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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภูมิหลังและความสามารถดานการแปลของนักศึกษา และ
เพือ่ พัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปลภาษาจีน-ไทย
1 ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน โดยใชแบบสอบถาม แผนการสอนและแบบทดสอบทักษะ
การแปลกอนและหลังเรียน เปนเครื่องมือในการวิจัยและสรุปผลวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัย
พบวาผูเรียนประกอบดวยผูที่มีพื้นฐานและไมมีพื้นฐานภาษาจีน สําหรับภูมิหลังความสามารถดานการแปล
พบปญหา 3 ดาน คือ ปญหาดานภาษา ปญหาดานวัฒนธรรม และปญหาสวนตัว ซึ่งปญหาดานภาษา
เปนปญหาหลักของผูเรียน สําหรับปจจัยที่สงผลตอความสามารถของผูเรียน คือ ไวยากรณจีนยาก การขาด
ความรูทางดานวัฒนธรรมจีน และการไมเขาใจวัฒนธรรมแฝงในเนื้อหา หลังจากที่ผูวิจัยใชวิธีการสอน
แบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน โดยผานรูปแบบของกิจกรรมซึ่งประกอบดวย กระบวนการกลุม
กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้า พบวาผูเรียนมีพัฒนาการแปลสูงขึ้นกวากอนเรียน
มีความสนใจในการหาคําแปลที่ถูกตอง สามารถคิดหาคําตอบที่ถูกตองดวยตนเอง 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 ประเทศไทยจึงไดมีการนําทักษะในศตรวรรษที่ 21
ทุ ก ทั ก ษะไปใช กั บ ผู  เ รี ย นเพื่ อ ช ว ยให ผู  เ รี ย นได มี ค วามรู  มี ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาวิ ช าการ มี ก ารคิ ด
อยางมีวจิ ารณญาณและสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนกี้ ารศึกษาจึงตองเปลีย่ นไปสูก ระบวนทัศนใหม
โดยใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ตลอดทั้งความสามารถในการใช
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ความรูอยางสรางสรรค ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญในการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ไดอยางมีความสุขซึ่ง Panit (2012, 19) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน ซึ่งจะเติบโตเปนกําลังของชาติ
วาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต
คือ 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 (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมและตางกระบวนทัศน)
(4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)
(5) Communications, information & media literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)
(6) Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร) และ
(7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
ทักษะทางภาษา เปนทักษะหนึ่งในการพัฒนา และภาษาจีนถือเปนภาษาหนึ่งที่ผูเรียนจําเปนตองรู
เนือ่ งจากเปนหนึง่ ในภาษาสําคัญของโลก การสือ่ สารกับคนจีนใหสมั ฤทธิผ์ ลนัน้ จําเปนตองใชการถายทอดภาษา
ซึง่ การแปลเปนทักษะหนึง่ ทีไ่ มสามารถแยกออกจากทักษะอืน่ ได อีกทัง้ ยังเปนทักษะทีจ่ าํ เปนในชีวติ ประจําวัน
เพื่อแสวงหาความรู ความบันเทิงจากสิ่งพิมพเผยแพร หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ ตลอดทั้งสิ่งพิมพตาง ๆ
ดังที่ Intakosum (2013, ก) ไดใหขอมูลวา การตระหนักวาการแปลเปนกระบวนการสื่อสารเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
และการทํ า ความเข า ใจและถ า ยทอดความหมายอย า งถู ก ต อ ง ผ า นการค น คว า และการใช ต รรกะใน
การตรวจสอบขอบกพรองดานสมรรถนะของผูแ ปล ตลอดทัง้ ตองเชือ่ มโยงความรูภ าษาและความรูน อกเหนือภาษา
ทัง้ ในและนอกตัวบทเขาดวยกัน เพือ่ เขาถึงและถายทอดความหมายของตนฉบับไดอยางครบถวนในการแปล
นอกจากนี้ Harden, Harden & Witte (2009, 56) ไดกลาววา การสอนและการเรียนภาษาที่สอง จําเปนตอง
เรียนการแปล ซึ่งการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาแมนั้น พบวาประโยชนของการแปลอยูที่
การสามารถนําไปสูก ระบวนการเรียนรู การศึกษาภาษาทีส่ องและบริบททางวัฒนธรรมจึงมีความจําเปนการแปล
แบบฝกหัดเปนกระบวนการของการถายทอดความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี ตลอดทั้งวาทกรรมของ
ภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ การประสบผลสําเร็จของการแปลจึงขึ้นอยูกับการฝกฝนเชนกัน
จากการสังเกตของผูวิจัยเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พบวา นักศึกษายังขาดความกลาในการใชภาษาผานการสือ่ สารดวยการแปล อีกทัง้ ยังขาดความรูค วามเขาใจ
ดานภาษา โดยเฉพาะดานการใชคํา และไวยากรณที่ถูกตอง เนื่องจากนักศึกษายังยึดติดกับภาษาไทย
ซึ่งเปนภาษาแม ดังนั้นการถายทอดภาษาจึงเกิดปญหา ซึ่งนอกจากความรูทางดานภาษาแลว นักศึกษา
ยังจําเปนตองมีความรูดานวัฒนธรรมและความหมายแฝงที่ปรากฏในตนฉบับดวย แตประเด็นดังกลาวกลับ
ไมปรากฏกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแปลจีน-ไทย เนื่องจากผูเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรู ผูเรียนจึงผานระบบการเรียนมาดวยวิธีการทองจํา วิธีการทําตามคําสั่งของผูสอน วิธีการอาน
จากตําราหรือหนังสือเปนหลัก โดยปราศจากการคิดวิเคราะหหรือการหาเหตุผลพรอมแนวทางแกปญหา
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ในประเด็นที่เปนขอผิดพลาดหรือขอบกพรองจากการเรียน นอกจากนี้ระบบการสอนยังขาดซึ่งการทํางาน
รวมกับผูอื่น ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงทําใหผูเรียนมีโลกทัศนที่แคบ ซึ่ง Simpson (2017, 611)
ไดกลาววา การเนนดานภาษา ความสัมพันธ และความสามารถทางภาษา โดยเนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน
เพื่อใหรูถึงความเชื่อมโยงระหวางภาษา ความสัมพันธ และทักษะดาน Meta-Cognitive จะทําใหผูเรียนมี
ความสามารถทางภาษามากขึน้
ดวยเหตุผลขางตนทําใหเห็นวาปญหาทีป่ รากฏจากผูเ รียนรายวิชาการแปลนัน้ จําเปนตองใชกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่ ผู  เ รี ย นได ล งมื อ กระทํ า และได ใ ช ก ระบวนการคิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนจึงไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๆ คือ การเรียนรูจากตํารา
เพียงอยางเดียว จําเปนตองมีองคประกอบอืน่ ๆ เขามา เพราะกระบวนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเปนสวนหนึง่
ที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน และเนื่องจากศาสตรดานการแปลเปนศาสตรชั้นสูง
การฝกฝนทักษะดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียนภาษา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงนําการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานหรือการจัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูผานกิจกรรมและ
การปฏิบัติ มาใชในการพัฒนาทักษะดานการแปลของผูเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและความสามารถดานการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ งนีม้ งุ เนนการใชการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐานเพือ่ พัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษา
โดยแบงการทบทวนวรรณกรรมเปน 2 ประเด็นใหญ คือ การพัฒนาผูเรียน และลักษณะทั่วไปของการแปล
1. การพัฒนาผูเรียน
การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 จําเปนตอง “กาวขามสาระวิชา” ไปสูก ารเรียนรู “ทักษะเพือ่ การดํารงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21” ที่ครูสอนไมไดเปนศูนยกลางผูเรียนตองเรียนเอง เพื่อใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง Boonkrob (2012, 86) ไดกลาวถึงการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนซึ่งมีทั้งหมด 5 ดานไววา
1. ทักษะดานการสื่อสารสถานศึกษาตองพัฒนาการสื่อสารทั้งดาน ฟง พูด อานและเขียน
2. ทักษะการคิด ประกอบดวยการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรคและ
คิดสรางองคความรูอยางเหมาะสม
3. ทักษะการแกปญหา สถานศึกษาตองเตรียมการสอนที่มุงใหความรู การแสวงหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อใชเปนประสบการณในการแกปญหา
4. ทักษะชีวิต สถานศึกษาควรสนับสนุนความสามารถของบุคคลที่ใชในการปรับตัว 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 และการสื่อสารและการรวมมือ
2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวยความรูดา นสารสนเทศ ความรู
เกี่ยวกับสื่อความรูดานเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุนและปรับตัว และการริเริ่มสรางสรรค
และเปนตัวของตัวเอง
3. ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม ประกอบดวยการเปนผูสรางหรือผลิต (Productivity)
และความรับผิดรับชอบเชื่อถือได (Accountability) และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility)
นอกจากนี้ Office of the Higher Education Commission (2009, 52) ไดใหขอ มูลวา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติไดกาํ หนดคุณลักษณะของผูเ รียนแรกเขา หลังจากสําเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไวเพราะเปนพื้นฐานความรู ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับใดระดับหนึง่ สามารถเขาศึกษาตอในระดับทีส่ งู ขึน้ แตทงั้ นีข้ นึ้ อยูก บั หลักเกณฑการเขาศึกษา
ตอของแตละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเงื่อนไขอื่น เพื่อใหมั่นใจวาผูสมัคร
เขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงและซับซอนยิ่งขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผวู จิ ยั ตองหาเครือ่ งมือและวิธกี ารสอนใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ของผูเรียนและใหสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรูด า นความรู ดานปญญา และดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เนือ่ งจากผลการเรียนรูท ง้ั 3 ดานเกีย่ วเนือ่ งกับรายวิชาการแปลขัน้ พืน้ ฐาน
เปนอยางมาก
2. ลักษณะทั่วไปของการแปล ผูวิจัยขอเสนอเอกสารที่เกี่ยวของกับการแปล ดังนี้
Boonyakiat (1997,68) ใหความหมายวา การแปลไมใชการถายภาษา แตเปนกระบวนการของ
การทําความเขาใจและการถายทอดความหมาย ดังนั้นอาจกลาวไดวาการแปลเปนการถายทอดความหมาย
จากตนฉบับไปเปนภาษาแปล โดยมีใจความครบถวนตามตนฉบับ และไมมีการตัดตอหรือแตงเติมใดๆ
2.1 กระบวนการแปล
การแปลถือไดวาเปนการถายทอดภาษา วัฒนธรรม และสื่อสารความคิดจากภาษาหนึ่ง
ไปยังอีกภาษาหนึ่ง ผูแปลจึงตองมีความรูทั้งสองภาษา คือทั้งตนฉบับและภาษาฉบับแปลเปนอยางดี
ซึง่ Supon (1998, 93) ไดแบงการแปลเปน 3 ลักษณะ คือ Intralingual translation เปนการแปลในภาษาเดียวกัน
คือเปนการทําใหเนื้อความในภาษานั้นเองกระจางชัดและเขาใจไดงายขึ้น หรือแปลจากโครงสรางลึก
เปนโครงสรางผิว Interlingual Translation คือการแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง และ Intersemiotic
Translation คือการแปลโดยใชสัญญาณสื่อความหมาย
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นอกจากนี้ Saibua (2002, 42-43) ไดสรุปขัน้ ตอนกระบวนการแปลไว 4 ขัน้ ตอน คือ ประการที่ 1
การศึกษาตนฉบับ การวิเคราะหตนฉบับ การหาขอมูลเกี่ยวกับตนฉบับ และการศึกษางานเขียนอื่น ๆ ทั้งนี้
เพื่อใหไดสารที่ผูเขียนตองการถายทอด ประการที่ 2 การตีความและจับสารของตนฉบับ และรับมาเปนของ
ผูแปล ซึ่งจะสื่อไปยังผูอานอีกทีหนึ่ง เปนการถายทอดความหมายของผูเขียนตนฉบับมาเปนความหมาย
ของผูแปล ประการที่ 3 การประเมินผูอาน การตัดสินใจวาจะแปลแบบใด เชนแปลแบบตรงตัวเพื่อรักษา
รูปแบบการเสนอความหมายหรือแปลแบบเอาความและการถายทอดลงเปนฉบับแปล และสุดทาย คือ
การทดสอบงานแปล สิง่ ทีต่ อ งทดสอบคือ ความถูกตองในดานความหมาย ความยากงายของระดับภาษาและ
ทํานองการเขียนเพือ่ จะทดสอบวา ทํานองการเขียนของฉบับแปลเทียบเคียงไปกับฉบับตนฉบับหรือไมอยางไร
และลักษณะของภาษาซึ่งหมายถึง การใชภาษาใหเหมาะกับบริบทนั้นเทียบเคียงไดกับลักษณะภาษาที่ใชใน
ตนฉบับหรือไม
จากตัวอยางขางตนสรุปไดวากระบวนการแปลไมใชการถายทอดความหมายประจําคําจาก
ภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง แตเปนการสื่อสารตามเจตนาของผูสงสารในภาษาหนึ่ง เพื่อใหผูรับสารใน
อีกภาษาหนึ่งเกิดความเขาใจตรงกัน ดวยวิธีการที่เหมาะสมในภาษาของผูรับสารทฤษฎีความหมายจึงเปน
สิ่งที่ทําใหการศึกษาวาดวยกระบวนการแปลหลุดพนจากขอบขายอิทธิพลของภาษาศาสตรมาเปนอีก
ภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ
2.2 ปญหาและขอผิดพลาดในการแปล
กระบวนการสื่อสารยอมประกอบดวยปจจัยอื่น อาทิบริบทนอกคํา ความรูเดิม เปนตน ดังนั้น
ผูเ รียนจึงมักเจอปญหาในกระบวนการสือ่ สาร การสรางคําและไวยากรณ Supon (1998, 116) กลาววาปญหา
ในการแปลแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับวัฒนธรรม (Culture) ระดับความหมายของคํา (Language Structure)
และระดับโครงสรางของภาษา (Semantics) ในสวนของระดับวัฒนธรรมเนื่องจากแตละชาติ แตละภาษา
มีความแตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาในการแปลขึ้น ปญหาของผูแปลแยกเปน 2 ดานคือ ผูแปลไมรู
วัฒนธรรมของภาษาตนฉบับและผูแปลรูแตไมสามารถถายทอดใหผูอานฉบับแปลรูเรื่องและเขาใจตามได
ดังนัน้ ผูแ ปลตองคนควาจนเขาใจวัฒนธรรมนัน้ ๆ อยางถองแทเสียกอนจึงแปลออกมา และเมือ่ แปลแลวตอง
ใหสละสลวย คงความเปนภาษาฉบับแปลทีค่ นอานอานแลวรูเ รือ่ ง เขาใจไดตามจุดประสงคของผูเ ขียนตนฉบับ
การศึกษาคนควาหาขอมูล หรือทําการวิจยั ลวนตองอาศัยการแปลเขาชวยทัง้ นัน้ อาจกลาวไดวา
ผูเรียนภาษาจีนตองเกี่ยวของกับการแปลไมทางตรงก็ทางออม ดังนั้นผูสอนภาษาจีนไดพยายามปรับปรุง
การเรียนการสอนใหดีขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากยิ่งขึ้น
โดยเนนการเรียนการสอนการใชคําและโครงสรางทางภาษาที่เปนประโยชนในการแปล ผูวิจัยไดใช
ทฤษฎีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบการสอนแบบเนนกระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการแปลมากขึ้น โดยมีผลงานที่เกี่ยวของไดแก ผลงานของ Chanwaiwit (2015, 25)
ที่ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการแปล”
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เปนงานที่ไดเปรียบเทียบทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยของนักศึกษาที่เรียนวิชาการแปล 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบทําใหทราบวาผูเรียนมีทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยสูงขึ้น และมีขอผิดพลาดในเรื่องโครงการไวยากรณและดานศัพทและสํานวน และผลงานของ
Panich (2016, 75) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองโดยวิธีการสอนไวยากรณ - แปล” ซึ่งไดกลาว
ถึงขอดีและขอเสียของวิธีการสอนไวยากรณ-แปล ใหกับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง อิทธิพล
การถายโอนของภาษาแม และการบูรณาการวิธกี ารสอนไวยากรณ-แปล กับวิธกี ารสอนอืน่ โดยมีใจความสรุป
ไดวาวิธีการสอนแบบไวยากรณ-แปล เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับผูสอนที่ไมไดใชภาษาที่สอง
เปนภาษาแม และเหมาะสําหรับใชสอนผูเรียนที่มีกลุมใหญ ประสิทธิผลของวิธีการสอนนี้ ขึ้นอยูกับความถี่
ของการฝกปฏิบัติและระดับอายุของผูเรียน

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนกลุม ผูเ รียนระดับอุดมศึกษาทีม่ พี นื้ ความรูภ าษาจีนมาอยาง
นอยเปนเวลา 1 ป จํานวน 89 คน
2. กลุมตัวอยาง นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปลภาษาจีน-ไทย
1 ในภาคเรียนที่ 3ปการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน
3. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 อยาง ดังนี้ 1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาภูมิหลังและ
ความสามารถดานการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ขอมูลดานการเรียน และตอนที่ 3 ขอมูลความรูในการแปล 2) แผนการสอนที่ใชประกอบการสอน
และ 3) แบบทดสอบทักษะการแปลกอนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ
ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและ
ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากร
ที่จะทําการศึกษา (Try Out) จํานวน 30 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งไดคาแอลฟาเทากับ 0.88 ซึ่งหมายถึง เครื่องมือมีระดับ
คาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้
4.1 ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเพื่อหาขอมูลภูมิหลังและความสามารถ
ดานการแปล ที่ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ขอ
4.2 นําขอมูลทีไ่ ดจากแบบสอบถามขอมูลพืน้ ฐานมาวิเคราะหในประเด็นปญหา ความเกีย่ วของ
และสอดคลองกับความสามารถดานการแปล เพื่อสรุปเปนขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
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4.3 ศึ ก ษาการออกแบบแบบทดสอบความสามารถในการแปล และทํ า การออกแบบ
แบบทดสอบ จากนัน้ สงใหผ เู ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม นําแบบทดสอบไปทําการศึกษา
(Try Out) จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น
4.4 ทําการทดสอบความสามารถในการแปลกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการแปล
ที่สรางขึ้นซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญพรอมทั้งทดสอบคาความเที่ยงตรงเปนที่เรียบรอยแลว
จํานวน 20 ขอ เพื่อวัดความรูดานการแปลของผูเรียน
4.5 ผู  วิ จั ย ดํ า เนิ น การสอนกลุ  ม เป า หมายด ว ยตนเอง ด ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบการเรี ย นรู 
โดยใชกิจกรรมเปนฐานในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการมี
สวนรวมในกิจกรรมการสอนโดยผานรูปแบบของกิจกรรมซึ่งประกอบดวย กระบวนการกลุม กระบวนการคิด
วิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้าโดยเริ่มจากการนําเนื้อหาของรายวิชามาตั้งเปนคําถามปลายเปด
(Open-Ended Questions) เพื่อทําเปนกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควา สืบคนหาความรูดวยการคนหาความรู
ดวยตัวของผูเรียนเอง (Self-Inquiry) แลวนํามาปรึกษาหารือในกระบวนการกลุมที่เรียกวา Collaborative
ผานกระบวนการคิดวิเคราะห หาขอสรุปของกลุม เพื่อนําเสนอผลงานตอไป โดยผูสอนเนนการกระตุน
ใหผูเรียนมีความเขาใจ และฉุกคิดเองตามเนื้อหาสาระระหวางทํากิจกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดเฉพาะตนขึ้นมา นอกจากนี้กิจกรรมกลุมยังทําใหผูเรียนพัฒนาภาวะความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ นื่ อีกดวย ซึง่ ผูส อนใชกระบวนการดังกลาวเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา สัปดาหละ
5 คาบ คาบละ 60 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 20 คาบตอสัปดาห
4.6 หลังจากผูสอนใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานแลวไดทําการ
ทดสอบทักษะการแปลหลังเรียนดวยแบบทดสอบฉบับเดิมจํานวน 20 ขอ และนําผลจากการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการแปลของผูเรียน
4.7 ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลภูมิหลังของผูเรียนและผลความสามารถดานการแปลเพื่อทํา
การวิเคราะหเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวของ ประเด็นที่ยังเปนปญหา และประเด็นที่ไดมีการพัฒนาหลังจาก
ผานกระบวนการเรียนการสอน
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยวิธี
พรรณนาวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลจากแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เรื่องขอมูลทั่วไปของผูเรียน ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานเพศ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ในครอบครัว อาชีพของผูปกครอง เปนตน
สวนที่ 2 เรื่องขอมูลดานการเรียน ประกอบดวย ระยะเวลาในการเรียนภาษาจีน สถาบันที่จบ
ปจจัยที่สงผลใหชอบ/ไมชอบภาษาจีน ทักษะที่ถนัดมากที่สุด ปญหาที่เกิดจากการเรียนภาษาจีน
สวนที่ 3 เรื่องขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแปล นอกจากนี้ยังวิเคราะหขอมูลจาก
แบบทดสอบทักษะการแปลที่ใชกับผูเรียนกอนและหลังเรียน
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จากนัน้ นําขอมูลทีไ่ ดจากการเก็บรวบรวมทัง้ หมด มาวิเคราะหในภาพรวม เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอน
ในรายวิชาแลว ก็นําขอมูลมาตรวจสอบ ตีความ และสรุปเพื่อประเมินพฤติกรรม และผลที่เกิดขึ้น ตลอด
ทั้งปญหาที่พบจากการวิจัย

ผลการวิจัย
1. ภูมิหลังของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปล
ภาษาจีน-ไทย 1 ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน สวนใหญเปนเพศหญิง และจํานวนผูเ รียน
ที่นับถือศาสนาพุทธมีจํานวนมากที่สุด โดยมี 7 คนที่นับถือศาสนาอิสลาม ผูเรียนสวนใหญใชภาษาไทย
ในการสือ่ สารในครอบครัวมีเพียง 2 คนทีใ่ ชภาษาจีนในการสือ่ สาร ประเด็นดังกลาวชีใ้ หเห็นวามี 2 คนทีค่ นุ เคย
กับภาษาจีนตัง้ แตเด็ก จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาผูเ รียนสวนใหญเปนชาวไทยทีไ่ มไดคนุ เคยกับภาษาจีน
มาตัง้ แตเด็กและมีผเู รียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามไดใหความสําคัญกับการเรียนภาษาจีน โดยเลือกเรียนภาษาจีน
เปนวิชาเอก สําหรับขอมูลการประกอบอาชีพของผูป กครองพบวาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจาง
สําหรับขอมูลทีไ่ ดจากการเรียนของผูเ รียน ทําใหทราบวาผูเ รียนสวนใหญเปนผูท มี่ พี นื้ ฐานภาษาจีน
ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนนอยกวา 3 ป (เฉพาะครอบครัวที่ผูปกครองประกอบอาชีพ
รับราชการและคาขาย) โดยสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล ซึง่ มีเพียง 1 คนทีส่ าํ เร็จการศึกษาจากโรงเรียนจีน
ขอมูลขางตนสงผลใหจํานวนการชอบเรียนภาษาจีนมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 83.33
การศึกษาภูมิหลังความสามารถดานการแปลของนักศึกษาพบปญหา ซึ่งจําแนกได 3 ดาน คือ
ปญหาดานภาษา ปญหาดานวัฒนธรรม และปญหาสวนตัว ซึ่งปญหาดานภาษาเปนปญหาหลักของผูเรียน
โดยเฉพาะเรือ่ งไวยากรณและคํา สําหรับปจจัยทีส่ ง ผลตอการเรียนภาษาจีน พบวาเรือ่ งความยากของไวยากรณ
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 ปญหาเรื่องความไมกลาในการแปลภาษา คิดเปนรอยละ 9.52
ปญหาการไมเขาใจเนื้อความของตนฉบับ คิดเปนรอยละ 7.14 และปญหาการเปดพจนานุกรมซึ่งเปนปญหา
นอยสุด คิดเปนรอยละ 4.79 จะเห็นไดวา ปจจัยทีส่ ง ผลตอการเรียนภาษาจีน และปญหาในการเรียนวิชาการแปล
ลวนเกี่ยวของกับไวยากรณทั้งสิ้น ดังนั้นเรื่องไวยากรณจึงเปนประเด็นและปญหาหลักที่ผูเรียนภาษาจีนและ
เรียนวิชาการแปลตองใหความสําคัญ ซึ่งปญหาไวยากรณที่พบจะเปนในเรื่องของโครงสราง และการใชคํา
เนื่องจากผูเรียนยังไมสามารถแยกแยะไดวาคําศัพทภาษาจีนนั้นเปนคําชนิดใด และควรวางในตําแหนงใด
ของประโยค
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2. นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชัน้ ปที่ 2 ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชา CHI-216 การแปลภาษาจีน-ไทย 1
มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการแปลดี ขึ้ น เมื่ อ ผ า นกระบวนการสอนแบบการเรี ย นรู  โ ดยใช กิ จ กรรมเป น ฐาน
เนื่องจากมีผูทําแบบฝกหัดไดถูกตองมากขึ้น แตยังมีขอผิดพลาดบางประเด็นที่พบจากการแปล โดยพบวา
ในการแปลประโยค ผูเรียนมีขอผิดพลาดดานไวยากรณและดานตัวอักษรจีน เนื่องจากผูแปลบางคนยัง
ไมเขาใจโครงสรางทางไวยากรณ ความไมเขาใจวัฒนธรรมซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบปญหาเรื่องการแปลเกิน โดยใสความคิดเห็นของตนเองลงไปในตัวบท หรือแปล
ตามความเขาใจของตนเอง ดังเชน
2.1 ตัวอยางที่ 1 姐姐的爱好是游泳。ประโยคแปลทีถ่ กู ตองคือ งานอดิเรกของพีส่ าว
คือวายนํ้า
2.1.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน
1) งานยามวางของพี่คือวายนํ้า
2) งานของพี่สาวคือวายนํ้า
3) การเลนวายนํ้าเปนงานของนองสาว
4) ความชอบของพี่สาวไดแกวายนํ้า
สาเหตุขอ ผิดพลาดจากการแปลแบบทักษะการแปลกอนเรียน คือ ผูเ รียนไมเขาใจคําศัพท“
爱好”เนื่องจากมีการแปลตรงตัวตามคําศัพท และมีการใชคําไมถูกตอง นอกจากนี้ยังปรากฏความสับสน
การแปลระหวางคําศัพท “พี่สาว” และ “นองสาว”
2.1.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
1) การวายนํ้าเปนงานถนัดของพี่สาว
2) งานอดิเรกที่ชอบของพี่สาวคือวายนํ้า
ผลการพัฒนาจากการแปลแบบทักษะการแปลหลังเรียน พบวา “爱好” ยังมีขอ ผิดพลาดอยู
แตมผี เู รียนบางกลุม สามารถแปลไดถกู ตอง และสามารถเขาใจการใชคาํ ศัพทเครือญาติ “พีส่ าว” และ “นองสาว”
2.2 ตัวอยางที่ 2 学生没有中泰杂志。 ประโยคแปลที่ถูกตองคือนักเรียนไมมี
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 ในเรื่องของคําขยายคํานาม และมีการแปลเกินจากตนฉบับ
2.2.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
1) นักเรียนไมมีนิตยสารที่เปนทั้งภาษาไทยและจีน
2) นักเรียนไมมีนิตยสารไทยจีน
ผลการพัฒนาจากการแปลแบบทักษะการแปลหลังเรียน พบวาผูเรียนสามารถแปล
คําศัพท “นิตยสาร” ไดถูกตองขึ้น
2.3 ตัวอยางที่ 3 昨天是我妈妈一生中最难忘记的日子。ประโยคแปลทีถ่ กู ตอง
คือ เมื่อวานเปนวันที่แมของฉันยากที่จะลืมไดในชีวิต
2.3.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน
1) เมื่อวานเปนหนึ่งวันในชีวิตที่แมฉันยากจะลืม
2) เมื่อวานคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแมฉันเปนวันหนึ่งยากที่จะลืม
3) เมื่อวานเปนวันเกิดของแม เปนวันหนึ่งที่ยากจะลืม
4) เมื่อวานเปนอีกวันเหตุการณสําคัญที่สุดแมฉันยากที่จะลืม
5) เมื่อวานคือวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแมฉัน เปนวันที่ยากจะลืมเลือน
6) เมื่อวานเปนวันที่ยุงยากที่สุดในชีวิตของแมฉัน
7) เมื่อวานเปนวันของแมฉันที่ยากจะลืม
8) เมื่อวานเปนวันที่ตลอดทั้งชีวิตของแมฉันยากที่จะลืมมันที่สุด
สาเหตุขอผิดพลาดจากการแปลของผูเรียนกอนเรียน คือโครงสรางประโยคขยายนาม
เปนโครงสรางทีผ่ เู รียนยังไมสามารถเขาใจการนําไปใช และรูปแบบโครงสรางทีช่ ดั เจน ซึง่ เห็นไดจากการแปล
ที่ไมมีการใชโครงสรางดังกลาว และมีความสับสนของคําวา “พรุงนี้” และ “เมื่อวาน”
2.3.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
1) เมื่อวานเปนอีกหนึ่งวันที่แมของฉันลืมยากที่สุดในชีวิต
2) เมื่อวานเปนวันหนึ่งที่ลืมยากที่สุดในชีวิตของแม
2.4 ตัวอยางที่ 4 今天我的同事被炒鱿鱼。ประโยคแปลทีถ่ กู ตองคือวันนีเ้ พือ่ นรวมงาน
ของฉันถูกไลออก
2.4.1 การแปลของผูเรียนกอนเรียน
1) วันนี้เพื่อนฉันถูกปลาหมึกตัวโตกิน
2) เพื่อนของฉันไปผัดปลาหมึกวันนี้
3) เพื่อนรวมงานฉันไปทํากับขาวปลาหมึก
4) วันนี้เพื่อนรวมงานของฉันถูกปลาหมึก
5) เพื่อนรวมงานของฉันเพิ่งเปนเพื่อนกับคนชื่อปลาหมึกวันนี้
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สาเหตุขอ ผิดพลาดจากการแปลของผูเ รียนกอนเรียน คือผูเ รียนยังไมทราบคําศัพททเี่ กีย่ วของ
กั บ วั ฒ นธรรมการทํ า งาน ผู  เ รี ย นส ว นใหญ จ ะแปลตามคํ า ศั พ ท โดยคํ า ดั ง กล า วมั ก สื่ อ ถึ ง การทํ า งาน
ซึง่ ในสมัยกอน สังคมจีนยังเปนสังคมปด เจานายหรือผูบ งั คับบัญชามีการกดขีข่ ม เหงลูกนอง ถาเจานายไมพอใจ
ก็สามารถไลออกไดลูกนองก็ตองเก็บของกลับบาน โดยตองเก็บหมอน และเสื่อดวยการมวนซึ่งสมัยกอนใช
คําวา "卷铺盖 (juànpùgài)" ตอมาคนจีนมีการใชเสือ่ ก็นอ ยลง ทําใหคาํ วา “卷铺盖”ไมคอ ยเปนทีน่ ยิ ม
จึงมีคําศัพทใหมคือ "ผัดปลาหมึก" เพราะเมื่อปลาหมึกสุก จะคอยๆ มวนเขา ซึ่งเหมือนกับการมวนเสื่อ
ดวยเหตุนี้คําวา “炒鱿鱼” จึงหมายถึง "ไลออก"
2.4.2 การแปลของผูเรียนหลังเรียน
ประโยคดังกลาวในขอ 4 ไมพบวาผูเ รียนแปลผิดหลังจากทีไ่ ดทาํ การสอน และใหทดสอบ
หลังเรียนอีกครัง้ เห็นไดวา ในการทดสอบหลังเรียน โดยใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐาน
ผูเ รียนมีพฒ
ั นาการดานการใชโครงสรางประโยคขยายนามไดอยางถูกตอง หลังจากผานการเรียน ไมพบปญหา
การแปลคําขยายคํานาม สําหรับการแปลเกินพบนอยลง คิดเปนจํานวนรอยละ 80

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการแปลดวยวิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีนชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากขอมูลพื้นฐานของผูเรียน ประเด็นศาสนา โดยมีผูเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเลือกเรียน
ภาษาจีนเพราะความชอบ ประเด็นดังกลาวนีอ้ าจเปนจุดเดนทีท่ าํ ใหผเู รียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามสามารถพูด
ได 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาจีน และถือเปนขอไดเปรียบทางภาษามากกวาผูเรียน
คนอื่น ประเด็นดานการมีพื้นฐานนั้น พบวาผูเรียนที่ไมมีพื้นฐาน สามารถแปลไดเทาเทียมกับผูมีพื้นฐาน
ซึ่งผูเรียนกลุมนี้จะมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียน เนื่องจากผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรและรับจาง ดวยเหตุผลทางฐานะการเงินของครอบครัว สงผลใหผเู รียนภาษาจีนไมสามารถเขาเรียน
หลักสูตรกวดวิชาระยะสั้นของสถาบันกวดวิชา หรือเรียนพิเศษภาษาจีนได จําเปนตองมีความตั้งใจและ
สนใจเรียนมากกวาผูเรียนที่มีพื้นฐานมากอน สําหรับปญหาที่พบจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานนั้น ผูเรียน
ทัง้ กลุม มีพนื้ ฐานและไมมพี นื้ ฐานตางมีปญ
 หาดานภาษา ในเรือ่ งของไวยากรณเชนเดียวกัน ผูเ รียนทีม่ พี นื้ ฐาน
มากอนสามารถเปดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําศัพทไดรวดเร็วกวาผูไมมีพี้นฐาน
2. ผลการทดสอบทักษะการแปลกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผูเรียนสามารถแปลแบบทดสอบ
ทักษะหลังเรียนไดถูกตองขึ้น คิดเปนรอยละ 80 ที่ผูเรียนทุกคนแปลไดอยางถูกตอง จึงทําใหทราบวา
วิธกี ารสอนแบบการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐาน สามารถพัฒนาการแปลของผูเ รียนได สอดคลองกับ Li & Wu
(2015, 115) ที่พบวาวิธีการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) กับผูเรียนภาษาจีนสะทอนใหเห็นชัดวาเปน
การเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนการเรียนที่ผูเรียนสามารถนําไปใชงานไดจริง ซึ่งไมเพียงแตชวยใหผูเรียน
ภาษาจีนสามารถเรียนรูไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งใจไว แตยังสามารถพัฒนาทัศนคติความรูและทักษะ
ในการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย
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3. เนื่องจากผูวิจัยใชวิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ผานกระบวนการกลุม
กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการฝกหัดทําซํ้าในสวนของกระบวนการฝกหัดทําซํ้าไดเนนพัฒนา
ความสามารถในการแปลคําและไวยากรณของผูเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหเห็น
การพัฒนาดานการแปลในการใชคําและไวยากรณที่ถูกตอง จากผลจากการสอนที่ผูวิจัยเนนเรื่องการสอน
โดยใชแบบฝก และกระบวนการทําซํา้ พบวาการใหผเู รียนทําแบบฝกซํา้ ๆ และบอย ๆ จะทําใหผเู รียนสามารถ
คนพบขอปญหาการแปลของตัวเองได และสามารถหาคําตอบดวยกระบวนการคิดวิเคราะหดวยตนเอง
และผานกระบวนการกลุม จนพัฒนาสูระดับการแปลที่ถูกตอง สงผลใหเกิดทักษะในการใชคําและไวยากรณ
ที่ถูกตองตอไป โดยวิธีการดังกลาวไดสอดคลองกับ Panich (2016, 68) ที่วาการบูรณาการวิธีการสอน
ไวยากรณ-แปล กับวิธีการสอนอื่น เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับผูสอนที่ไมไดใชภาษาที่สอง
เปนภาษาแม และเหมาะสําหรับใชสอนผูเรียนที่มีกลุมใหญ ประสิทธิผลของวิธีการสอนนี้ ขึ้นอยูกับความถี่
ของการฝกปฏิบตั แิ ละยังสอดคลองกับ Shen & Xu (2015, 96) ทีว่ า การสอนแบบการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมเปนฐาน
เปนกลยุทธที่จะสงเสริมการเรียนรูใหผูเริ่มเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการเรียน สามารถดึงดูดใหผูเรียนเรียนรูมากยิ่งขึ้น

สรุป
การทดสอบการแปลของผู  เ รี ย นทั้ ง ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นจากแบบทดสอบทั ก ษะการแปล
ของนักศึกษาพบวาขอผิดพลาดตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีสาเหตุสาํ คัญ 3 ประการคือ ประการแรก ผูเ รียนขาดความรู
ดานไวยากรณ บางครัง้ ยังติดยึดกับความเคยชินในไวยากรณภาษาไทยซึง่ เปนภาษาแมมาใชในการแปลภาษาจีน
ประการทีส่ อง ผูเ รียนไมเขาใจความหมายของคําศัพทไดอยางถองแท จึงไมสามารถเลือกใชคาํ ไดอยางถูกตอง
และประการสุดทายคือ ผูเรียนขาดความรูทางดานวัฒนธรรมทําใหบางครั้งแปลเกินหรือแปลขาดตาม
ความเขาใจของตนเอง การพัฒนาผูเรียนโดยการใชการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานมาเปนสวนหนึ่ง
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน
โดยผานรูปแบบของกิจกรรมซึ่งประกอบดวย กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการ
ฝกหัดทําซํ้า ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการแปลสูงขึ้นกวากอนเรียน มีความสนใจในการหาคําแปลที่ถูกตอง
สามารถคิดหาคําตอบที่ถูกตองดวยตนเอง และแปลไดถูกตองสละสลวย จึงอาจกลาวไดวาวิธีการนี้เปน
สวนชวยพัฒนาผูเรียนดานการแปลใหสามารถกาวสูโลกแหงการเรียนรูในศตรวรรษที่ 21 ได
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ผูสอนภาษาจีนสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเรียนรูผูเรียน และพัฒนา
พฤติกรรมการสอนของตนเอง โดยใชกระบวนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน เพื่อทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบพัฒนาการการแปลกับผูเรียนตางมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนารายวิชาการแปลตอไป
2. ควรมีการสรางสื่ออิเล็คทรอนิกส เพื่อใชเปนสื่อเรียนรูเรื่องการแปล
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