหนึ่งเกิดความเขาใจตรงกัน ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมในภาษาของผูรับสารทฤษฎีความหมายจึงเปน                        

สิ่งท่ีทําใหการศึกษาวาดวยกระบวนการแปลหลุดพนจากขอบขายอิทธิพลของภาษาศาสตรมาเปนอีก                           

ภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ

 2.2 ปญหาและขอผิดพลาดในการแปล

  กระบวนการส่ือสารยอมประกอบดวยปจจัยอื่น อาทิบริบทนอกคํา ความรูเดิม เปนตน  ดังนั้น                  

ผูเรยีนจงึมกัเจอปญหาในกระบวนการสือ่สาร การสรางคาํและไวยากรณ  Supon (1998, 116) กลาววาปญหา

ในการแปลแบงเปน 3 ระดับ คอื ระดับวฒันธรรม (Culture)  ระดบัความหมายของคํา (Language Structure) 

และระดับโครงสรางของภาษา (Semantics) ในสวนของระดับวัฒนธรรมเน่ืองจากแตละชาติ แตละภาษา                      

มีความแตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาในการแปลขึ้น ปญหาของผูแปลแยกเปน 2 ดานคือ ผูแปลไมรู

วัฒนธรรมของภาษาตนฉบับและผูแปลรูแตไมสามารถถายทอดใหผูอานฉบับแปลรูเร่ืองและเขาใจตามได  

ดงันัน้ผูแปลตองคนควาจนเขาใจวัฒนธรรมน้ัน ๆ  อยางถองแทเสยีกอนจงึแปลออกมา  และเม่ือแปลแลวตอง

ใหสละสลวย คงความเปนภาษาฉบับแปลท่ีคนอานอานแลวรูเร่ือง เขาใจไดตามจุดประสงคของผูเขียนตนฉบับ

  การศกึษาคนควาหาขอมลู หรอืทาํการวิจยั ลวนตองอาศัยการแปลเขาชวยทัง้นัน้ อาจกลาวไดวา                 

ผูเรียนภาษาจีนตองเกี่ยวของกับการแปลไมทางตรงก็ทางออม  ดังนั้นผูสอนภาษาจีนไดพยายามปรับปรุง                

การเรียนการสอนใหดีขึ้น เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากยิ่งขึ้น 

โดยเนนการเรียนการสอนการใชคําและโครงสรางทางภาษาท่ีเปนประโยชนในการแปล  ผูวิจัยไดใช                              

ทฤษฎีการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบการสอนแบบเนนกระบวนการ เพ่ือใหผู เรียนมี                             

ความสามารถในการแปลมากขึ้น โดยมีผลงานที่เกี่ยวของไดแก ผลงานของ Chanwaiwit (2015, 25)                              

ที่ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการแปล” 
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เปนงานที่ไดเปรียบเทียบทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยของนักศึกษาที่เรียนวิชาการแปล 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบทําใหทราบวาผูเรียนมีทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยสูงขึ้น และมีขอผิดพลาดในเร่ืองโครงการไวยากรณและดานศัพทและสํานวน และผลงานของ 

Panich (2016, 75) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองโดยวิธีการสอนไวยากรณ - แปล” ซึ่งไดกลาว

ถึงขอดีและขอเสียของวิธีการสอนไวยากรณ-แปล ใหกับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง อิทธิพล

การถายโอนของภาษาแม และการบรูณาการวธิกีารสอนไวยากรณ-แปล กบัวธิกีารสอนอืน่ โดยมีใจความสรปุ

ไดวาวิธีการสอนแบบไวยากรณ-แปล เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับผูสอนท่ีไมไดใชภาษาที่สอง

เปนภาษาแม และเหมาะสําหรับใชสอนผูเรียนท่ีมีกลุมใหญ ประสิทธิผลของวิธีการสอนน้ี ขึ้นอยูกับความถ่ี

ของการฝกปฏิบัติและระดับอายุของผูเรียน

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากร

  ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้นี ้ เปนกลุมผูเรยีนระดบัอดุมศกึษาทีม่พีืน้ความรูภาษาจีนมาอยาง

นอยเปนเวลา 1 ป จํานวน 89 คน

 2. กลุมตัวอยาง นักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปลภาษาจีน-ไทย                   

1 ในภาคเรียนที่ 3ปการศกึษา 2559 จํานวน 42 คน

 3. เคร่ืองมือ

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 อยาง ดังนี้ 1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาภูมิหลังและ  

ความสามารถดานการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลดานการเรียน และตอนท่ี 3 ขอมูลความรูในการแปล 2) แผนการสอนท่ีใชประกอบการสอน 

และ 3) แบบทดสอบทักษะการแปลกอนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ

  ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ    

ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากร                       

ที่จะทําการศึกษา (Try Out) จํานวน 30 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช

วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งไดคาแอลฟาเทากับ 0.88 ซึ่งหมายถึง เคร่ืองมือมีระดับ                  

คาความเช่ือมั่นอยูในระดับสูง 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้

  4.1 ใหผู เรียนตอบแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือหาขอมูลภูมิหลังและความสามารถ                          

ดานการแปล ที่ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ขอ 

  4.2  นาํขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามขอมลูพืน้ฐานมาวเิคราะหในประเดน็ปญหา ความเกีย่วของ

และสอดคลองกับความสามารถดานการแปล เพ่ือสรุปเปนขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน
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  4.3 ศึกษาการออกแบบแบบทดสอบความสามารถในการแปล และทําการออกแบบ                             

แบบทดสอบ จากนัน้สงใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม นาํแบบทดสอบไปทําการศึกษา

(Try Out) จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น 

  4.4 ทาํการทดสอบความสามารถในการแปลกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการแปล

ที่สรางขึ้นซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญพรอมทั้งทดสอบคาความเที่ยงตรงเปนที่เรียบรอยแลว                   

จํานวน 20 ขอ เพื่อวัดความรูดานการแปลของผูเรียน

  4.5  ผู วิจัยดําเนินการสอนกลุมเปาหมายดวยตนเอง ดวยวิธีการสอนแบบการเรียนรู                                 

โดยใชกิจกรรมเปนฐานในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งเนนผู เรียนเปนศูนยกลางในการมี                              

สวนรวมในกิจกรรมการสอนโดยผานรูปแบบของกิจกรรมซ่ึงประกอบดวย กระบวนการกลุม กระบวนการคิด                       

วิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้าโดยเร่ิมจากการนําเน้ือหาของรายวิชามาต้ังเปนคําถามปลายเปด                                    

(Open-Ended Questions) เพื่อทําเปนกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควา สืบคนหาความรูดวยการคนหาความรู

ดวยตัวของผูเรียนเอง (Self-Inquiry) แลวนํามาปรึกษาหารือในกระบวนการกลุมที่เรียกวา Collaborative              

ผานกระบวนการคิดวิเคราะห หาขอสรุปของกลุม เพ่ือนําเสนอผลงานตอไป โดยผูสอนเนนการกระตุน                            

ใหผูเรียนมีความเขาใจ และฉุกคิดเองตามเนื้อหาสาระระหวางทํากิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนา                  

ความคิดเฉพาะตนขึ้นมา นอกจากน้ีกิจกรรมกลุมยังทําใหผูเรียนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ 

การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอืน่อีกดวย  ซึง่ผูสอนใชกระบวนการดงักลาวเปนเวลา 1 ภาคการศกึษา สปัดาหละ 

5 คาบ คาบละ 60 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 20 คาบตอสัปดาห

  4.6 หลังจากผูสอนใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานแลวไดทําการ

ทดสอบทักษะการแปลหลังเรยีนดวยแบบทดสอบฉบับเดมิจาํนวน 20 ขอ และนาํผลจากการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการแปลของผูเรียน

  4.7 ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลภูมิหลังของผูเรียนและผลความสามารถดานการแปลเพ่ือทํา        

การวิเคราะหเช่ือมโยงประเด็นที่เก่ียวของ ประเด็นที่ยังเปนปญหา และประเด็นที่ไดมีการพัฒนาหลังจาก               

ผานกระบวนการเรียนการสอน

 5. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบจุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยวิธี

พรรณนาวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลจากแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

  สวนท่ี 1 เรื่องขอมูลทั่วไปของผูเรียน ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานเพศ ภาษาท่ีใชในการส่ือสาร              

ในครอบครัว อาชีพของผูปกครอง เปนตน

  สวนที่ 2 เรื่องขอมูลดานการเรียน  ประกอบดวย ระยะเวลาในการเรียนภาษาจีน สถาบันที่จบ 

ปจจัยที่สงผลใหชอบ/ไมชอบภาษาจีน ทักษะที่ถนัดมากที่สุด ปญหาที่เกิดจากการเรียนภาษาจีน 

  สวนที่ 3 เรื่องขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการแปล นอกจากนี้ยังวิเคราะหขอมูลจาก                           

แบบทดสอบทักษะการแปลที่ใชกับผูเรียนกอนและหลังเรียน 
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 จากนัน้นาํขอมลูทีไ่ดจากการเก็บรวบรวมท้ังหมด มาวเิคราะหในภาพรวม เมือ่ส้ินสุดการเรียนการสอน                           

ในรายวิชาแลว ก็นําขอมูลมาตรวจสอบ ตีความ และสรุปเพ่ือประเมินพฤติกรรม และผลท่ีเกิดข้ึน ตลอด                     

ทั้งปญหาที่พบจากการวิจัย

ผลการวิจัย
 1. ภูมิหลังของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปล

ภาษาจีน-ไทย 1 ในภาคเรียนที ่3 ปการศึกษา 2559 จาํนวน  42 คน สวนใหญเปนเพศหญิง และจาํนวนผูเรียน

ที่นับถือศาสนาพุทธมีจํานวนมากที่สุด โดยมี 7 คนที่นับถือศาสนาอิสลาม ผูเรียนสวนใหญใชภาษาไทย                          

ในการสือ่สารในครอบครัวมเีพียง 2 คนทีใ่ชภาษาจีนในการส่ือสาร ประเดน็ดงักลาวชีใ้หเหน็วาม ี2 คนทีคุ่นเคย

กบัภาษาจีนตัง้แตเด็ก จากขอมลูดังกลาวทําใหทราบวาผูเรียนสวนใหญเปนชาวไทยท่ีไมไดคุนเคยกับภาษาจีน

มาตัง้แตเดก็และมผีูเรยีนทีน่บัถอืศาสนาอสิลามไดใหความสาํคญักบัการเรยีนภาษาจนี โดยเลอืกเรยีนภาษาจนี

เปนวชิาเอก สาํหรบัขอมลูการประกอบอาชพีของผูปกครองพบวาสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกร และรบัจาง 

  สาํหรับขอมลูทีไ่ดจากการเรียนของผูเรียน ทาํใหทราบวาผูเรียนสวนใหญเปนผูทีม่พีืน้ฐานภาษาจีน 

ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนนอยกวา 3 ป (เฉพาะครอบครัวที่ผูปกครองประกอบอาชีพ                          

รบัราชการและคาขาย) โดยสาํเรจ็การศกึษาจากโรงเรียนรัฐบาล ซึง่มเีพียง 1 คนทีสํ่าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนจีน 

ขอมูลขางตนสงผลใหจํานวนการชอบเรียนภาษาจีนมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 83.33 

  การศึกษาภูมิหลังความสามารถดานการแปลของนักศึกษาพบปญหา ซึ่งจําแนกได 3 ดาน คือ                       

ปญหาดานภาษา ปญหาดานวัฒนธรรม และปญหาสวนตัว ซึ่งปญหาดานภาษาเปนปญหาหลักของผูเรียน 

โดยเฉพาะเร่ืองไวยากรณและคํา สาํหรับปจจยัท่ีสงผลตอการเรียนภาษาจีน พบวาเร่ืองความยากของไวยากรณ

จีนเปนปจจัยหลัก คิดเปนรอยละ 42.85  ปจจัยถัดมา คือ เรื่องความยากในการเขียนตัวอักษรจีน พฤติกรรม

ของผูสอน สภาพแวดลอม และระยะเวลาการเรียน ตามลําดับ สําหรับทักษะที่ผูเรียนชอบเรียนมากที่สุด คือ 

ทักษะการพูด โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 52.38  ทักษะการฟง ตามดวยทักษะการแปล ซึ่งมีรอยละ 11.9                                  

โดยปญหาที่เกิดจากการเรียนวิชาการแปลของผูเรียน คือ ปญหาดานไวยากรณจีนที่มีความซับซอน คิดเปน

รอยละ 33.33  ปญหาดานความรูทางวัฒนธรรมจีน คิดเปนรอยละ 23.8 ปญหาดานตัวอักษรจีนซึ่งมี                          

ความยากในการเขียน คิดเปนรอยละ 21.42  ปญหาเร่ืองความไมกลาในการแปลภาษา คิดเปนรอยละ 9.52 

ปญหาการไมเขาใจเนื้อความของตนฉบับ คิดเปนรอยละ 7.14  และปญหาการเปดพจนานุกรมซ่ึงเปนปญหา

นอยสดุ คดิเปนรอยละ 4.79  จะเห็นไดวาปจจยัทีส่งผลตอการเรียนภาษาจีน และปญหาในการเรียนวิชาการแปล 

ลวนเก่ียวของกับไวยากรณทั้งสิ้น ดังนั้นเร่ืองไวยากรณจึงเปนประเด็นและปญหาหลักที่ผูเรียนภาษาจีนและ

เรียนวิชาการแปลตองใหความสําคัญ ซึ่งปญหาไวยากรณที่พบจะเปนในเร่ืองของโครงสราง และการใชคํา

เนื่องจากผูเรียนยังไมสามารถแยกแยะไดวาคําศัพทภาษาจีนนั้นเปนคําชนิดใด และควรวางในตําแหนงใด

ของประโยค
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 2.  นกัศกึษาวชิาเอกภาษาจีนชัน้ปที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปลภาษาจีน-ไทย 1

มีการพัฒนาทักษะการแปลดีขึ้น เมื่อผานกระบวนการสอนแบบการเรียนรู โดยใชกิจกรรมเปนฐาน                              

เน่ืองจากมีผูทําแบบฝกหัดไดถูกตองมากข้ึน แตยังมีขอผิดพลาดบางประเด็นที่พบจากการแปล โดยพบวา                 

ในการแปลประโยค ผูเรียนมีขอผิดพลาดดานไวยากรณและดานตัวอักษรจีน เนื่องจากผูแปลบางคนยัง                        

ไมเขาใจโครงสรางทางไวยากรณ ความไมเขาใจวัฒนธรรมซ่ึงจําเปนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ                

นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบปญหาเร่ืองการแปลเกิน โดยใสความคิดเห็นของตนเองลงไปในตัวบท หรือแปล                        

ตามความเขาใจของตนเอง ดังเชน

  2.1 ตวัอยางที ่1  姐姐的爱好是游泳。ประโยคแปลท่ีถกูตองคือ งานอดิเรกของพ่ีสาว

คือวายนํ้า

   2.1.1  การแปลของผูเรียนกอนเรียน

    1) งานยามวางของพ่ีคือวายน้ํา

                 2) งานของพ่ีสาวคือวายนํ้า

                 3) การเลนวายนํ้าเปนงานของนองสาว

                 4) ความชอบของพ่ีสาวไดแกวายนํ้า

   สาเหตขุอผดิพลาดจากการแปลแบบทกัษะการแปลกอนเรยีน คอื ผูเรยีนไมเขาใจคาํศพัท“

爱好”เนื่องจากมีการแปลตรงตัวตามคําศัพท และมีการใชคําไมถูกตอง นอกจากนี้ยังปรากฏความสับสน

การแปลระหวางคําศัพท “พี่สาว” และ “นองสาว”

   2.1.2  การแปลของผูเรียนหลังเรียน

                     1) การวายนํ้าเปนงานถนัดของพี่สาว

                     2) งานอดิเรกที่ชอบของพี่สาวคือวายนํ้า

   ผลการพฒันาจากการแปลแบบทักษะการแปลหลังเรียน  พบวา “爱好” ยงัมีขอผิดพลาดอยู           

แตมผีูเรยีนบางกลุมสามารถแปลไดถกูตอง และสามารถเขาใจการใชคาํศัพทเครือญาติ “พีส่าว” และ “นองสาว”

  2.2 ตัวอยางท่ี 2 学生没有中泰杂志。ประโยคแปลท่ีถูกตองคือนักเรียนไมมี                  

วารสารจีน –ไทย

   2.2.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน

                    1) นักเรียนไมมีหนังสือจีน

                    2) นักศึกษาไมมีจีนไทยวารสาร

                    3) พวกนักเรียนไมมีเอกสารไทยจีน

    4) พวกนักเรียนตองมีหนังสือเรียนจีนไทย

    5) พวกนักเรียนไมมีจีนไทย ไทยจีน

    6) จีน-ไทยของนักเรียนไมมีการพัฒนา
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   สาเหตุขอผิดพลาดจากการแปลของผูเรียนกอนเรียน คือ ผูเรียนไมทราบความหมายของ

คําศัพท  “杂志”   มีปญหาการแปลไวยากรณ ในเร่ืองของคําขยายคํานาม และมีการแปลเกินจากตนฉบับ 

  2.2.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน

                    1) นักเรียนไมมีนิตยสารที่เปนทั้งภาษาไทยและจีน

                    2) นักเรียนไมมีนิตยสารไทยจีน

   ผลการพัฒนาจากการแปลแบบทักษะการแปลหลังเรียน  พบวาผูเรียนสามารถแปล                     

คําศัพท “นิตยสาร” ไดถูกตองขึ้น

 2.3 ตวัอยางที ่3 昨天是我妈妈一生中最难忘记的日子。ประโยคแปลท่ีถกูตอง          

คือ เมื่อวานเปนวันที่แมของฉันยากที่จะลืมไดในชีวิต

  2.3.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน

                 1) เมื่อวานเปนหนึ่งวันในชีวิตที่แมฉันยากจะลืม

                  2) เมื่อวานคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแมฉันเปนวันหนึ่งยากท่ีจะลืม

   3) เมื่อวานเปนวันเกิดของแม เปนวันหนึ่งที่ยากจะลืม

                  4) เมื่อวานเปนอีกวันเหตุการณสําคัญที่สุดแมฉันยากท่ีจะลืม

                  5) เมื่อวานคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแมฉัน เปนวันที่ยากจะลืมเลือน

                  6) เมื่อวานเปนวันที่ยุงยากท่ีสุดในชีวิตของแมฉัน

   7) เมื่อวานเปนวันของแมฉันที่ยากจะลืม

   8) เมื่อวานเปนวันที่ตลอดท้ังชีวิตของแมฉันยากท่ีจะลืมมันที่สุด

   สาเหตุขอผิดพลาดจากการแปลของผูเรียนกอนเรียน คือโครงสรางประโยคขยายนาม                   

เปนโครงสรางทีผู่เรยีนยงัไมสามารถเขาใจการนาํไปใช และรปูแบบโครงสรางทีช่ดัเจน  ซึง่เหน็ไดจากการแปล

ที่ไมมีการใชโครงสรางดังกลาว และมีความสับสนของคําวา “พรุงนี้” และ “เมื่อวาน”

  2.3.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน

                   1) เมื่อวานเปนอีกหนึ่งวันที่แมของฉันลืมยากที่สุดในชีวิต

                    2) เมื่อวานเปนวันหนึ่งที่ลืมยากท่ีสุดในชีวิตของแม

 2.4 ตวัอยางที ่4 今天我的同事被炒鱿鱼。ประโยคแปลทีถ่กูตองคือวนันีเ้พือ่นรวมงาน

ของฉันถูกไลออก

  2.4.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน

                1) วันนี้เพื่อนฉันถูกปลาหมึกตัวโตกิน

   2) เพื่อนของฉันไปผัดปลาหมึกวันนี้

   3) เพื่อนรวมงานฉันไปทํากับขาวปลาหมึก

   4) วันนี้เพื่อนรวมงานของฉันถูกปลาหมึก

   5) เพื่อนรวมงานของฉันเพิ่งเปนเพื่อนกับคนช่ือปลาหมึกวันนี้
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   สาเหตุขอผดิพลาดจากการแปลของผูเรยีนกอนเรียน คอืผูเรยีนยังไมทราบคําศัพททีเ่กีย่วของ                           

กับวัฒนธรรมการทํางาน ผู เรียนสวนใหญจะแปลตามคําศัพท  โดยคําดังกลาวมักส่ือถึงการทํางาน                                    

ซึง่ในสมัยกอน สงัคมจีนยงัเปนสงัคมปด เจานายหรือผูบงัคบับญัชามีการกดข่ีขมเหงลูกนอง ถาเจานายไมพอใจ               

ก็สามารถไลออกไดลูกนองก็ตองเก็บของกลับบาน โดยตองเก็บหมอน และเสื่อดวยการมวนซึ่งสมัยกอนใช  

คาํวา  "卷铺盖 (juànpùgài)"  ตอมาคนจีนมกีารใชเสือ่กน็อยลง ทาํใหคาํวา  “卷铺盖”ไมคอยเปนทีน่ยิม  

จึงมีคําศัพทใหมคือ  "ผัดปลาหมึก" เพราะเม่ือปลาหมึกสุก จะคอยๆ มวนเขา ซึ่งเหมือนกับการมวนเส่ือ                        

ดวยเหตุนี้คําวา “炒鱿鱼” จึงหมายถึง "ไลออก"

  2.4.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน

   ประโยคดังกลาวในขอ 4 ไมพบวาผูเรยีนแปลผิดหลังจากท่ีไดทาํการสอน และใหทดสอบ

หลังเรยีนอกีครัง้เหน็ไดวาในการทดสอบหลงัเรยีน โดยใชกระบวนการสอนแบบการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน 

ผูเรยีนมีพฒันาการดานการใชโครงสรางประโยคขยายนามไดอยางถกูตอง  หลังจากผานการเรียน ไมพบปญหา

การแปลคําขยายคํานาม สําหรับการแปลเกินพบนอยลง คิดเปนจํานวนรอยละ 80

อภิปรายผลการวิจัย
 การพัฒนาทักษะการแปลดวยวิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานของนักศึกษา                     

วิชาเอกภาษาจีนชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้

 1. จากขอมูลพื้นฐานของผูเรียน ประเด็นศาสนา โดยมีผูเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเลือกเรียน

ภาษาจนีเพราะความชอบ ประเดน็ดงักลาวนีอ้าจเปนจดุเดนทีท่าํใหผูเรยีนทีน่บัถอืศาสนาอสิลามสามารถพดู

ได 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาจีน และถือเปนขอไดเปรียบทางภาษามากกวาผูเรียน                     

คนอ่ืน ประเด็นดานการมีพื้นฐานนั้น พบวาผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐาน สามารถแปลไดเทาเทียมกับผูมีพื้นฐาน                            

ซึ่งผูเรียนกลุมนี้จะมีความต้ังใจและกระตือรือรนในการเรียน เนื่องจากผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรและรับจาง ดวยเหตผุลทางฐานะการเงนิของครอบครัว สงผลใหผูเรียนภาษาจนีไมสามารถเขาเรยีน

หลักสูตรกวดวิชาระยะส้ันของสถาบันกวดวิชา หรือเรียนพิเศษภาษาจีนได จําเปนตองมีความต้ังใจและ         

สนใจเรียนมากกวาผูเรียนที่มีพื้นฐานมากอน  สําหรับปญหาที่พบจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานนั้น ผูเรียน                     

ทัง้กลุมมพีืน้ฐานและไมมพีืน้ฐานตางมปีญหาดานภาษา ในเร่ืองของไวยากรณเชนเดียวกนั ผูเรียนท่ีมพีืน้ฐาน

มากอนสามารถเปดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําศัพทไดรวดเร็วกวาผูไมมีพี้นฐาน 

 2. ผลการทดสอบทักษะการแปลกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผูเรียนสามารถแปลแบบทดสอบ

ทักษะหลังเรียนไดถูกตองขึ้น คิดเปนรอยละ 80 ที่ผู เรียนทุกคนแปลไดอยางถูกตอง จึงทําใหทราบวา                              

วธิกีารสอนแบบการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน สามารถพัฒนาการแปลของผูเรียนได สอดคลองกบั Li & Wu      

(2015, 115) ที่พบวาวิธีการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) กับผูเรียนภาษาจีนสะทอนใหเห็นชัดวาเปน                       

การเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนการเรียนท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชงานไดจริง ซึ่งไมเพียงแตชวยใหผูเรียน                        

ภาษาจีนสามารถเรียนรูไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งใจไว แตยังสามารถพัฒนาทัศนคติความรูและทักษะ                        

ในการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย 
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 3. เนื่องจากผูวิจัยใชวิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ผานกระบวนการกลุม

กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้าในสวนของกระบวนการฝกหัดทําซํ้าไดเนนพัฒนา              

ความสามารถในการแปลคําและไวยากรณของผูเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใหเห็น

การพัฒนาดานการแปลในการใชคําและไวยากรณที่ถูกตอง  จากผลจากการสอนที่ผูวิจัยเนนเรื่องการสอน

โดยใชแบบฝก และกระบวนการทาํซํา้ พบวาการใหผูเรยีนทาํแบบฝกซํา้ ๆ  และบอย ๆ  จะทําใหผูเรยีนสามารถ

คนพบขอปญหาการแปลของตัวเองได และสามารถหาคําตอบดวยกระบวนการคิดวิเคราะหดวยตนเอง         

และผานกระบวนการกลุม จนพัฒนาสูระดับการแปลท่ีถูกตอง สงผลใหเกิดทักษะในการใชคําและไวยากรณ

ที่ถูกตองตอไป โดยวิธีการดังกลาวไดสอดคลองกับ Panich (2016, 68) ที่วาการบูรณาการวิธีการสอน

ไวยากรณ-แปล กับวิธีการสอนอื่น เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับผูสอนที่ไมไดใชภาษาที่สอง                  

เปนภาษาแม และเหมาะสําหรับใชสอนผูเรียนท่ีมีกลุมใหญ ประสิทธิผลของวิธีการสอนน้ี ขึ้นอยูกับความถ่ี

ของการฝกปฏบิตัแิละยงัสอดคลองกบั Shen  &  Xu (2015, 96) ทีว่า การสอนแบบการเรียนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน 

เปนกลยุทธที่จะสงเสริมการเรียนรูใหผูเริ่มเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง มีการพัฒนาประสิทธิภาพ                     

ในการเรียน สามารถดึงดูดใหผูเรียนเรียนรูมากยิ่งข้ึน

สรุป
 การทดสอบการแปลของผูเรียนท้ังกอนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบทักษะการแปล                             

ของนกัศกึษาพบวาขอผดิพลาดตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้มสีาเหตุสาํคญั  3 ประการคือ ประการแรก ผูเรียนขาดความรู    

ดานไวยากรณ บางครัง้ยงัติดยดึกบัความเคยชนิในไวยากรณภาษาไทยซ่ึงเปนภาษาแมมาใชในการแปลภาษาจนี  

ประการทีส่อง ผูเรยีนไมเขาใจความหมายของคาํศัพทไดอยางถองแท จงึไมสามารถเลอืกใชคาํไดอยางถกูตอง 

และประการสุดทายคือ ผูเรียนขาดความรูทางดานวัฒนธรรมทําใหบางคร้ังแปลเกินหรือแปลขาดตาม                       

ความเขาใจของตนเอง  การพัฒนาผูเรียนโดยการใชการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานมาเปนสวนหนึ่ง                          

ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน                   

โดยผานรูปแบบของกิจกรรมซ่ึงประกอบดวย กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการ                              

ฝกหัดทําซํ้า ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการแปลสูงข้ึนกวากอนเรียน มีความสนใจในการหาคําแปลที่ถูกตอง 

สามารถคิดหาคําตอบท่ีถูกตองดวยตนเอง  และแปลไดถูกตองสละสลวย จึงอาจกลาวไดวาวิธีการนี้เปน

สวนชวยพัฒนาผูเรียนดานการแปลใหสามารถกาวสูโลกแหงการเรียนรูในศตรวรรษท่ี 21 ได

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  ผูสอนภาษาจีนสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเรียนรูผูเรียน และพัฒนา

พฤติกรรมการสอนของตนเอง โดยใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน เพื่อทําให                     

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
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 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรมีการเปรียบเทียบพัฒนาการการแปลกับผูเรียนตางมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางใน                

การพัฒนารายวิชาการแปลตอไป

  2. ควรมีการสรางสื่ออิเล็คทรอนิกส เพื่อใชเปนสื่อเรียนรูเรื่องการแปล
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