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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการส่ือสารต่างวฒันธรรม และระดบัการ
ปรับตวั ของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา ผลกระทบของการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรมท่ีมีต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 206 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ตนเอง (Ethnic Social Communication) อยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีดา้นความสามารถทางการ
ส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Communication Competence) และดา้นการส่ือสารในสังคม
ของเจา้บา้น (Host Social Communication) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในภาพรวมและรายดา้น
ทั้ง 3 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) และ 
การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) ตามล าดบั 

3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารต่างวัฒนธรรมในภาพรวม และ 
การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น (Host Social Communication) มี
ผลกระทบเชิงบวกกบัการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
และในรายดา้น ทั้ง 3 ดา้น คือการปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) ดา้นความรู้สึก 
(Affective Component) และพฤติกรรม (Behavior Component) อยูใ่นระดบันอ้ย 
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ABSTRACT 
 

This study aims to study the levels of Cross-Cultural Communication and Adaptation 
of Chinese teachers in Bangkok. It also aims to study the effect of Cross-Cultural Communication 
on Adaptation of Chinese teachers in Bangkok.  The sample used in this study comprised of 206 
Chinese teachers teaching Chinese in Bangkok.  Questionnaires were used as a research 
instrument to collect the data. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and correlation coefficients. The results of this study were as follows: 

1. The Cross-Cultural Communication of Chinese teachers teaching Chinese in 
Bangkok in overall was at a high level. When considering in detail, it was found that the Ethnic 
Social Communication was at a high level while Host Communication Competence and Host 
Social Communication were at a moderate level.  

2. The Adjustment of Chinese teachers teaching Chinese in Bangkok both in overall 
and all of three components were at a high level. When considering in detail, it was found that 
Affecting Components had the highest mean, followed by Behavior Component and Cognitive 
Component, respectively. 

3. The results of hypothesis testing indicated that the Cross-Cultural Communication 
in overall and Host Social Communication had the positive impact on the impact of the host 
social communication has a positive impact on the Adjustment of Chinese teachers teaching 
Chinese in Bangkok both in overall and all of three components (Cognitive Component, Affective 
Component, and Behavior Component) at a low level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผศ.ดร.จรัญญา  
ปานเจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีกรุณาสละ
เวลาในการให้ค  าปรึกษาแนะน า ให้ความรู้ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งให้ก าลงัใจดว้ยความ
เอาใจใส่อยา่งดียิง่เสมอมา จนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจกัรท่ีให้ก าลงัใจ และเอาใจ
ช่วยก่อนท่ีเลือกหวัขอ้การวิจยัน้ี 

ขอขอบคุณครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการท าวิจยั 
และไดรั้บความร่วมมือดา้นขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่งยิง่ และท่ีส าคญัยิ่งผูว้ิจยัไดรั้บก าลงัใจ และ
แรงผลกัดนัอนัยิง่ใหญ่จากบิดา มารดา พี่ๆ นอ้งๆ เพื่อนๆ จนท าใหว้ิทยานิพนธ์คร้ังน้ีบรรลุผลส าเร็จ
ดว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพื่อนคนจีนและเพื่อนคนไทยท่ีช่วยเหลือ แจกแบบสอบถาม และใหก้ าลงัใจ
มาโดยตลอด 

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์และสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินงานต่อไป คุณค่าและคุณประโยชน์อนัพึงไดว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบแด่ คณาจารย์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ทุกท่าน บิดา มารดา พี่ๆ นอ้งๆ เพื่อนๆ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านไว ้
ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลท่ีอยู่ต่างวฒันธรรม
กนัเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและมีผูท่ี้ท าการศึกษากนัอยา่งกวา้งขวาง Gudykunst (2001) ไดก้ล่าวว่า
ในปี ค.ศ. 1959 Edward T. Hall และคณะซ่ึงเป็นนกัมนุษยว์ิทยาและนกัภาษาศาสตร์ และคณะได้
ร่วมมือกันศึกษาองค์ความรู้ในด้านน้ีและได้บัญญัติศัพท์ค  าว่า “การส่ือสารต่างวัฒนธรรม” 
(Intercultural Communication) ข้ึนมาและในปัจจุบนั ศกัยภาพของเทคโนโลยกีารส่ือสารและการ
คมนาคมก็เอ้ืออ านวยใหค้นต่างพรหมแดน ต่างวฒันธรรมสามารถติดต่อส่ือสารและไปมาหาสู่กนั
ไดง่้ายข้ึน 

ผูท่ี้เดินทางเขา้มาจากต่างวฒันธรรมนั้น เป็นบุคคลท่ีเกิดและเติบโตมาในวฒันธรรม
หน่ึงเขาจะถูกสังคมหล่อหลอมเอาวฒันธรรมต่างๆในสังคมนั้ นเข้าไปในตัวบุคคล ผ่านทาง
ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน หรือส่ือต่างๆ กระบวนการท่ีบุคคลนั้นเปิดรับส่ิงท่ีสังคมหล่อหลอม
ให้กบับุคคลนั้นคือ แนวทางการประพฤติปฏิบติั วิธีคิด และขบวนการเรียนรู้ซ่ึงบุคคลนั้นก็จะรับรู้
และน าไปใชป้ฏิบติัเพื่อจะไดเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม และไดรั้บการยอมรับให้เป็นส่วนหน่ึงของ
สงัคมนั้นๆ ต่อมาเม่ือบุคคลนั้นไดเ้ดินทางไปอยูใ่นสถานท่ีอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมต่างกนัไม่ว่าจะเป็นการ
ชัว่คราวหรือถาวร บุคคลนั้นจะตอ้งเรียนรู้ถึงพฤติกรรม วิธีคิดแบบใหม่เพื่อท่ีจะน าไปใช้ไดใ้น
สงัคมท่ีตนไดย้า้ยเขา้ไปอยู ่ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้และปฏิบติัน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการปรับตวัทาง
วฒันธรรมการปรับตวัจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีชาวต่างชาติทุกคนตอ้งเผชิญ ตามสมมติฐานท่ีนกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้ห้ไวใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัต่างวฒันธรรม (Bertalanffy, 1956; Ford and 
Lerner, 1992; Ruben and J.kim, 1975; Ruesch and Bateson, 1951/1968 อา้งถึงใน Kim, 1995) ท่ีว่า
มนุษยมี์แรงผลกัดนัภายในท่ีจะปรับตวัและเติบโตให้เขา้กบัสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่ซ่ึงการปรับตวั
เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่น้ีจะเป็นขั้นตอนและกระบวนการท่ีท าผ่านการส่ือสาร และการปรับตวัน้ี
เป็นขั้นตอนท่ีซบัซอ้นและเป็นพลวตัรซ่ึงจะด าเนินต่อไปเร่ือยๆ 

ปัจจุบนัมีการขยายตวัของภาคธุรกิจการติดต่อการคา้ระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึนใน
หลายประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีเขา้มาประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศ
ไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงท าให้มีประชาชนชาวไทยท่ีมีเช้ือสายจีนอยู่เป็นจ านวนมาก 
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นอกจากน้ีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมีประชากรเป็นอนัดบั 1 ของโลก นกัธุรกิจไทย 
จึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อติดต่อการคา้ ร่วมลงธุรกิจกบัคนจีนอีกทั้ง
ภาษาจีนเป็นหน่ึงในภาษาส าคญัของโลกทั้งในเวทีเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ
รองจากภาษาอังกฤษซ่ึงรัฐบาลไทย มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใน
สถานศึกษาต่างๆ ประกอบกับทางรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการสนับสนุน
ส่งเสริมครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนเพิ่มมากข้ึน โดยไดส่้งครูอาสาสมคัรสอนภาษาจีนมาสอนใน
ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากส านกับริหารแรงงานต่างดา้วท่ีพบว่ามีครูชาวจีน
ท่ีมาสอนภาษาจีนในประเทศไทยท่ีถูกต้องตามกฎหมายมีจ านวนเพิ่มข้ึนมาก โดยพบว่าในปี  
พ.ศ. 2545 มีครูชาวจีนในประเทศไทยจ านวน 73 คนและในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนทั้งส้ิน 2,450 คน 
เพิ่มข้ึน 32.56 เท่าจากปี พ.ศ. 2545 จากขอ้มูลน้ียงัพบว่าจ านวนครูต่างชาติท่ีเขา้มาสอนในประเทศ
ไทยมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกคือ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอังกฤษ และประเทศสารัฐอเมริกา
ตามล าดบั ซ่ึงครูชาวต่างชาติจาก 3 ประเทศน้ีจะเนน้สอนภาษาองักฤษเป็นหลกั ในขณะท่ีครูชาวจีน
เป็นครูต่างชาติอนัดบัท่ี 4 ท่ีมุ่งเนน้การสอนภาษาจีนเป็นหลกั (ขอ้มูลจาก http://wp.doe.go.th/) 

ปัจจุบนัน้ีภาษาจีนมีความส าคญัเพิ่มข้ึนอยา่งมากเน่ืองจากเป็นภาษาส าคญัอนัดบั 2 รอง
จากภาษาองักฤษ และมีครูชาวจีนท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากข้ึนทุกวนัน้ี เพื่อพฒันาครู
ชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนไดดี้ข้ึน ดงันั้นการศึกษาการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานครน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจโดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบ
ของการส่ือสารต่างวฒันธรรมต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีการศึกษาน้อยมาก ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี มีส่วนส าคญัและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการปรับตัว 
เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีไดมี้การจา้งครูชาวจีนเขา้มาสอนเป็นจ านวนมาก อีกทั้งครูยงัเป็นผูท่ี้จะตอ้งมี
ปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย และจะตอ้งท าให้นกัเรียนเขา้ใจถึงบทเรียนท่ีครู
ไดท้  าการสอนอีกดว้ย ประเดน็ท่ีจะท าการศึกษานั้นจะท าการศึกษาถึงการส่ือสารต่างวฒันธรรมและ
การปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนในกรุงเทพมหานคร 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัการส่ือสารต่างวฒันธรรมของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดบัการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอน
ภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทศมหานคร 420 

คนในปี 2555 (ขอ้มูลจากการสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการท่ีดูแลครูชาวจีนท่ีมาสอน
ภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร) 

1.3.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ตวัแปรท่ีเป็นการศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้ศึกษาการส่งผลระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามดงัน้ี 
ตวัแปรอิสระคือการส่ือสารต่างวฒันธรรม4 ดา้นตามแนวความคิดของ Kim (1995) 

ประกอบดว้ย 
1)  การส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น (Host Social Communication) 
2)  การส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social Communication) 
3)  ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Communication 

Competence) 
4)  ส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) 
ตวัแปรตามคือ การปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 3 ดา้น

ตามแนวความคิดของ Harry C.Triandis (1971) ประกอบดว้ย 
1)  ดา้นความคิด (Cognitive Component) 
2)  ดา้นความรู้สึก (Affective Component) 
3)  ดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) 

 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

ผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี 
1. สามารถน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อช่วยดา้นการส่ือสารของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานครใหดี้ข้ึน 
2. สามารถน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อช่วยดา้นการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานครใหดี้ข้ึน 
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3. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีมาพฒันาการส่ือสารระหวา่งประเทศใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
1.5  นิยามศัพท์เชิงปฏบิัติการ 

การส่ือสารต่างวัฒนธรรม (Cross-Cultural Communication) หมายถึง การติดต่อ การมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งบุคคลท่ีมาจากต่างวฒันธรรมกนัในการศึกษาน้ีคือ ครูจีนกบัคนไทย 

การส่ือสารภายในสังคมของเจ้าบ้าน (Host Social Communication) หมายถึง ส่ือระบบ
ความคิดของชนเจา้บา้นเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมของตนเป็นแหล่งส าคญัของการเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงแรกของการปรับตวักบัผูแ้ปลกหนา้ 

การส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุตนเอง (Ethnic Social Communication)
หมายถึงส่ือวิทยุโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หรือด าเนินการในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศ แต่เผยแพร่เป็นภาษาจีนท่ี
ออกอากาศเป็นภาษาจีนในประเทศไทย เป็นตน้ 

ความสามารถทางการส่ือสารภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน  (Host Communication 
Competence)หมายถึงความสามารถทางความคิดความรู้ ความรู้สึกและแสดงอารมณ์ การปฏิบติั
ภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น 

ส่ิงที่ติดตัว ผู้แปลกหน้า  (Predisposition) หมายถึงการเข้ารับการ ฝึกอบรมทาง
วฒันธรรม การเรียนรู้ภาษาของเจา้บา้น หรือการท่ีไดเ้คยติดต่อกบัเจา้ภาษามาก่อนการเตรียมพร้อม
น้ีจะมากหรือนอ้ยก็จะไดรั้บอิทธิพลมาจากความคาดหวงัท่ีมีต่อประเทศเจา้บา้นรวมทั้งการเปิดรับ
วฒันธรรมใหม่ดว้ย 

การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง ครูชาวจีนท่ีมีการปรับตวัในท่ีต่างจากวฒันธรรมเดิม
ของตน คือ การปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มในวฒันธรรมหลกัเพื่อด าเนินชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ ครูชาว
จีนท่ีสามารถส่ือสารและอยูร่่วมกบันกัเรียนไทยและคนไทย โดยเขา้ใจถึงความแตกต่างวฒันธรรม 
และพยายามปฏิบติัตนใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมไทยและคนไทยได ้เพื่อสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัอยู่
ไดใ้นสังคมไทย และดา้นการท างานการสอนนักเรียนไทย โดยวดัจากการปรับตวัดา้นความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของครูชาวจีนของสงัคมไทย 

การปรับตัวด้านความคิด (Cognitive Component) หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคล  
อนัเกิดจากบุคคลมีความรู้และการตดัสินใจต่อส่ิงเร้าไดค้รบถว้นแลว้ บุคคลจะมีความคิดต่อส่ิงเร้า
ในทางบวกหรือลบชดัเจนข้ึน 
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การปรับตัวด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิด
จากการมีความคิดและความรู้ ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวอาจเป็นไปในทางบวกหรือทางลบต่อส่ิงนั้นก็
ได ้

การปรับตัวด้านพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกต่ออย่างใดอย่างหน่ึง  พฤติกรรมดงักล่าวจะเป็นส่ิงบอกลกัษณะและทิศทางของการ
ปรับตวัของบุคคล 
 DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฏีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง“ผลกระทบการส่ือสารต่างวฒันธรรมท่ีมีต่อการปรับตวัของครูชาวจีน

ในประเทศไทย”ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด เอกสาร ทฤษฏี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสารต่างวฒันธรรม 
2.1.1  ความหมายการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
2.1.2  อุปสรรคในการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
2.1.3  แนวคิดการปรับตวัดา้นการส่ือสารต่างวฒันธรรมของ Young Yun Kim 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการปรับตวั 
2.2.1  ความหมายการปรับตวั 
2.2.2  ขั้นตอนในการปรับตวั 
2.2.3  ทฤษฎีการปรับตวัต่างวฒันธรรมของ Harry C.Triandis 
2.2.4  ปัจจยัมีผลต่อการปรับตวัของ Ting-Toomey 

2.3  ขอ้มูลครูชาวจีนในประเทศไทย 
2.3.1  นโยบายการส่งเสริมการเรียนภาษาจีน 
2.3.2  ขอ้มูลครูชาวจีนในประเทศไทย 

2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือสารต่างวฒันธรรม 

2.1.1  ความหมายการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการส่ือสารต่างวฒันธรรมดงัน้ี 
การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาษาองักฤษว่า“Intercultural Communication”แปลว่าคือ

การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมแต่เพราะว่าการส่ือสารกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างก็เลยใชก้ารส่ือสาร
ต่างวฒันธรรม และให้ความหมายว่าคือ“กระบวนการถ่ายทอดและตีความหมายปฏิสัมพนัธ์และ
สัญลกัษณ์ ระหว่างคนท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัภายใตบ้ริบททางการส่ือสารหน่ึงๆ” (เมตตา  
วิวฒันานุกลู, 2536)  
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การศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรม จึงสนใจในด้านการสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความแตกต่างของแต่ละวฒันธรรม สาเหตุและองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความแตกต่างนั้น
ปัญหาและแนวทางแกไ้ข เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างบุคคลท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
(เมตตา วิวฒันานุกลู, 2536)  

การส่ือสารต่างวฒันธรรม (Intercultural Communication) หมายถึงกระบวนการ
แลกเปล่ียนและตีความสัญลักษณ์ในบริบทหน่ึงๆ โดยบุคคลในกระบวนการส่ือสารนั้น มีความ
แตกต่างทางวฒันธรรมมากในระดบัท่ีมีการตีความซ่ึงเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั ซ่ึง
น าไปสู่ความหมายท่ีไม่เหมือนกนั (Lusting and Koester,1993 อา้งถึงใน เมตตา วิวฒันานุกลู, 2536)  

สรุปไดว้่าการส่ือสารต่างวฒันธรรมหมายถึง การติดต่อการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่าง
บุคคลท่ีมาจากต่างวฒันธรรมกนั 

2.1.2  อุปสรรคในการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
Jandt (1998) กล่าวว่า เม่ือมีการส่ือสารกบัผูค้นจากต่างวฒันธรรม มีขอ้ส าคญัท่ีควรจ า

ไวว้่าวฒันธรรมและการส่ือสารมีความเก่ียวขอ้งกนัอยู่อย่างมาก วิธีการท่ีคนมองการส่ือสารว่าคือ
อะไร ตอ้งท าอย่างไร และท าไมตอ้งท าอย่างนั้น เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม โอกาสของความ
เขา้ใจผิดระหว่างสมาชิกจากต่างวฒันธรรมจะมีมาก โดยอุปสรรคในการส่ือสารท่ีอาจจะพบได ้
สามารถแบ่งเป็น 

1) ความกงัวลใจ (Anxiety) เป็นความรู้สึกประหม่า ซ่ึงจะสามารถส่งผลกระทบต่อการ
ส่ือสารเม่ือคนเราจดจ่อความรู้สึกของเราในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเกินไป เช่น ถา้คนหน่ึงพูดกบัคน
อ่ืนในภาษาประจ าชาติท่ีเราอยู ่เราก็อาจจะกงัวลว่า คนท่ีเราพูดอยู่จะเร็วเกินไป หรือใชค้  าท่ีเราไม่
เขา้ใจเป็นตน้ ความกงัวลใจอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการส่ือสารความคิดของเราไปยงัผูอ่ื้น
ดว้ย เช่น อาจจะท าใหพ้ดูและเรียนรูปแบบประโยคผดิๆออกไปได ้

2) การคิดว่าจะมีความคลา้ยคลึงกนั (Assuming Similarity Instead of Difference) ส่ิงน้ี
มกัจะเกิดข้ึนเสมอถา้บุคคลนั้นไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัอีกวฒันธรรมหน่ึง การคิดเอาเองว่าวฒันธรรมนั้น
อาจคลา้ยกบัวฒันธรรมตน อาจเป็นสาเหตุให้บุคคลนั้นละเลยต่อความแตกต่างท่ีส าคญั ในท านอง
เดียวกัน ถา้คิดว่าทุกอย่างตอ้งแตกต่างกัน ก็ยงัไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้งนัก ส่ิงท่ีควรท าท่ีสุดเม่ือตอ้ง
เผชิญหนา้กบัวฒันธรรมใหม่คือ ไม่ตอ้งคิดเอาเองวา่จะเป็นอยา่งไร และใหถ้ามกบัคนในวฒันธรรม
นั้นเลยวา่ควรท าอยา่งไร 

3) การมีภาพก าหนดตายตวั (Stereotypes) มีความหมายไดท้ั้งการตดัสินในแง่ลบและ
แง่บวกต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยอาศยัส่ิงท่ีสังเกตเห็นได ้บางคนก็จะมีภาพตายตวัท่ีเป็นในแง่
บวกโดยอาศยัดูจากการเป็นสมาคมของกลุ่มอาชีพใดอาชีพหน่ึง เช่น บางคนจะถือว่าหมอทุกคน

DPU



8 

จะตอ้งฉลาด และมีความรอบเป็นตน้ 
4) การยกเอาตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Ethnocentrism) เป็นการตดัสินวฒันธรรมอ่ืนในแง่

ไม่ดีโดยใชม้าตรฐานในวฒันธรรมของตนเองเป็นเคร่ืองตดัสิน และมกัจะเช่ือว่า การกระท าในแบบ
วฒันธรรมของตนดีกว่าของผูอ่ื้น แต่ถึงแมว้่าการกระท าเช่นน้ีจะถือว่าเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร 
แต่ก็ดูจะเป็นปกติธรรมดาส าหรับคนท่ีประสบกบัสถานท่ีท่ีเร่ียกว่า “Culture Shock” ท่ีจะใชก้าร
ตดัสินดว้ยวิธีน้ี เพราะเม่ือมีการเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ แต่ละคนก็อาจจะผ่านช่วงน้ีไปไดแ้ลว้ ก็
มกัจะเห็นวา่ไม่มีวฒันธรรมใดดีกวา่วฒันธรรมใด แต่วา่จะเป็นความแตกต่างกนัมากกวา่ 

5) การมีอคติ (Prejudice)  คือ ความไม่ชอบ ความสงสัย หรือความเกลียดโดยไม่มี
เหตุผลต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต่อเช้ือชาติ ศาสนา หรือเพศ คนท่ีมีอคติมกัจะเปล่ียนแปลงทศันคติได้
ยากถึงแมว้า่จะไดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างจากความคิดเดิมแลว้กต็าม 

6) ภาษา (Language) ภาษาอาจจะเป็นอุปสรรต่อการส่ือสารได้เม่ือมีการแปล
ความหมายของค าประโยคในภาษานั้นอย่างไม่ถูกตอ้ง ปัญหาท่ีเกิดในการแปลคือ การมีค าศพัท ์
ส านวน หรือหลกัไวยากรณ์ท่ีในอีกภาษาหน่ึงไม่มี  ประสบการณ์และ Concepts ท่ีมีอยู่ในแต่ละ
วฒันธรรมในบางคร้ังการแปลไม่สามารถท าไดโ้ดยการแปลค าต่อค า เพราะค ามีอยู่ในภาษาแต่ละ
ภาษาก็มีโครงสร้างรูปประโยคท่ีไม่เหมือนกนั  การแปลท่ีไม่ถูกหลกัไวยกรณ์ก็อาจท าให้เกิดการ
สับสน หรืออาจจะท าให้ความหมายเปล่ียนไปเลยก็ได้ นอกจากน้ี ในแต่ละวฒันธรรมก็จะให้
ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาในการแปล เม่ือคนจากวฒันธรรมหน่ึงตอ้งไปอยู่
ในวฒันธรรมท่ีมีประสบการณ์อีกแบบหน่ึงซ่ึงในวฒันธรรมเดิมของตนไม่มี และความเขา้ใจใน 
Concept ของคนแต่ละวฒันธรรมอาจไม่เหมือนกนั เช่น Concept ของ “ความเสมอภาค” หรือ 
“เสรีภาพ” อาจไม่เหมือนกนัในแต่ละวฒันธรรม เป็นตน้ 

7) การเหยยีดเช้ือชาติ (Racism)  คือ อคติท่ีมีต่อบุคคลในเช้ือชาติใดเช้ือชาติหน่ึง 
8) การตีความอวจันภาษาอยา่งผิดๆ เม่ือการส่ือสารไม่ไดใ้ชภ้าษาเดียวกนั การใชภ้าษา

มือจึงอาจเกิดข้ึน ในสถานการณ์เช่นน้ี จึงจ าเป็นท่ีต้องรู้ว่า ภาษามือและการแสดงท่าทาง
ประกอบการส่ือสาร ไม่ใช่จะไดโ้ดยมีความหมายเดียวกนัในทุกวฒันธรรม ภาษามือหรือท่าทางท่ีใช้
ส่ือความหมายในวฒันธรรมหน่ึง อาจใชไ้ม่ไดใ้นอีกวฒันธรรมหน่ึงเพราะอาจมีความหมายกนัคน
ละอยา่งหรือไม่มีความหมายเลยกไ็ด ้

ดงันั้นปัญหาหลกัของการส่ือสารต่างวฒันธรรม คือ ความแตกต่างของลกัษณะการให้
ความหมายและพฤติกรรมการส่ือสาร เพราะผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั การ
สร้างความเขา้ใจร่วมกันของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมนั้นผูส่้งสารและผูรั้บสารจะตอ้งมี
ทศันคติท่ีดีต่อกนั และจะตอ้งไม่มีความรู้สึกวา่เด่นกวา่หรือดอ้ยกว่าในการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยเฉพาะ
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ในกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติศาสนาและชนเผา่ (Samovar and Porter, 1995, pp.26)  
2.1.3  แนวคิดการปรับตวัดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมของ Young Yun Kim 

Gudykunst (1998) ไดแ้ยกแยะใหเ้ห็นถึงสาเหตุหลกั (Basic Causes)  และสาเหตุผวิเผนิ 
(Superficial Causes)  เก่ียวกบัการปรับตวัระหว่างวฒันธรรม (Intercultural Adaptation)   เขากล่าว
ว่าสาเหตุหลกั คือ การจดัการกบัความไม่แน่ใจ และการจดัการกบัความกงัวลใจโดยความไม่แน่ใจ 
(Uncertainty)  คือผูแ้ปลหหนา้จะไม่แน่ใจในการตีความหรือแสดงทศันคติความเช่ือการใหคุ้ณค่า
และพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเจา้บา้นผูแ้ปลกหน้าตอ้งการท่ีจะคาดการณ์ถึงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมท่ีเจา้บา้นตอ้งการให้ผูแ้ปลกหน้าแสดงออกและผูแ้ปลกหน้ายงัตอ้งการท่ีจะสามารถ
อธิบายถึงทศันคติความรู้สึกและพฤติกรรมของเจา้บา้นใหไ้ดซ่ึ้งความตอ้งการท่ีจะรู้ว่าท าไมเจา้บา้น
ถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นขั้นตอนของการลดความไม่แน่ใจส่วนความกงัวลใจ (Anxiety)  เป็น
ความเครียดหรือความไม่ตอ้งการท่ีจะส่ือสาร (Apprehension)  ท่ีผูแ้ปลกหนา้มีในการท่ีจะส่ือสาร
กบัเจา้บา้นซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเกิดจากความคาดหวงัในเชิงลบท่ีผูแ้ปลกหนา้มีต่อเจา้บา้น 

Kim (2001) กล่าวว่าสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างในการปรับตวัของผูแ้ปลกหนา้ใน
สังคมเจา้บา้นนั้นมาจากปัจจยัท่ีส าคญั คือ การส่ือสาร เพราะการส่ือสารนั้นเป็นช่องทางท่ีผูแ้ปลก
หนา้สามารถท่ีจะใชเ้รียนรู้ถึงส าคญัลกัษณ์ท่ีส าคญัต่างๆ ของสังคมเจา้บา้น Kim (2001)  กล่าวถึง
กิจกรรมการส่ือสารตามแนวคิดของ Ruben ว่าจะพิจารณาไดเ้ป็น 2 แง่มุมคือ การส่ือสารในสังคม 
(Social Communication)  และการส่ือสารของบุคคล (Personal Communication)  (ดงัภาพท่ี 2.1)  

1) การส่ือสารของบุคคล (Personal Communication)  คือกระบวนการภายในจิตใจท่ีแต่
ละบุคคลจะตอ้งจดัการใหต้วัเองมีพฤติกรรมท่ีใชใ้นการปฏิบติัในสงัคม พฒันาวิธีการฟัง หรือแสดง
ความเขา้ใจและตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั คือเม่ือผูแ้ปลกหน้าไดรั้บประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนัในวฒันธรรมใหม่ กจ็ะน ามาสร้างรูปแบบของการตอบสนองเพื่อท่ีจะไดเ้กิดความเขา้ใจ 
และสามารถท่ีจะตอบสนองไปให้เจา้บา้นเขา้ใจความตั้งใจของตนไดอ้ย่างไรก็ตาม ปัจจยัท่ีตอ้ง
พิจารณาในแง่ของการส่ือสารของบุคคลต่างวฒันธรรมนั้นมีประเดน็ท่ีตอ้งศึกษาดงัน้ี 

1.1) โครงสร้างทางความคิด (Cognitive Structure) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า
กระบวนการรับรู้ (Perceptual Process) คือการจดัเรียงประสบการณ์ต่างๆของผูแ้ปลกหนา้ใหอ้ยูใ่น
รูปแบบท่ีจะท าไห้ผูแ้ปลกหนา้นั้นสามารถท่ีจะจดัการกบัส่ิงเร้าในสังคมวฒันธรรมใหม่ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล 

1.2) ความรู้ (Knowledge) คือความรู้ถึงรูปแบบและกฎเกณฑข์องระบบการส่ือสาร
ของเจา้บา้น ซ่ึงความรู้น้ีมีผลอย่างมากในการท่ีจะท าให้ผูแ้ปลกหนา้เขา้ถึงช่องทางการส่ือสารใน
สงัคมเจา้บา้น ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบัเจา้บา้นและส่ือมวลชนของเจา้บา้น 

DPU



10 

1.3) ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self-Image)  คือภาพลกัษณ์ของตนเองท่ีมีในสายตาเจา้
บา้นและในสายตาของกลุ่มผูแ้ปลกหนา้ดว้ยกนั 

1.4) แรงจูงใจในการปรับตวั (Acculturation Motivation)  คือแรงจูงใจท่ีจะท าให้ผู ้
แปลกหนา้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เขา้ร่วมในกิจกรรมของเจา้บา้นและโนม้เอียงไปยงัสภาพแวดลอ้มใหม่ 

1.5) ในบริบทของการปรับตวัขา้มวฒันธรรมนั้นการส่ือสารระหว่างบุคคลสามารถ
อธิบายไดใ้นลกัษณะของ ความสามารถในการส่ือสารในประเทศเจา้บา้น (Host Communication 
Competence)  คือความสามารถภายในของผูแ้ปลกหนา้แต่ละบุคคลในการใส่รหัสและถอดรหัส
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่ือสารในชีวิตจริง ท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้บา้น ซ่ึงความสามารถ
ทางการส่ือสารนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือความสามารถทางความคิด (Cognitive 
Competence)  ความสามารถทางการแสดงความรู้สึก (Affective Competence)  และความสามารถ
ทางการปฏิบติั (Operational Competence)  

ความสามารถทางทางการส่ือสารของผูแ้ปลกหน้านั้นจะแสดงออกมาได้เม่ือมีการ
ส่ือสารภายในสังคม (Social Communication)  ซ่ึงจะเป็นไปใน 2 ทิศทางคือ ส่ือมวลชน (Mass 
Communication) และการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication)  

ส่ือมวลชน (Mass Communication)  ในท่ีน้ีคือส่ือมวลชนของเจา้บา้นซ่ึงจะมีผลต่อการ
ปรับตวัเป็นอยา่งมาก คือผูแ้ปลกหนา้จะไดเ้รียนรู้ถึงแง่มุมดา้นต่างๆของระบบสังคมวฒันธรรมของ
เจา้บา้น ส่ือมวลชนจะมีผลต่อการปรับตวัในช่วงแรกๆ และส่ือมวลชนเป็นช่องทางท่ีไม่สามารถ
สร้างความกดดนัให้แก่ผูแ้ปลกหน้าได ้เพราะช่องทางน้ีไม่สามารถท่ีจะให้ผูแ้ปลกหน้าสามารถ
โตต้อบและแสดงผลตอบรับ (Feedback) ได ้ 

การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) จะเกิดข้ึนผ่านทาง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สังเกตไดจ้ากระดบัของความสนิทสนม ระดบัของการติดต่อกนัของผู ้
แปลกหนา้ท่ีมีต่อเจา้บา้น ซ่ึงสามารถท่ีจะคาดเดาถึงการส่ือสารระหว่างบุคคลน้ีไดจ้ากเครือข่ายของ
การส่ือสารต่างวฒันธรรม ซ่ึงแตกต่างจากส่ือมวลชน 
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ภาพที ่2.1  Factors Influencing Cross-Cultural Adaptation:A Structural Model Kim ( 2001, p.87)  
 

2) การส่ือสารในสังคม (Social Communication) จากแนวคิดของ Ruben น้ี Kim 
(1995) ไดน้ ามาพฒันาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาถึงเร่ืองการปรับตวัขา้มวฒันธรรมไวโ้ดย
กล่าวว่า การปรับตัวขา้มวฒันธรรมนั้ นจะมุมมองเป็น 2 ด้านคือด้านกระบวนการปรับตวัขา้ม
วฒันธรรมคือเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนกบัผูท่ี้เขา้มาอยูใ่นวฒันธรรมใหม่ และดา้นโครงสร้าง
ของการปรับตวัขา้มวฒันธรรมคือเป็นการกล่าวถึงปัจจยัทางการส่ือสารท่ีมีผลต่อการปรับตวัขา้ม
วฒันธรรม ซ่ึงทั้ง 2 มุมมองน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัอยูจึ่งสามารถท่ีจะสรุปออกมาไดเ้ป็นแนวคิดดงั
ตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1  แนวคิดการส่ือสารในสงัคมของ Kim (1995)  
 

องคป์ระกอบท่ีมี ความสัมพนัธ์ในการ
ปรับตวั 

มิติท่ีใชใ้นการศึกษาองคป์ระกอบแต่ล่ะส่วน 
 

1. การส่ือสารภายในสังคมของเจา้บา้น 
 (Host Social Communication)  

การส่ือสารระหวา่งบุคคลกบัเจา้บา้น 
ส่ือมวลชนของเจา้บา้น 

2. การส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุตนเอง 
 (Ethnic Social Communication)  

การส่ือสารระหวา่งบุคคลของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง 
ส่ือมวลชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง 

3. ความสามารถในการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมเจา้บา้น 
 (Host Communication Competence)  

ความสามารถในการคิดภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น 
ความสามารถในการแสดงความรู้สึกภายใต้
วฒันธรรมเจา้บา้น 
ความสามารถในการปฏิบติัตนภายใตว้ฒันธรรมเจา้
บา้น 

4. ส่ิงแวดลอ้ม 
 (Environment)  
 

ลกัษณะการเปิดรับของเจา้บา้น 
ระดบัความผอ่นปรนในการใหป้ฏิบติัตามของเจา้
บา้น 
ความเขม้แขง็ของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุเดียวกนั 

5. ส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ 
 (Predisposition)  
 

การเตรียมตวัล่วงหนา้ 
ความเป็นชนชาติพนัธ์ุ 
ลกัษณะบุคลิกภาพ 

6. การเปล่ียนรูปในเชิงระหวา่ง
วฒันธรรม (Intercultural 
Transformation)  

การกระท าท่ีเหมาะสม 
สุขภาพจิต 
อดัลกัษณ์ของความต่างวฒันธรรม 

 
ที่มา: Kim (1995) อา้งถึงใน ธานิษฏ ์กองแกว้ (2544)   
 

องคป์ระกอบท่ี 1 การส่ือสารภายในสังคมของเจา้บา้น (Host Social Communication)  
การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในสังคมของเจา้บา้นนั้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ 2 ดา้นคือ การ

ส่ือสารระหวา่งบุคคลกบัเจา้บา้นและส่ือมวลชนของเจา้บา้น 
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1) การส่ือสารระหว่างบุคคลกบัเจา้บา้น (Host Interpersonal Communication) จะมี
ส่วนช่วยให้ผูแ้ปลกหน้าเขา้ใจถึงระบบความคิดของผูค้นในสังคมเจ้าบา้นและสามารถใช้การ
ส่ือสารน้ีเพื่อเป็นตวัเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมของตนได ้

2) ส่ือมวลชนของเจา้บา้น (Host Mass Communication)  จะช่วยใหผู้แ้ปลกหนา้เขา้ไป
อยูใ่นปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริงในสังคม (Para-Social Interaction)  ซ่ึงแมว้่าส่ือมวลชนนั้นจะไม่สามารถ
ท่ีจะท าให้ผูแ้ปลกหน้าตอบสนองได้แต่ส่ือมวลชนก็เป็นแหล่งส าคญัของการเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของการปรับตวักบัผูแ้ปลกหนา้ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผูแ้ปลกหน้า
ไม่ไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัชนเจา้บา้นมากนกั 

องคป์ระกอบท่ี 2 การส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social 
Communication)  

ประเด็นท่ีจะใช้พิจารณาคือ การส่ือสารระหว่างบุคคลของชนชาติพนัธ์ุตนเอง และ
ส่ือมวลชนของชนชาติพันธ์ุตนเอง กล่าวคือ ในช่วงแรกของการปรับตัว ผู ้แปลกหน้าจะมี
ความสามารถ ในการส่ือสารกบัผูค้นในสังคมเจา้บา้นในระดบัต ่า และผูแ้ปลกหนา้ท่ีเขา้มาอยูใ่หม่ก็จะ
ไม่สามารถท่ีจะใชเ้กณฑข์องตวัเองในการประเมินพฤติกรรม หรือเขา้ใจการส่ือสารต่างๆไดด้งันั้นผู ้
แปลกหนา้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาชนชาติพนัธ์ุของตนเอง ในดา้นของแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เป็นเพื่อน
ไวป้รับทุกข ์ระบายเร่ืองราวต่างๆ 

เม่ือผา่นช่วงแรกของการปรับตวัมาสกัระยะ การส่ือสารภายในกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนนั้น
กลายมาเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงอตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุตนเองเอาไว ้ซ่ึงไม่ว่าจะมีทางเลือก 
หรือสถานการณ์บงัคบั โดยมากแลว้ผูแ้ปลกหน้าจะให้ความไวว้างใจแก่ชนชาติพนัธ์ุเดียวกัน
มากกวา่ และจะจ ากดัขอบเขตการส่ือสารกบัชนเจา้บา้นใหล้ดลง  ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการปรับตวั
ขา้มวฒันธรรม 

องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host 
Communication Competence)  

ความสามารถทางการส่ือสารในประเทศเจา้บา้นมีส่วนส าคญัในการท่ีช่วยปรับตวัให้ผู ้
แปลกหน้าท่ีเขา้มาอยู่ในวฒันธรรมใหม่นั้นสามารถท่ีจะปรับและมีความรู้ความเขา้ใจและแสดง
พฤติกรรมการส่ือสารท่ีเหมาะสมออกไปไดซ่ึ้งประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีส าคญั 3 ส่วนคือ 

ความสามารถทางการคิดภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Cognitive Competence) คือ 
ความสามารถภายในของแต่ละบุคคล เช่น ความรู้ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมเจา้บา้น ภาษาของเจา้บา้น 
ประวติัศาสตร์ ความเช่ือ บรรทดัฐาน และกฎเกณฑใ์นการส่ือสารระหว่างบุคคล ซ่ึงความสามารถ
ทางความคิดน้ีจะเก่ียวขอ้งกับระดับความซับซ้อน ภายในความคิดของแต่ละบุคคล (Cognitive 
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Complexity)  
ความสามารถทางการแสดงความรู้สึกภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Affective 

Competence) คือ ความสามารถในการรับรู้และแสดงอารมณ์ท่ีเหมาะสมในวฒันธรรมเจา้บา้น 
รวมถึงความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้และเปล่ียนแปลงตนเองจากวฒันธรรมเก่าท่ีตนเองยึดถืออยูร่วมไปถึง
ความสามารถในการเขา้ใจ การมีส่วนร่วมในสุนทรียลกัษณ์ของวฒันธรรมเจา้บา้น และมีอารมณ์
สะทอ้นออกมาไดเ้ม่ือรู้สึกสนุกสนาน เสียใจ โกรธ ในลกัษณะของวฒันธรรมเจา้บา้น 

ความสามารถในการปฏิบัติตนภายใต้วฒันธรรมเจ้าบ้าน  (Host Operational 
Competence)  คือความสามารถท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมทั้งวจันะและอวจันะไดอ้ย่างเหมาะสม
เพื่อท่ีจะรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัวฒันธรรมเจา้บา้น ทกัษะในการพดู ฟัง ปฏิบติัตามกฎของการ
ปฏิสัมพนัธ์ ทกัษะในการจดัการปฏิสัมพนัธ์ในแบบของเจา้บา้น ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากความสามารถ
ทางความคิดและความสามารถในการแสดงความรู้สึกนั้นเอง 

องคป์ระกอบท่ี 4 ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมีผลต่อการปรับตวันั้นจะมีอยูด่ว้ยกนั3ประการคือ ลกัษณะการเปิดรับ

ของเจา้บา้น แรงกดดนัใหป้ฏิบติัตามของเจา้บา้น และความเขม้แขง็ของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุเดียวกนั+ 
ลกัษณะการเปิดรับของเจา้บา้น (Host Receptivity) คือระดบัการเปิดใจรับคนแปลก

หนา้ของสังคมซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ล่ะท่ีแมว้่าเป็นชนชาติพนัธ์ุเดียวกนัแต่อยูค่นละภูมิภาคก็
จะมีระดบัการเปิดรับแตกต่างกนั อีกทั้งยงัอยูก่บับุคลิก วฒันธรรมเดิม หรือชนชาติของผูแ้ปลกหนา้
อีกดว้ย 

ระดบัความผอ่นปรนในการใหป้ฏิบติัตามของเจา้บา้น (Host Conformity Pressure) คือ 
ระดบัของวฒันธรรมของชนเจา้บา้น ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ก็จะเกิดจากความคาดหวงัของสังคมและ
วฒันธรรมของชนเจา้บา้นซ่ึงส่วนใหญ่แลว้กจ็ะเกิดความหวงัของสังคมและวฒันธรรมนั้นท่ีจะมีต่อ 
พฤติกรรมและวิธีคิดของคนแปลกหนา้ 

ความเขม้แขง็ของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุเดียวกนั (Strength of the Stranger’s Ethnic Group)  
คือ การปรับตวัของกลุ่มคนแปลกหนา้ ซ่ึงถา้ในช่วงแรกของการปรับตวั กลุ่มผูแ้ปลกหนา้ท่ีมีความ
เหนียวแน่นกนัมาก จะช่วยให้ขอ้มูลต่างๆเพื่อช่วยในการปรับตวัของผูแ้ปลกหน้านั้น แต่เม่ือใน
ระยะยาวถา้กลุ่มคนแปลกหน้ายงัมีความเขม้แข็งกนัมากข้ึน ก็จะมีอิทธิพลเหนือแรงกดดนัของ
วฒันธรรมเจา้บา้น 

องค์ประกอบท่ี 5 ส่ิงท่ีติดตัวผู ้แปลกหน้าก่อนท่ีจะเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ 
(Predisposition)  

ในแง่มุมน้ีนั้ นจะพิจารณาถึงปัจจัยภายในตวัของผูแ้ปลกหน้าท่ีจะยา้ยเขา้มา อยู่ใน
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วฒันธรรมใหม่ ซ่ึงแต่ละคนกจ็ะมีความแตกต่างกนัไป โดยท่ีพิจารณาเป็น 3 แง่มุมดงัน้ี 
ระดบัของการเตรียมตวั (Level of Preparedness) คือผูแ้ปลกหนา้มีความพร้อมทางดา้น

อารมณ์ จิตใจ รวมถึงแรงจูงใจมากนอ้ยเพียงใดท่ีจะเขา้มาอยูใ่นวฒันธรรมใหม่ ซ่ึงก็คือการเตรียม
ความพร้อมในดา้นต่างๆ ก่อนจะยา้ยเขา้มาอยู่ในวฒันธรรมใหม่ เช่น การเขา้รับการฝึกอบรบทาง
วัฒนธรรม การเรียนรู้ภาษาของเจ้าบ้าน หรือการท่ีได้เคยติดต่อกับชนเจ้าบานมาก่อน การ
เตรียมพร้อมน้ีจะมากหรือน้อยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากความคาดหวงัท่ีมีต่อประเทศเจ้าบา้น 
กล่าวคือถา้มีความคาดหวงัในเชิงบวกก็จะท าให้มีการเตรียมตวัพร้อมท่ีดีก่อนท่ีจะยา้ยเขา้มาสู้
วฒันธรรมใหม่ 

ระดบัของความเป็นชนชาติพนัธ์ุ (Level of Ethnicity) คือวฒันธรรมดัง่เดิมของผูแ้ปลก
หนา้นั้นมีความแตกต่างไปจากวฒันธรรมของชาติเจา้บา้นมากนอ้ยเพียงใด 

บุคลิกภาพ (Personality)  คือลกัษณะนิสัยของผูแ้ปลกหน้านั้นจะมีผลต่อการปรับตวั
เป็นอย่างมากซ่ึงบุคลิกภาพแบบกวา้งท่ีน่าสนใจการปรับตวัมี 2 ส่วนคือ การเปิดรับ (Openness)  
และความเขม้แขง็ (Strength)  การเปิดรับนั้นคือ การท่ีบุคคลมีมุมมองท่ีเปิดกวา้ง คน้หาและเรียนรู้ 
วฒันธรรมใหม่ มีลกัษณะท่ีเป็นคนเปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ เห็นอกเห็นใจ สามารถทนต่อความไม่
แน่นอนไดดี้ ส่วนความเขม้แขง็นั้น ผูแ้ปลกหนา้จะตอ้งไม่หวัน่ไหวไปกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกบั
วฒันธรรมของตน จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีแรงจูงใจมาจากความทา้ทายใหม่ๆ และยงัคงเป็นผูท่ี้ท างานมี
ประสิทธิผลและเช่ือมัน่ในความคิดของตนเองไดแ้มจ้ะอยูใ่นวฒันธรรมใหม่ 

องคป์ระกอบท่ี 6 การเปล่ียนรูประหวา่งวฒันธรรม (Intercultural Transformation)  
เม่ือผูแ้ปลกหน้ายา้ยเขา้มาอยู่ในวฒันธรรมใหม่ก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้รับเอา

วฒันธรรมใหม่มาใชใ้นการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้น้ีจะเรียกว่า Acculturation 
ในขณะท่ีกระบวนการ Deculturation คือการไม่เรียนรู้ในวฒันธรรมใหม่ เป็นการท่ียงัคงใช้
วฒันธรรมเดิมเป็นตวัอา้งอิงในการปฏิบติัของตนเองอยู่ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้และไม่เรียนรู้น้ีจะ
เป็นการก่อใหเ้กิดการเปล่ียนรูประหวา่งวฒันธรรมข้ึนซ่ึงมี 3 ประเดน็ท่ีใชพ้ิจารณา ดงัน้ี 

การกระท าท่ีเหมาะสม (Function Fitness) คือเม่ือผูแ้ปลกหนา้มีการท ากิจกรรมต่างๆ 
ในวฒันธรรมใหม่ซ ้ากนัแบบเดิมเป็นประจ า กจ็ะท าใหเ้กิดความช านาญและสามารถท่ีจะปรับตวัให้
เกิดการกระท าท่ีเหมาะสมได ้ท าใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัระหว่างการตอบสนองท่ีเกิดจากภายใน
บุคคลและความคาดหวงัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มของวฒันธรรมเจา้บา้น 

สุขภาพจิต (Psychological Health) เม่ือผูแ้ปลกหน้าสามารถแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมไดแ้ลว้นั้น กจ็ะท าใหสุ้ขภาพจิตดีข้ึนกว่าในช่วงแรกท่ีผูแ้ปลกหา้จะตอ้งเผชิญกบัความไม่
แน่นอนต่างๆ  
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อตัลกัษณ์ระหว่างวฒันธรรม (Intercultural Identity) คือการท่ีผูแ้ปลกหนา้กา้วเขา้สู่
ความเป็นผูส่ื้อสารระหว่างวัฒนธรรม กล่าวคือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมิได้มาจากกฎเกณฑ์ขอ
วฒันธรรมหน่ึงวฒันธรรมใดโดยเฉพาะ 

การปรับตวัของผูแ้ปลกหน้านั้นตอ้งมีการใชก้ารส่ือสารเขา้มาเก่ียวขอ้ง หากพิจารณา
จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมานั้น แนวคิดของ Kim (1995 อา้งถึงในธานิษฏก์องแกว้, 2544)  ท่ีไดก้ล่าวว่า
ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้นของผูแ้ปลกหนา้ การติดต่อหรือเครือข่ายทาง
สังคมของผูแ้ปลกหนา้ ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของเจา้บา้น ปัจจยัท่ีอยู่ภายในตวัตวัของผูแ้ปลก
หนา้ จะเห็นว่าไดว้่าปัจจยัท่ีเป็นประเด็นท่ีจะตอ้งพิจาณาในการปรับตวัของอาจารยช์าวจีนก็คือการ
ส่ือสารในสังคมของเจา้บา้นการส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเองส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลก
หนา้การเปล่ียนรูปในเชิงระหวา่งวฒันธรรมซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีจะน ามาพิจารณาในงานวจิยัคร้ังน้ี การ
ท่ีไม่เลือกส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนรูประหว่างวฒันธรรมเน่ืองจากครูชาวจีนท่ีมาสอนใน
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะศึกษาส่ิงแวดลอ้มมาก่อนแลว้ การเปล่ียนรูประหว่างวฒันธรรมจึงไม่
น่าจะมีผลกระทบมากต่อการปรับตวั ผูว้ิจยัจึงเล่ือก 4 องคป์ระกอบดงักล่าวมาเป็นกรอบในการวดั
การส่ือสารต่างวฒันธรรม 
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการปรับตัว 

2.2.1  ความหมายการปรับตวั 
 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการปรับตวั ดงัน้ี 
 ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยต์อ้งเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไม่

ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล หรือจากสภาพธรรมชาติท่ีอยูร่อบๆตวั ส่ิงท่ีกล่าวน้ี
จะรบกวนดุลยภาวะของบุคคล เป็นเหตุให้บุคคลตอ้งปรับตวัเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความมัน่คงของชีวิต 
หากไม่มีการปรับตวัจะท าใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ (Frustration) ความขดัแยง้ (Conflict) ความวิตก
กงัวล (Anxiety) เป็นผลใหบุ้คคลมีความตึงเครียดทางจิตใจและอารมณ์อยา่งหลีกเลียงไม่ได ้มนุษย์
จึงจ าเป็นตอ้งมองหาทางออกหรือหาวิธีแกปั้ญหาต่างๆ คือ กระบวนการปรับตวั (นิภา นิธยายน, 
2529,น.107)  

 Malm and Jamison (1952อา้งถึงในนิภานิธยายน,2540,น.6) ไดอ้ธิบายความหมายของ
การปรับตวัไวว้่า คือ การปรับตวัให้เป็นไปตามสภาพแวดลอ้มบางคร้ังเกิดอุปสรรค หรือเป็นไป
อย่างราบร่ืน การปรับตัวเกิดจากความต้องการมนุษย์ ท าให้สามารถใช้วิธีแบบต่างๆในการ
ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุถึงความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มหรืออุปสรรคท่ีเขา้มาขดัขวาง  
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 วิภาพร มาพบสุข (2540, น. 436) กล่าวว่า การปรับตวัทางสังคมมีความส าคญัต่อวิถี
ชีวิตของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การปรับตวัท่ีดี และประสิทธิภาพย่อมน ามา
ซ่ึงสุขภาพจิตท่ีดี การปรับตวัในทางลบ จะท าให้การด าเนินชีวิตของบุคคล ความเจ็บป่วยทางกาย
และจิตใจ เป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย ์และค่าใชจ่้ายในการรักษา 

 การปรับทางด้านจิตวิทยา เป็นการปรับตัวของทั้ งทางกาย ความรู้สึกนึกคิดและ
พฤติกรรม เพื่อให้มีชีวิตไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ และอาจหมายความกวา้งไปถึงการปรับตวั
ของกลุ่มคนในสังคมก็ได ้(ทศันีย ์เกริกกุลธร, 2536, น.17) นอกจากน้ียงัมีผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการ
ปรับตวัทางดา้นจิตใจอีกมากมาย เช่น Lazarus (1969,p.13) กล่าวว่า การปรับตวัเป็นความพยายาม
ของแต่ละคนในการด าเนินชีวิตให้อยูร่อดภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสังคม และสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ดงันั้น การปรับตวัจึงประกอบดว้ยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ การปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม และการปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกบัความตอ้งการของแต่ละคน แนวความคิด
ของ Lazarus (1969, p.13) มีความหมายในลกัษณะเดียวกบัแนวคิดของนกัจิตวิทยาอีกหลายคนท่ี
เห็นว่า การปรับตวัเป็นการปฏิสัมพนัธ์ (Intecraction) ของบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแต่ละบุคคลจะ
พยายามท าส่ิงต่างๆ รวมทั้งแสดงพฤติกรรม เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการและเป้าหมายของตน 
นอกจากจะตอบสนองทางร่างกาย เช่น ท่ีอยู ่อาศยั และตอบสนองความตอ้งการของสังคม 

 เน่ืองจากการปรับตวัเป็นลกัษณะหน่ึงของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย จึงมีการศึกษากนัอย่าง
กวา้งขวาง ซ่ึงความคิดเก่ียวกบัการปรับตวัมีการด าเนินจากชีววิทยากล่าวคือ Charles Darwin 
(1859,p.15) เป็นผูริ้เร่ิมใชค้  าว่าการปรับตวั เป็นผูริ้เร่ิมใชค้  าว่าการปรับตวัหรือ “Adaptation” และ
ก าหนดค าน้ีไวใ้นทฤษฎีวิวฒันาการโดยมีความเช่ือท่ีว่า ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้กับ
สภาพแวดลอ้มของโลกท่ีเต็มไปด้วยภยัอนัตรายได้เท่านั้นท่ีด ารงชีวิตอยู่ได้ การปรับตวัในแง่
ชีววิทยาเป็นการปรับตวัท่ีเป็นไปตามสภาพความตอ้งการของร่างกาย แต่การปรับตวัในแง่จิตวิทยา
ซ่ึงภาษาองักฤษใชค้  าว่า “Adjustment” ซ่ึงหมายถึงการปรับตวัท่ีเป็นไปตามสภาพความตอ้งการ
ของจิตใจ (นิภา นิธยายน, 2529, น.7-8)  

 ดงันั้นการปรับตวัจึงเป็นวิธีการผสมผสานความตอ้งการส่วนบุคคลให้ผสมกลมกลืน
กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ หรือสามารถปรับส่ิงแวดลอ้มให้สอดกลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองได ้
ย่อมท าให้บุคคลนั้ นมีความสุข ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลใดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มหรือปรับตวัไม่ดี หรือไม่สามารถปรับพฤติกรรมใหเ้ขา้กบัคนส่วนใหญ่ได ้บุคคลนั้นจะ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยปราศจากความสุข ปัญหาต่างท่ีเกิดข้ึนในสังคม มกัจะมีผลมาจากการ
ป รับตัว ท่ี ไ ม่ ดี  ( รั ช นี  ต รั ยต รึ ง โกศล ,2532,น .14;สุ ร า งค์  จันทน์ เ อม ,2527,น .84;Arkoff, 
1986,p.4;Jamison อา้งถึงในนิภา นิธยายน,2520,น.9)  
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 การปรับตวัของบุคลากรต่างชาติท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ จึงมีลกัษณะเป็น
คนงานยา้ยถ่ิน ท่ีจะตอ้งประสบกับการเปล่ียนแปลงแบบแผนการด ารงชีวิตส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของตนเอง การแสวงหาโอกาสใหม่ของชีวิตจึงข้ึนอยูก่บั
ตวัของผูย้า้ยถ่ิน และปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นส่วนตวัของผูย้า้ยถ่ินหากสามารถปรับตวั (Adjustment)  มี
การผสมกลมกลืน (Assimilation)  เขา้กบัแบบแผนสังคมปลายทางท่ียา้ยถ่ินไปไดดี้ โอกาสท่ีจะ
ประสบผลส าเร็จกมี็มาก ในทางตรงกนัขา้มหากผูย้า้ยถ่ินไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัแบบแผนชีวิต
และวฒันธรรมในทอ้งถ่ินได้ ก็อาจก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล รู้สึกโดดเด่ียว และ
ลม้เหลวในการท างานได ้(เนาวรัตน์ พลายนอ้ย และ ศุภวลัย ์พลอยนอ้ย, 2527, น.60)  

2.2.2  ขั้นตอนในการปรับตวั 
Gehmacher (1974, pp. 168-179) ไดศึ้กษาถึงการปรับตวัของผูย้า้ยถ่ินไปท างานท่ีถ่ินอ่ืน 

โดยยดึถือขบวนการท่ีผูย้า้ยถ่ินเขา้ไปเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Integration)  กบัสังคมท่ีเป็นทอ้งถ่ิน
ปลายทางของผูย้า้ยถ่ินตามกฎบูรณาการ (IntegrationTheory)  ซ่ึงแบ่งขบวนการปรับตวัเป็น 3 ขั้น 
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เป็นขั้นท่ีผูย้า้ยถ่ินปรับตนเองให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานท่ีท า 
(Working Environment) เช่น การเรียนรู้เก่ียวกบังานยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบและบทบาทหนา้ท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และยงัปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินปลายทาง ซ่ึงขั้นน้ี
การยา้ยถ่ินจะใชเ้วลาในการปรับตวัไม่นาน 

ขั้นท่ี 2 เป็นขั้นปรับตนเองให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในสังคมทอ้งถ่ินปลายทาง 
เช่น การใชภ้าษา หรือการท ากิจกรรมในเวลาว่าง และกิจนิสัยต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะของคน
ส่วนใหญ่ในสังคมนั้น ในขั้นน้ีผูย้า้ยถ่ินยงัไม่มีความสัมพนัธ์กบัสังคมโดยส่วนรวมกับทอ้งถ่ิน
ปลายทาง ความส าคญัของการปรับตวัในขั้นน้ี คือปรับตวัในเร่ืองรูปแบบการบริโภคและลกัษณะ
วิถีชีวิตประจ าวนั ส าหรับผูย้า้ยถ่ินท่ีมีครอบครอบครัวในถ่ินตน้ทาง และมีความตั้งใจยา้ยถ่ินกลบัไป
ยงัถ่ินตน้ทาง จะเป็นผูท่ี้ไม่สามารถปรับตวัไดม้ากเกินกวา่ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 3 เป็นขั้นท่ีผูย้า้ยถ่ินสามารถปรับตนเองให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัสังคมใน
ทอ้งถ่ินปลายทางในลกัษณะต่างๆ คือ สามารถใชภ้าษาพื้นเมืองของสังคมโดยไม่ปรากฏให้เห็นถึง
ลกัษณะวฒันธรรมเดิมของผูย้า้ยถ่ิน มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนพื้นเมืองในทอ้งถ่ินปลายทาง 
หรือมีความตั้งใจอยา่งมากท่ีจะอยูใ่นทอ้งถ่ินปลายทางอยา่งถาวรหรืออยูจ่นครบวาระของการปฏิบติั
หนา้ท่ี หรือวาระท่ีตอ้งปลดออกจากงานท่ีท า  

กล่าวโดยสรุปว่าการปรับตวั นอกจากจะเป็นการปรับตวัทางกายและชีวภาพแลว้ การ
ปรับตวัท่ีส าคญัอีกประกอบหน่ึงคือ การปรับตวัทางพฤติกรรมและวฒันธรรม นั้นคือ เม่ือบุคคล
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ตดัสินใจเลือกในการแกปั้ญหา การปรับตวัเป็นกลไกการจดัการ (Coping Mechanism) ท่ีมนุษย์
แสดงออกเพื่อบรรลุความตอ้งการหรือเป็นการปรับ (Adjust) วิถีชีวิตใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่
รอบๆ ตวั หรือจดัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัใหเ้ขา้กบัวิถีชีวิต และจุดประสงคข์องเขา (Bennett อา้งถึงใน 
Pelto, 1989, p. 14)  

2.2.3  ทฤษฏีการปรับตวัต่างวฒันธรรม 
ทฤษฏีการปรับตวัต่างวฒันธรรมน้ีเช่ือว่า ขบวนการในการปรับตวัของบุคคล เกิดจาก

บุคคลนั้นกบัส่ิงแวดลอ้ม และในขบวนการของการปรับตวัมี2ขั้นตอน (ภริดา โกเชก,2548)  คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 บุคคลจะตดัสินใจและให้การวินิจฉัยข่าวสารท่ีเขาไดรั้บใหม่ โดยเอา

ความรู้หรือข่าวสาร ท่ีเขาเคยไดรั้บมามีส่วนเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 
 ขั้นตอนท่ี 2 บุคลิภาพจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการไดท้ าการวินิจฉยัแลว้ หรือตดัสินใจแลว้ 
2.2.3.1  ทฤษฏีการปรับตวัของเทรนดิส (Triandis,1971,pp.2-3)  
จากการศึกษาเร่ืององคป์ระกอบการปรับตวัของเทรนดิสไดอ้ธิบายว่าองคป์ระกอบการ

ปรับตวั มี 3 ส่วน (ดงัภาพท่ี 2.3)  ไดแ้ก่ 
1. องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (CognitiveComponent)  หมายถึง ความรู้และความรู้

ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเป็นบุคคล กลุ่มหรือสภาวการณ์ใดๆ ความรู้และความคิดดงักล่าวจะเป็น
ส่วนก าหนดลกัษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถา้บุคคลมีความรู้และการ
ติดต่อกบัส่ิงเร้าไดร้บถว้นแลว้ บุคคลจะมีความคิดต่อส่ิงเร้าในทางบวกหรือลบชดัเจนข้ึน เช่น รู้ว่า
การศึกษาเล่าเรียนท าใหมี้ความรู้และเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (AffectiveComponent)  เป็นองคป์ระกอบท่ี
ต่อเน่ืองจากองคป์ระกอบท่ี 1 คือเม่ือมีความคิดและความรู้แลว้ความรู้สึกก็ไปทางทางบวกหรือทาง
ลบต่อส่ิงนั้นก็ได ้เช่น การเห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียน แสดงว่า มีความรู้สึก
ทางดา้นบวกต่อการเรียน กจ็ะเกิดความรู้สึกพอใจหรือสนใจท่ีจะเรียน แสดงวา่ มีความรู้สึกทางดา้น
บวกต่อการเรียน กจ็ะเกิดความรู้สึกพอใจและสนใจท่ีจะเรียน 

3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม (Behavior Component)  เม่ือเกิด 2 องคป์ระกอบ
แรกก้จะเกิดองค์ประกอบท่ี 3 คือพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกต่อส่ิงอย่างใดอย่างหน่ึง  
พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นส่ิงบอกลักษณะและทิศทางของการปรับตัวของบุคคล กล่าวคือ ถ้า
พฤติกรรมของบุคคลท่ีจะแสดงออกต่อส่ิงนั้นชดัเจนแน่นอน การปรับตวัก็ย่อมมีลกัษณะเป็นบวก
หรือลบชดัเจนแน่นอน เช่น รับรู้และเขา้ใจว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ เกิดความรู้สึก
พอใจและสนใจท่ีจะเรียน แลว้ก็ท าให้เกิดความพร้อมทางการกระท า อาทิ ในกรณีการศึก่ษาน้ี ครู
ชาวจีนไปเรียนภาษาไทย  มีส่วนร่วมในกิจกรรมกบัเพื่อนคนไทยและครูคนอ่ืน และหมัน่ศึกษา
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คน้ควา้วฒันธรรมไทยเพิ่มเติมเป็นตน้ 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.2  แบบจ าลองแสดงองคป์ระกอบของการปรับตวั 
 

สรุปไดว้่าทฤษฏีการปรับตวัของ Triandis จะเนน้การปรับตวั 3 ส่วน คือการปรับตวั
ทางดา้นความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเป็นหลกั 

2.2.3.2  ทฤษฎีการปรับตวัของTing-Toomey 
Ting-Toomey (1999อา้งถึงในธานิษฏ ์กองแกว้,2544,น.16-18)  กล่าวว่า การปรับตวั

ทางวฒันธรรม (Intercultural Adaptation)  นั้นสามารถพิจารณาได ้2 ปัจจยั คือปัจจยัเหตุท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการปรับตวั (Antecedent Factors)  และปัจจยัผลท่ีเกิดจากการปรับตวั (Outcome Factors)  

1. ปัจจยัเหตุท่ีจะก่อให้เกิดการปรับตวั (Antecedent Factors) คือ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการปรับตวัของผูแ้ปลกหนา้ ซ่ึงปัจจยัสาเหตุนั้นจะพิจารณาไดเ้ป็น 3ระดบั ปัจจยัระดบั
ระบบ (System-Level Factors)  ปัจจยัระดบับุคคล (Individual-level Factors) และปัจจยัระดบั
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal-Level Factors) 

1.1 ปัจจยัระดบัระบบ (System-Level Factors)  คือ ปัจจยัของส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆในวฒันธรรมเจา้บา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัของผูแ้ปลกหน้า มีองค์ประกอบท่ีส าคญั4 
ส่วน ดงัน้ี 

1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic Conditions)  ในประเทศ
ท่ีมีสภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีรุ่งเรือง บรรยากาศภายในประเทศจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับตวัได้
ง่ายกว่าประเทศท่ีสภาพสังคมเศรษฐกิจเส่ือมโทรม เพราะประเทศในแบบหลงัน้ีคนต่างชาติจะถูก
มองวา่เขา้ไปแยง่ใชท้รัพยากรธรรมชาติและอ่ืนๆ ท่ีมีอยูจ่  ากดัของประเทศนั้น 

2) ลกัษณะการตอ้งปฏิบติัตามในเชิงวฒันธรรม (Cultural Assimilation)  
คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัทศันคติหรือลกัษณะวฒันธรรมของประเทศเจา้บา้นท่ีมีต่อผูท่ี้มาอยู่ใหม่ใน
สังคมท่ีมีลกัษณะตอ้งให้ผูม้าอยูใ่หม่ปรับตวั (Assimilationist Society) วฒันธรรมของกลุ่มชนเจา้

องคป์ระกอบทางดา้นความคิด 

องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก 

องคป์ระกอบทางดา้นการ

กระท า 

อ 
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บา้นจะเขม้แขง้มาก ในขณะท่ีสังคมแบบพหุวฒันธรรม (Multicultural Society)  สังคมจะยอมรับถึง
ความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลและเปิดโอกาสใหมี้การติดต่อกนัระหวา่งวฒันธรรมอีกดว้ย 

3) ความหมายของคนแปลกหนา้ (Host Culture’s Meaning Definition 
Concerning the Role of Strangers) คนแปลกหนา้ในแต่ละวฒันธรรมยอ่ยมีความแตกต่างกนั บาง
วฒันธรรมมองวา่คนแปลกหนา้เป็นผูบุ้กรุก กจ็ะเกิดอคติไม่ยอมรับคนต่างวฒันธรรมเป็นตน้ 

4) ระยะห่างทางวฒันธรรม (Cultural Distance)  คือ ระดบัการปรับตวั
ทางจิตวิทยาของผูแ้ปลกหนา้ท่ีจะเช่ือมความแตกต่างทางวฒันธรรมตนเองและความแตกต่างทาง
วฒันธรรมเจา้บา้นให้เขา้กนัได ้โดยอาศยัการใชค้วามสามารถทางการส่ือสารเพื่อช่วยในการปรับ
ระหวา่งวฒันธรรม 

1.2 ปัจจยัระดบับุคคล (Individual-level Factors)  มีประเด็นท่ีจะตอ้ง
พิจารณาทั้งส้ิน 4 ประเดน็ ส่วนทาง Mckinney (1960, p.15อา้งถึงในมธุรส สวา่งบ ารุง,2542, น.381)  
ไดเ้พิ่มมาอีก 4 ประเดน็ดว้ย ดงัน้ี 

1) แรงจูงใจ (Motivation Orientation) คือ แรงจูงใจท่ีจะยา้ยออกจาก
วฒันธรรมของตนเองเพื่อท่ีจะเขา้มาอยูใ่นวฒันธรรมใหม่ 

2) ความคาดหวงั (Individual Expectation) คือ ความคาดหวงัถึง
เหตุการณ์จะเกิดข้ึนและผลเหตุการณ์นั้น ซ่ึงความคาดหวงัท่ีจะช่วยให้เกิดการปรับตวัก็คือ ความ
คาดหวงัท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความจริงและความคาดหวงัในเชิงบวก หรือมองโลกในแง่ดี 

3) ความรู้ทางวฒันธรรม (CulturalKnowledge) และ ความรู้ในเชิง
ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction-Base Knowledge) เช่น ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ การเมืองและ
เศรษฐกิจของประเทศเจา้บา้น เรียนรู้ภาษา วิธีการส่ือสารตามวิธีการบริหารงาน วิธีการแกปั้ญหา
และวิธีการตดัสินใจแบบเจา้บา้น 

4) ลกัษณะทางบุคลิกภาพ (Personality Attributes) คนท่ีมีลกัษณะ
อดทนต่อความก ากวม (Tolerance for Ambiguity) ยอมรับสถานการณ์ต่างๆท่ียงัไม่สามารถเขา้ใจ
ได ้แจ่มแจง้ได ้มีความยดืหยุน่ มีแรงขบัดนัและความมุ่งมัน่ในใจ (Internal Locus of Control) จะ
เป็นลกัษณะท่ีช่วยส่งเสริมการปรับตวัได ้

5) ความขดัแยง้ (Conflict) เป็นสาเหตุส าคญัท่ีเกิดจากเหตุการณ์หลายๆ
อย่างท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนั ท าให้บุคคลนั้นตอ้งท าการตดัสินใจ การท่ีบุคคลแต่ละคนมี
ความคิดเป็นของตวัเอง โดยยึดถือว่าความคิด และการตดัสินใจของตนมีเหตุผลน่าเช่ือถือ และอีก
ฝ่ายถือเอาความคิดตวัเองเป็นท่ีตั้ง จนไม่สามารถท่ีจะตดัสินใจ จึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน เช่น 
ความขดัแยง้ทางดา้นความคิด ดา้นนิสัย เป็นตน้ 
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6) ความวิตกกงัวล (Anxiety) การกงัวลกบัเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน ท า
ให้บุคคลขาดความสุขท่ีเกิดจากปัจจยัแวดลอ้มรอบๆตวั บุคคลอาจไม่รู้สาเหตุของความวิตกกงัวล 
จนบางคร้ังจดจ่อกบัเร่ืองนั้นจนขาดสมาธิในการท าเร่ืองอ่ืน 

7) กลไกการป้องกนัทางจิต (Defense) การป้องกนัทางจิต เพื่อลดความ
วิตกกงัวลภายในจิตใจ ท่ีไม่สามารถเป็นไปตามความคาดหวงัไว ้หรือความตอ้งการได ้กลไกการ
ป้องกันของอีโก้ (Ego) ท าการปกป้องตนเอง การปกป้องทางจิตมีทั้ งผลดี และผลเสีย หากไม่
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

8) อุปนิสัย (Characteristics) เกิดจากภูมิหลัง และพื้นฐานของแต่ละ
ครอบครัวจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ดงันั้น แต่ละคนมีอุปนิสัยท่ีแตกต่างกนั การใชชี้วิตอยู่
ในสงัคม อาจจะพบปัญหา และเป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมอยูใ่นสงัคม การปรับตวัจึงมีส่วนช่วยใน
การปรับปรุงใหบุ้คคลสามารถด ารง และใชชี้วิตในสังคมได ้

1.3 ปัจจยัระดบัระหว่างบุคคล (Interpersonal-Level Factors)  มีประเด็นท่ี
จะตอ้งพิจารณาทั้งส้ิน 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

1) เครือข่ายท่ีติดต่อดว้ย (Contract Network) เครือข่ายทางสังคมท่ีผู ้
แปลกหน้าติดต่อด้วยมีบทบาทส าคัญ 3 ประการ คือ ช่วยเหลือทางด้านจิตใจและความรู้สึก 
(Affective Support) ช่วยเหลือดา้นการงาน (Instrumental Support) และช่วยเหลือทางดา้นการให้
ขอ้มูล (Informational Support)  

2) การเปิดรับส่ือมวลชน (Mass Media Uses) ส่ิงท่ีเป็นของวฒันธรรม
เดิมของตนนั้นจะเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทในการลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีตอ้งเขา้มาอยู่ใน
วฒันธรรมใหม่ ส่วนส่ือของเจา้บา้นนั้นเป็นเสมือนสถานท่ีท่ีปลอดภยัส าหรับผูแ้ปลกหนา้ในการท่ี
จะเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ โดยท่ีผูแ้ปลกหนา้ไม่ตอ้งไปเผชิญกบัสถานการณ์จริงซ่ึงมีความเส่ียงท่ีเกิด
การขายหนา้ 

3) ทกัษะในการส่ือสารระหว่างบุคคล (Adaptive Interpersonal Skills) 
คือ ทกัษะท่ีจะจดัการกบัความเครียดภายในใจ ทกัษะท่ีจะส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และทกัษะท่ี
จะส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และทกัษะในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

2. ปัจจยัผลท่ีเกิดจากการปรับตวั (Outcome Factors) เป็นผลของการ
เปล่ียนแปลงระหวา่งวฒันธรรมนั้นเป็นขั้นตอนท่ีซอ้นทบักนัอยูก่บัขบวนการในการปรับตวั เพราะ
ขบวนการในการปรับตวัเป็นขบวนการท่ีเป็นพลวตัร ผูแ้ปลกหนา้จะตอ้งพบกบัความเครียด มีความ
สับสนในอตัลกัษณ์ (Identity Confusion)  และมีการสูญหายของอตัลกัษณ์ (Identity Loss)  
เครือข่ายต่างๆท่ีผูแ้ปลกหน้าติดต่อด้วยจะเขา้มามีบทบาทในการลดความเครียดท่ีผูแ้ปลกหน้า
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จะตอ้งเผชิญ ผูแ้ปลกหน้าควรท่ีจะเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีตนรู้สึกว่าส าเร็จ และสามารถท่ีจะ
รักษาความเป็นตวัตนเองไวไ้ด้ นอกจากน้ีผูแ้ปลกหน้ายงัตอ้งเรียนรู้ท่ีจะขอความช่วยเหลือเม่ือ
เกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวฒันธรรมใหม่ 

ผูแ้ปลกหน้าบางคนอาจจะปรับตวัมาถึงขั้นมองโลกในมุมมองของวฒันธรรมท่ี 3 
(Third Culture Perspective) คือ มองถึงขอ้ดีและขอ้เสียของวฒันธรรมตวัเองและวฒันธรรมเจา้บา้น 
ตีความและประเมินพฤติกรรมต่างๆ จากแนวคิดความหลากหลายทางวฒันธรรม และน ามาปรับใช้
ใหเ้หมาะสมต่อไป 

สรุปไดว้่าแนวคิดของ Ting-Toomey กล่าวว่าการปรับตวันั้นจะพิจารณาในเชิงสาเหตุ
และผล โดยมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา 3 ระดบัคือ ปัจจยัระดบัระบบ (ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของ
เจา้บา้น) ปัจจยัทางดา้นบุคคล (ปัจจยัภายในของผูแ้ปลกหนา้) และปัจจยัทางดา้นระหว่างบุคคล 
(การติดต่อส่ือสาร การเปิดรับส่ือต่างๆ)  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองการปรับตวัของ Harry C. Triandis (1971) มาเป็น
กรอบในการศึกษาการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
การปรับตวัดา้นความคิดการปรับตวัดา้นความรู้สึกและการปรับตวัดา้นพฤติกรรม 

 
2.3 ข้อมูลอาจารย์ชาวจีนในประเทศไทย 

2.3.1  นโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาจีน 
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้เกิดข้ึนมานานแลว้ เร่ิมตั้ งแต่ยุคสมยั

อยธุยา เร่ือยมาจนถึงสมยัปัจจุบนั โดยในระยะเร่ิมตน้นั้น การเรียนการสอนภาษาจีนมีเป้าประสงค์
เพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมและภาษาจีนให้ลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเล มิใหห้ลงลืมรากเหงา้ของตนเอง 
และภาษาจีนท่ีใชส้อนนั้นเป็นภาษาจีนทอ้งถ่ิน มิใช่ภาษาจีนกลางอยา่งเช่นในปัจจุบนั เม่ือมีชาวจีน
โพน้ทะเลตั้งถ่ินท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก และมีลูกหลานชาวจีนท่ีเกิดใน
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ชาวจีนจึงมีความตอ้งการในการท่ีจะใหลู้กหลานของตนเองได้
เขา้เรียนในโรงเรียนจีน เพื่อรักษาและสืบทอดความเป็นจีน ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไดจ้ดัสรร
งบประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 ไวเ้ป็นจ านวนกว่า 528 ลา้นบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
นักเรียนและนักศึกษาในระบบโรงเรียนทุกคนไดเ้รียนภาษาจีน ไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ
นกัเรียน นกัศึกษาจนถึงระดบัปริญญาตรี (ข่าวช่อง 3 นายกฯ เปิดโครงการครูอาสาสมคัรสอน
ภาษาจีน) นอกจากน้ี นางสาวยิ่งลกัษณ์ชินวตัรนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นประธานเปิดโครงการครู
อาสาสมคัรสอนภาษาจีนประจ าปี 2555 ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและ
จีนยืนยนัรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
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ดา้นการคมนาคมโดยกระทรวงศึกษาไทยและจีนไดส้านต่อนโยบายของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศอยา่ง
เป็นรูปธรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นภาษาระหว่างกนัจะช่วยพฒันาความสัมพนัธ์และมิตรภาพ
ให้แน่นแฟ้นรวมถึงเกิดการเรียนรู้ทางวิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัโดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้นการคมนาคมและการควบคุมระบบระบายน ้ าโดยรัฐบาลไทยมี
แผนงานและเป้าหมายท่ีจะด าเนินงานร่วมกบัรัฐบาลจีนให้เกิดผลส าเร็จโดยเร็วโครงการดงักล่าว
สืบเน่ืองมาจากการเดินทางไปเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและได้หาหรือกับรัฐบาลจีนในการ
เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบดา้นทั้งการคา้การลงทุนการ
คมนาคมรวมถึงการศึกษาและวฒันธรรมท าให้กระทรวงศึกษาธิการไดน้ าเร่ืองน้ีมาต่อยอดในการ
ร่วมกันพฒันาการเรียนภาษาจีนภายในประเทศซ่ึงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการจัดส่งครู
อาสาสมคัรมาสอนในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปีโดยจะทยอยเดินทางมาสอนรวมทั้งส้ิน 1,200 คน
และในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญครูอาสาสมคัรจีนมาสอนในโรงเรียนของไทยอีก 4 ,000 
คนเพื่อตอบสนองการเรียนภาษาจีนของคนไทยและเป็นการเตรียมบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับ
การเติบโตเศรษฐกิจทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดส้นบัสนุนใหจ้ดัตั้งศูนยไ์ทยศึกษาในมหาวิทยาลยั
และสถานศึกษาของจีนดว้ย 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานศึกษาท่ีสอนภาษาจีนจ านวน 700 แห่งทั่วประเทศ มี
นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีน จ านวน 200,000 คน แต่ประเทศไทยยงัประสบปัญหาในเร่ืองส่ือการเรียน
การสอนภาษาจีนและขาดแคลนครูสอนภาษาจีน จึงเป็นท่ีมาของความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณประชาชนจีนโดยรัฐบาลจีนไดจ้ดัครูอาสาสมคัรมาสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยมากข้ึน (ข่าวท่ี 406/2552 รมว.ศธ. บรรยายพิเศษเร่ือง “นโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน”) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546-2555รัฐบาลจีนและมหาวิทยาลยัไดส่้งครู
อาสาสมคัรสอนภาษาจีน 11 รอบจ านวนมากกว่า 7,000 คน และสร้างสถาบนัขงจ่ือ11 แห่งและ
ขงจ่ือภาควิชา 11 ท่ี ประเทศไทยเป็นประเทศท่ียอมรับครูอาสาสมคัรจีนมากท่ีสุดดว้ย 

2.3.2  ขอ้มูลครูชาวจีนท่ีเขา้มาสอนในประเทศไทย 
ขอ้มูลสถิติของจ านวนครูชาวจีนท่ีเขา้มาสอนในประเทศไทยจากส านกับริหารแรงงาน

ต่างดา้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2555 ปรากฏดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3  จ านวนครูชาวจีนในประเทศไทยปี 2545-2555 
 
ที่มา: ขอ้มูลจาก http://wp.doe.go.th/ 
 

จากภาพท่ี 2.3 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2555 สรุปไดว้่าในระยะเวลา 11 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-
2555 ครูชาวจีนท่ีสอนในประเทศไทยท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมีจ านวนเพิ่มข้ึนมาก จากขอ้มูลส านกั
บริหารแรงงานต่างดา้วพบว่าในปี พ.ศ. 2545 มีครูชาวจีนจ านวน 73 คนและในปี พ.ศ. 2555 มี
จ านวนในประเทศไทยทั้งส้ิน 2,450 คน เพิ่มข้ึนเป็น 32.56 เท่าจากปี พ.ศ. 2545 จากขอ้มูลน้ียงั
พบว่าจ านวนครูต่างชาติท่ีเขา้มาสอนในประเทศไทยมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศองักฤษ และประเทศสารัฐอเมริกาตามล าดบั ซ่ึงครูชาวต่างชาติจาก 3 ประเทศน้ีจะเนน้สอน
ภาษาองักฤษเป็นหลกั ในขณะท่ีครูชาวจีนเป็นครูต่างชาติอนัดบัท่ี 4 ท่ีมุ่งเนน้การสอนภาษาจีนเป็น
หลกั (ขอ้มูลจาก http://wp.doe.go.th/)  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
เน่ืองจากกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย การพฒันาในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรฐกิจ 
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การศึกษาจะอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอ่ืนๆ นอกจากน้ี ครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนส่วน
ใหญ่จะสอนอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากกวา่ต่างจงัหวดั 
 
2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ภริดา โกเชก (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง “การส่ือสารต่างวฒันธรรม ท่ีมีผลต่อการปรับตวั
ของคนขา้มชาติ : ศึกษากรณีชาวพม่าในจงัหวดัพรมแดนประเทศไทย” ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิผลต่อการปรับตัวของคนข้ามชาติของพม่า ได้แก่คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ความสามารถดา้นการส่ือสารในสังคมไทย และทศันคติท่ีมีผลต่อคนไทยในสังคมไทย นัน่คือ คน
ข้ามชาติท่ีมีปัจจัยในด้านต่างๆ ดังกล่าวในระดับสูงจะส่งผลให้มีการปรับตัวในระดับสูง
เช่นเดียวกนั ส่วนพฤติกรรมการใชส่ื้อมวลชนนั้นมีอิทธิผลทางตรงเชิงลบต่อการปรับตวั นัน่คือ คน
ข้ามชาติท่ีมีการเปิดรับส่ือมวลชนของประเทศพม่าในระดับสูงจะส่งผลให้มีการปรับตัวใน
สังคมไทยนอ้ยลง 

ธานิษฏ ์กองแกว้ (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารและการปรับตวัของอาจารย์
ต่างชาติในมหาวิทยาลยัไทย ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ ศึกษา
ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของอาจารยต่์างชาติ ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถทางการส่ือสารและระดบัการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติและศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมี
ผลต่อการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ ผลการวิจยัพบว่า 1.ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวั
ของอาจารย์ต่างชาติ คือ ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย 2.ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระดับ
ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของอาจารยต่์างชาติ คือ สัญชาติของอาจารย์
ต่างชาติ และระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย3.ความสามารถทางความคิดและความสามารถทาง
อารมณ์และความรู้สึกไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติขณะน้ี ความสามารถ
ทางดา้นพฤติกรรมและความสามารถในการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยโดยรวมมีความสัมพนัธ์
กับระดับการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติ 4.สัญชาติของเพื่อนสนิท พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
โทรทศัน์ พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต และปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ ในขณะท่ีส่ือวิทยมีุความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ 

ปัทมาภรณ์ธรรมทตั (2543) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “กระบวนการให้สารนิเทศเพื่อการ
ปรับตวัทางวฒันธรรมของบุคลากรต่างชาติในประเทศไทย” ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการเดินทางมา
ประเทศไทยบุคลากรต่างชาติส่วนใหญ่มีการรับรู้สารนิเทศดา้นศาสนามากท่ีสุด เม่ือเดินทางเขา้มา
ปฏิบติัหน้าท่ีในประเทศไทยแลว้ตอ้งการสารนิเทศด้านวฒันธรรมและประเพณีมากท่ีสุด โดย
บุคลากรต่างชาติจากองคก์รภาคธุรกิจเอกชน มีความตอ้งการสารนิเทศดา้นวฒันธรรมและประเพณี
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มากท่ีสุด บุคลากรต่างชาติแสวงหาสารนิเทศจากเพื่อนในประเทศของตนเอง รวมทั้งเพื่อนคนไทย
และมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยงัไดรั้บขอ้มูลจากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยมากท่ีสุด เพราะเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในดา้นการน าเสนอขอ้มูลการท่องเท่ียว 
และขอ้มูลประเทศไทยอยา่งสมบูรณ์ และตรงต่อความตอ้งการของบุคลากรต่างชาติ 

ธิดารัตน์ กนิษฐนาคะ (2542) ไดท้ าวิจยัเร่ือง “บทบาทส่ือมวลชนและส่ือบุคคล กบัการ
ปรับตวัทางวฒันธรรมของนกัเรียนแลกเปล่ียนชาวต่างชาติ โครงการเอ เอฟเอส” ผลการวิจยัพบว่า 
ส่ือมวลชนมีบทบาทช่วยในการปรับตวัของนกัเรียน โดย 1) เป็นแหล่งให้ขอ้มูลในระดบักวา้งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับตวั เช่นความรู้เก่ียวกบัประเทศไทย และวฒันธรรมไทยแบบกวา้งๆข่าวสาร
สถานการณ์ในประเทศ2) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน กบั
ครอบครัวอุปถมัภใ์นประเทศไทยในช่วงก่อนเดินทางมา และระหว่างนกัเรียนกบัครอบครัวในบา้น
เกิด เม่ือมาอยูใ่นประเทศไทยแลว้ 3) ช่วยลดความกงัวลใจ 4) เป็นท่ีระบายอารมณ์ 5) ใหค้วาม
เพลิดเพลิน 6) เป็นท่ีฆ่าเวลาเม่ือนกัเรียนไม่มีอะไรท า 

เมตตา วิวฒันานุกูล (2536) ท าการศึกษาเร่ือง “ลกัษณะและปัญหาการส่ือสารต่าง
วฒันธรรมในบรรษทันานาชาติในประเทศไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะส ารวจค่านิยมท่ีสมัพนัธ์กบั
การท างาน และปัญหาการส่ือสารระหว่างบุคลากรไทยและต่างชาติในบริษทันานาชาติในประเทศ
ไทยผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการส่ือสารท่ีบุคลากรไทยและบุคลากรต่างชาติระบุตรงกนั คือ ปัญหา
เร่ืองการใชแ้ละการเขา้ใจภาษาร่วมกนั โดยเฉพาะเม่ือต่างฝ่ายใชภ้าษาองักฤษไม่คล่อง และปัญหา
ดา้นทศันคติ และอคติต่อกนั ซ่ึงปัญหาน้ี บุคลากรทั้งชาวไทยและต่างชาติระบุตรงกนัส่วนปัญหา
การส่ือสารและท างานร่วมกนักบับุคลากรไทยซ่ึงต่างชาติระบุ ไดแ้ก่ การไม่ส่ือความหมายตามท่ี
ตอ้งการ การ การขาดความไวว้างใจและเปิดเผย การไหวต้่อความรู้สึกในการแสดงอวจันภาษา
บางอย่าง และการรับรู้ต่างกนั ส่วนปัญหาท่ีบุคลากรไทยระบุ ไดแ้ก่ ปัญหาการส่ือสารทางเดียว 
การเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ การขาดความยืดหยุ่น และมองข้ามความรู้สึก นอกจากน้ียงัพบว่า 
หน่วยงานราชการไทยยงัมีบทบาทน้อยในการเผยแพร่และให้ขอ้มูลเก่ียวกับวฒันธรรมไทยแก่
บริษทันานาชาติในประเทศไทย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ดา้นต่างๆ รวมทั้งวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมติฐาน ดงัต่อไปน้ี คือ 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
3.2  สมมติฐานการวิจยั 
3.3  ประชากรและตวัอยา่ง 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.5  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษา “ผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการปรับตัวของครู 
ชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร” สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งั
ภาพท่ี 3.1 
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                      ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
3.2  สมมติฐานการวจิัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 สามารถน ามาก าหนดเป็นสมมติฐานการวิจยัได้
ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐาน1การส่ือสารต่างวฒันธรรม มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมา
สอนภาษาจีนในกรุงเทศมหานคร 

1. การส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น (Host Social Communication) มีผลกระทบต่อการ
ปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

2. การส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social Communication) มี
ผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

3. ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Communication 
Competence) มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

4. ส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหน้า (Predisposition) มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีน
ท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

การส่ือสารต่างวฒันธรรม 
 

1. การส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น  
(Host Social Communication) 

2. การส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุตนเอง(Ethnic Social 
Communication) 

3. ความสามารถทางการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมเจา้บา้น(Host Communication 
Competence) 

4. ส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) 

การปรับตวั 
 
1. ดา้นความคิด (Cognitive Component) 
2. ดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) 
3. ดา้นพฤติกรรม (Behavior 

Component) 
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3.3 ประชากรและตัวอย่าง 
3.3.1  ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทศมหานคร
จ านวน 420 คน ในปี 2555ท่ีมีระยะเวลามาสอนในประเทศไทยตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป (ขอ้มูลไดจ้าก
การสอบถามจากเจา้หน้าท่ีกระทรวงศึกษาธิการท่ีท าหน้าท่ีดูแลครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร) 

3.3.2  การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยัไดก้ารก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Yamane (อา้งถึงในพวงรัตน ์ทวีรัตน์, 

2543, น. 284-285) ท่ีระดบัความเช่ือมมัน่ 95%ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ได ้ขนาดตวัอยา่งดงัน้ี 

n =   
 

n= 
420

1+420 (0.05)2 
 

 
โดย   N  =  ขนาดประชากร มีจ านวนเท่ากบั420ราย 

n  =  ขนาดตวัอยา่ง 
e  =  ค่าความคลาดเคล่ือน ก าหนดใหมี้ค่าสูงสุดไดไ้ม่เกิน 0.05  

ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
จ านวนไม่นอ้ย206ตวัอย่างเพื่อป้องกนัการไม่ตอบกลบัหรือการไดข้อ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ผูว้ิจยัจึงท า
การแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 250 ฉบบั 

3.3.3  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยัจะท าการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 

จ าแนกเป็น 3 กลุ่มท่ีมีครูชาวจีนมาสอนภาษาจีน คือ 1. กลุ่มโรงเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
2. กลุ่มสถาบนัภาษา และ 3. กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4.1  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการวิจยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงัน้ี 
1. ร่างแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสาร ต าราต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องเน่ืองจาก

แบบสอบถามจะตอ้งแจกให้ครูชาวจีนผูว้ิจยัจึงไดท้ าแบบสอบถามเป็น 2 ภาษาคือภาษาไทยและ
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ภาษาจีน 
2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเคร่ืองมือและไดป้รับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาจีนและครูชาวจีนท่ีมา

สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบส านวนค าช้ีแจงต่างๆดา้นภาษาและความเขา้ใจ
จ านวน 3 ท่าน 

4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไป
ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. น าแบบสอบถามท่ีแจกไปวิเคร์คุณภาพของเคร่ืองมือก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดว้ยค่า Cronbach’s Alpha 

3.4.2  แบบสอบถาม 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ท่ี

ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา  ระยะเวลาอยู่ท่ีไทย ระยะเวลาสอน สอนท่ีไหน รายได้ และวิชาท่ีสอน เป็น
แบบสอบถามตามปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวรวมทั้งส้ินจ านวน 9 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 สอบถามการส่ือสารต่างวฒันธรรม โดยแบงออกเป็น 3 ส่วน รวมทั้งส้ิน
จ านวน 16 ขอ้ดงัน้ี 

1. การส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น จ านวน 4 ขอ้ 
2. การส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง จ านวน 4 ขอ้ 
3. การส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้นจ านวน 4 ขอ้ 
4. ดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ จ านวน 4 ขอ้ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรมน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีก าหนดมาตรวดั 

ตามแบบของ Likert (Likert’s Rating Scale) มีก าหนดให้เลือก 5 ตวัเลือก โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด แทน 5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก  แทน 4  คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง แทน  3  คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย  แทน  2 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด แทน 1  คะแนน 
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ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียไวด้งัน้ี 
ก าหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้นดงัน้ี 

     
5−1

5
 

    = 0.8 
คะแนนเฉล่ีย   ระดบัการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
4.21 –5.00    มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  มาก 
2.61 – 3.40   ปานกลาง 
1.80 – 2.60   นอ้ย 
1.00 – 1.80    นอ้ยท่ีสุด 
ส่วนที่ 3 สอบถามการปรับตวัผูว้ิจยัไดพ้ฒันาและปรับปรุงจากภริดา โกเชก (2548) เป็น

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert โดยมีให้
เลือก 5 ระดบั จ านวนทั้งส้ิน 18 ขอ้ 

 1. ดา้นความคิด  จ านวน 6 ขอ้  
 2. ดา้นความรู้สึก  จ านวน 6 ขอ้ 
 3. ดา้นพฤติกรรม จ านวน 6 ขอ้ 
 ก าหนดคะแนนของแต่ละระดบัความส าคญัดงัน้ี 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด แทน 5 คะแนน 
 เห็นดว้ยมาก  แทน 4  คะแนน 
 เห็นดว้ยปานกลาง แทน  3  คะแนน 
 เห็นดว้ยนอ้ย  แทน  2 คะแนน 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด แทน 1  คะแนน 
 ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียไวด้งัน้ี 
ก าหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น= 

     
5−1

5
 

    = 0.8 
คะแนนเฉล่ีย  ระดบัการปรับตวัตามขา้งลา้ง 
4.21 – 5.00      มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20           มาก 
2.61 – 3.40         ปานกลาง 

DPU



33 

1.80 – 2.60          นอ้ย 
1.00 – 1.80            นอ้ยท่ีสุด 

  
3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.  ไดน้ าแบบสอบถามไปแจกครูชาวจีนท่ีสอนตามโรงเรียน สถาบนัอุดมศึกษาและ

สถาบนัภาษาในกรุงเทพมหานคร 
2. ไดน้ าแบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนจากเวบ็ไซตท่ี์มีช่ือเสียงและเป็นทางการของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีช่ือว่าSOJUMP โดยผูว้ิจยัไดส่้ง Link แบบสอบถามออนไลน์น้ีให้แก่
ครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

3. น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามท่ีไม่ใช่ออนไลน์และแบบสอบถาม
ออนไลน์ไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical 
Package for the Social Sciences for Windows) เพื่อหาค่าทางสถิติดงัต่อไปน้ี 

1. โดยการใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อพรรณนาคุณลกัษณะของตวั
แปรแต่ละตวัในการศึกษาคร้ังน้ี โดยค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  การศึกษาผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการปรับตวัของครูชาว
จีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ ์(Pearson Correlation: r) โดยมีเกณฑก์ารแปลระดบัดงัน้ี 

ค่า r   ระดบัผลกระทบ 
0.81 – 1.00  มากท่ีสุด 
0.61 – 0.80  มาก 
0.41 – 0.60  ปานกลาง 
0.21 – 0.40   นอ้ย 
0.00 – 0.20  นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลกระทบระหว่างการส่ือสารต่างวฒันธรรมกบัการปรับตวั

ของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครโดยมีการเกบ็รวมรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามซ่ึง
ผูว้ิจยัท าการแจกแบบถามทั้งส้ิน 250 ฉบบั และไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์คืนมาจ านวน 206 
ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 82.40 (Response Rate) ในบทน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยั
ตามล าดบัดงัน้ี  

4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2  ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม  
4.3  ผลการวิเคราะห์ดา้นการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
4.4  ผลการวิเคราะห์ดา้นการปรับตวั 
4.5  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 
4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีท าการศึกษาวิจยั ซ่ึงเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1-ตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที่ 4.1  จ  านวนและร้อยละของเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 84 40.78 
หญิง 122 59.22 
รวม 206 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 122 คนคิดเป็น
ร้อยละ 59.22 เพศชายมีจ านวน 84 คนคิดเป็นร้อยละ 40.78 
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ตารางที่ 4.2  จ  านวนและร้อยละของอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 30 ปี 163 79.13 
31-40 ปี 32 15.53 
มากกวา่ 40 ปี 11 5.34 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 30 ปีจ านวน 163คนคิดเป็น

ร้อยละ 79.13 รองลงมาคืออาย ุ31-40 ปีมีจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 15.53 และนอ้ยท่ีสุดคืออายุ
มากกวา่ 40 ปีมีจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 5.34 
 
ตารางที่ 4.3  จ านวนและร้อยละของสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 157 76.21 
สมรส 45 21.85 
หยา่/หมา้ย 4 1.94 
รวม 206 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีจ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.21 รองลงมาคือสถานภาพสมรสมีจ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 21.85 และนอ้ย
ท่ีสุดคือสถานภาพหยา่/หมา้ยมีจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 1.94 
 

ตารางที่ 4.4  จ  านวนและร้อยละของระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดบัการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 1.94 
ปริญญาตรี หรือเท่ียบเท่า 128 62.14 
สูงกวา่ปริญญาตรี 74 35.92 
รวม 206 100.00 
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จากตารางท่ี 4.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 
หรือเท่ียบเท่ามีจ านวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 66.02 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวน 66 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.04 และนอ้ยท่ีสุดคือต ่ากวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 1.94 
 
ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของระยะเวลาท่ีสอนภาษาจีนในองคก์ารหรือหน่วยงานท่ีท างาน
ดว้ยในปัจจุบนั 
 
ระยะเวลาท่ีสอนภาษาจีน จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่ 6 เดือน แต่นอ้ยกวา่ 1 ปี 48 23.30 
1-2 ปี 54 26.21 
2-3 ปี 60 29.13 
มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป 44 21.36 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีสอนภาษาจีน2-3 ปี มี

จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 29.13 รองลงมาคือ1-2 ปีมีจ านวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ26.21 และอยู่
มากกว่า 6 เดือน แต่นอ้ยกว่า 1 ปี มีจ  านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ23.30 นอ้ยท่ีสุดคือมากกว่า 3 ปี 
ข้ึนไปมีจ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 21.36 
 
ตารางที่ 4.6  จ  านวนและร้อยละของรายไดต่้อเดือน 
 

รายไดต่้อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20,000 บาท 34 16.51 
20,001-30,000 บาท 89 43.20 
30,001-40,000 บาท 57 27.67 
40,001-50,000 บาท 19 9.22 
ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป 7 3.40 
รวม 206 100.00 
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จากตารางท่ี 4.6 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุด มี
จ านวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 43.20 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาทมีจ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 
27.67 ไม่เกิน 20,000 บาทมีจ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 16.51และ 40,001-50,000 บาทมีจ านวน 
19 คนคิดเป็นร้อยละ 9.22 นอ้ยท่ีสุดคือรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไปมีจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.40 
 
ตารางที่ 4.7  จ  านวนและร้อยละของสอนท่ีใด 
 

สอนท่ีใด จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียน 93 45.14 
สถาบนัอุดมศึกษา 40 19.42 
สถาบนัภาษา 73 35.44 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สอนท่ีโรงเรียน มีจ านวน 93 คนคิดเป็น

ร้อยละ 45.14 รองลงมาคือสอนท่ีสถาบนัภาษามีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 35.44 นอ้ยท่ีสุดคือ
สอนท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีจ านวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 35.44 
 
4.2 ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
(Reliability Test) ท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยค่า Cronbach Alpha ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  การแสดงผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 
 

ตวัแปร ค่า Cronbach Alpha 
การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวม 0.670 
การปรับตวัในภาพรวม 0.840 

 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามพบว่า

การปรับตวัในภาพรวม มีค่า Cronbach Alpha 0.840 ส่วนการส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวม
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0.670 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีความน่าช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ด้านการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส่ือสารต่างวฒันธรรมปรากฏดงัตารางท่ี 4.9 
 

ตารางที ่4.9  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวม 
 

การส่ือสารต่างวฒันธรรม Mean S.D. ระดบัการส่ือสารต่าง
วฒันธรรม 

1. ดา้นการส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น 
(Host Social Communication) 

3.31 0.649 ปานกลาง 

2. ดา้นการส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ตนเอง(Ethnic Social Communication) 

3.97 0.742 มาก 

3. ดา้นความสามารถทางการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมเจา้บา้น (Host Communication 
Competence) 

3.78 0.724 มาก 

4. ดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) 3.12 0.984 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.55 0.449 มาก 

จากตารางท่ี 4.9ผลการวิเคราะห์การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง(Ethnic 
Social Communication) มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 3.97 รองลงมาคือ ดา้นความสามารถทางการ
ส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Communication Competence) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.78และดา้นการ
ส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น(Host Social Communication) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.31 ในขณะท่ีดา้นส่ิงท่ีติด
ตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียท่ี 3.12 

รายละเอียดการวิเคราห์แต่ละดา้นของการส่ือสารต่างวฒันธรรมปรากฏดงัตารางท่ี 4.10 
-ตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.10  การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น (Host Social 
Communication) 
 
ดา้นการส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น  
(Host Social Communication) 

Mean S.D. ระดบัการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรม 

1. ในชีวิตประจ าวนัท่านคุยกบัคนไทยเป็น
ประจ า 

3.89 0.877 มาก 

2. ท่านไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆกบัคนไทย
เสมอ 

2.96 1.121 ปานกลาง 

3. ท่านดูรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นภาษาไทย
เป็นประจ า 

3.14 1.173 ปานกลาง 

4. ท่านดูหนงัไทยและฟังเพลงไทยเป็น
ประจ า 

3.26 1.129 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.649 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสังคม
ของเจา้บา้น (Host Social Communication) พบว่า ตวัอยา่งการท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร มีการส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น (Host Social 
Communication) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นประเด็นย่อยพบว่าเร่ืองใน
ชีวิตประจ าวนัท่านคุยกบัคนไทยเป็นประจ ามีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.89 รองลงมาคือเร่ืองดูหนงัไทยและ
ฟังเพลงไทยเป็นประจ า และดูรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นภาษาไทยเป็นประจ ามีค่าเฉล่ียท่ี 3.26 และ 
3.14 ตามล าดบั นอ้ยท่ีสุดเร่ืองไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆกบัคนไทยเสมอมีค่าเฉล่ียท่ี 2.96 
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ตารางที ่4.11  การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง
(Ethnic Social Communication) 
 
ดา้นการส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุตนเอง(Ethnic social communication) 

Mean 
 

S.D. 
 

ระดบัการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรม 

1. ช่วงเร่ิมตน้ท่ีอยูป่ระเทศไทยท่านมกัจะ
ปรับทุกขห์รือระบายความรู้สึกต่างๆกบั
เพื่อนคนจีนมากกวา่เพื่อนชาวไทย 

4.15 1.040 มาก 

2. ช่วงเร่ิมตน้ท่ีอยูป่ระเทศไทยท่านมกัจะ
รับขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อนคนจีนมากกวา่
เพื่อนคนไทย 

3.83 1.049 มาก 

3. ท่านมกัจะไวใ้จเพื่อนคนจีนมากกวา่คน
ไทย 

3.99 0.902 มาก 

4. ท่านมกัจะดูหนงัจีนและฟังเพลงจีน
มากกวา่ดูหนงัไทยและฟังเพลงไทย 

3.91 1.080 มาก 

รวม 3.97 0.724 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารภายใน
สังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social Communication) พบว่าตวัอยา่งการท่ีเป็นครูชาวจีน
ท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารภายในสังคมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social Communication) โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
ประเด็นยอ่ยพบว่าเร่ืองช่วงเร่ิมตน้ท่ีอยูป่ระเทศไทยมกัจะปรับทุกขห์รือระบายความรู้สึกต่างๆกบั
เพื่อนคนจีนมากกว่าเพื่อนชาวไทยมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือเร่ืองมกัจะไวใ้จเพื่อนคนจีนมากกว่า
คนไทยและมกัจะดูหนงัจีนและฟังเพลงจีนมากกว่าดูหนงัไทยและฟังเพลงไทยมีค่าเฉล่ีย 3.99 และ 
3.91  ตามล าดบั ในขณะท่ีเร่ืองช่วงเร่ิมตน้ท่ีอยูป่ระเทศไทยมกัจะรับขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อนคนจีน
มากกวา่เพื่อนคนไทยมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.12  การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น 
(Host Communication Competence) 
 
ดา้นความสามารถทางการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมเจา้บา้น (Host communication 
competence) 

Mean 
 

S.D. 
 

ระดบัการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรม 

1. ท่านพดูภาษาไทยไดอ้ยา่งคล่อง 3.67 1.007 มาก 
2. ท่านมีความเช่ือบุญคุณแบบคนไทย 4.08 0.904 มาก 
3. เม่ือทกัเจอเพื่อนหรือคนท่ีรู้จากท่านจะ

ทกัทายแบบไทยดว้ย การไหวห้รือกล่าว
ค าวา่ สวสัดี 

4.01 0.995 มาก 

4. ท่านอ่านและเขียนภาษาไทยไดค้ล่อง 3.36 1.077 ปานกลาง 
รวม 3.78 0.984 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นความสามารถทางการ

ส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host communication competence) พบว่า ตวัอยา่งการท่ีเป็นครู
ชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นความสามารถทางการ
ส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host communication competence) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นประเดน็ยอ่ยพบวา่เร่ืองมีความเช่ือบุญคุณแบบคนไทยมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือเร่ือง
เม่ือทกัเจอเพื่อนหรือคนท่ีรู้จากท่านจะทกัทายแบบไทยดว้ย การไหวห้รือกล่าวค าวา่ สวสัดีและท่าน
พดูภาษาไทยไดอ้ยา่งคล่องมีค่าเฉล่ีย 4.01 และ 3.67 ตามล าดบั ในขณะท่ีเร่ืองท่านอ่านและเขียน
ภาษาไทยไดค้ล่องมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.13  การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) 
 
ดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) Mean 

 
S.D. 

 
ระดบัการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรม 

1. ท่านเรียนภาษาไทยมาก่อนท่ีจะเขา้มา
ท างานในประเทศไทย 

3.57 1.337 มาก 

2. ท่านเรียนรู้วฒันธรรมไทยมาก่อน ท่ีจะ
เขา้มาท างานในประเทศไทย 

3.33 1.168 ปานกลาง 

3. ท่านศึกษาประวติัศาสตร์ไทยมาก่อน ท่ี
จะเขา้มาท างานในประเทศไทย 

3.04 0.426 ปานกลาง 

4. ท่านมีเพื่อนชาวไทยมาก่อน ท่ีจะเขา้มา
ท างานในประเทศไทย 

2.54 1.342 นอ้ย 

รวม 3.12 1.259 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ 
(Predisposition) พบวา่ตวัอยา่งการท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรมด้านส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหน้า (Predisposition) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นประเด็นยอ่ยพบว่าเร่ืองท่านเรียนภาษาไทยมาก่อนท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศไทยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด3.57รองลงมาคือเร่ืองท่านเรียนรู้วฒันธรรมไทยมาก่อน ท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศ
ไทยและท่านศึกษาประวติัศาสตร์ไทยมาก่อน ท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศไทยมีค่าเฉล่ียปานกลาง
3.33 และ 3.04 ตามล าตาบ ในขณะท่ีเร่ืองท่านมีเพื่อนชาวไทยมาก่อน ท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศ
ไทยมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ด้านการปรับตัว 
ผลการวิเคราะห์การปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครปรากฏ

ดงัตารางท่ี 4.14- ตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.14  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการปรับตวัในภาพรวม 
 

 
การปรับตวั 

 

ส่วนตวั การท างาน ภาพรวม 
Mean S.D. ระดบั

การ
ปรับตวั 

Mean S.D. ระดบั
การ

ปรับตวั 

Mean S.D. ระดบั
การ

ปรับตวั 

1. ดา้นความคิด 
(Cognitive 
Component) 

3.32 0.657 ปาน
กลาง 

3.55 0.449 มาก 3.44 0.426 มาก 

2. ดา้นความรู้สึก 
(Affective 
Component) 

4.00 0.638 มาก 3.89 0.671 มาก 3.95 0.605 มาก 

3. ดา้นพฤติกรรม 
(Behavior 
Component) 

3.70 0.707 มาก 4.06 0.677 มาก 3.88 0.641 มาก 

ภาพรวม 3.67 0.529 มาก 3.84 0.488 มาก 3.76 0.471 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์การปรับตวัในภาพรวม พบว่า ตวัอยา่งท่ีเป็นครูชาว
จีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 อยูใ่นระดบัมาก
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) และ การปรับตวัดา้นความคิด 
(Cognitive Component) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการปรับตวัในเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง
การท างาน พบวา่ ตวัอยา่งท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในเร่ือง
งานมากกว่าส่วนตวั  แต่เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการปรับตวัด้านความรู้สึก (Affective 
Component) ในเร่ืองส่วนตัวมากกว่าเ ร่ืองการท างาน ในขณะท่ีมีการปรับตัวด้านความคิด 
(Cognitive Component) และ การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) ในเร่ืองการท างาน
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มากกวา่ในเร่ืองส่วนตวั 
ผลการวิเคราะห์การปรับตวัในรายดา้น ปรากฏดงัตารางท่ี 4.15- ตารางท่ี 4.17 
 

ตารางที ่4.15  การปรับตวัดา้นดา้นความคิด (Cognitive Component) 
 
การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive 
Component) 

Mean 
 

S.D. 
 

ระดบัการปรับตวั 

ส่วนตวั    
1. ท่านคิดวา่จะไปร่วมงานประเพณีต่างๆของ

คนไทย ถา้คนไทยชวน 
3.32 1.123 ปานกลาง 

2. ท่านคิดวา่จะแต่งกายตามแบบคนไทยได ้ 2.83 1.052 ปานกลาง 
3. ท่านคิดวา่จะอยูใ่นประเทศไทยอยา่งมี

ความสุข ถา้คนไทยใหก้ารยอมรับกบัท่าน
เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 

3.82 0.864 มาก 

รวม 3.32 0.657 ปานกลาง 
การท างาน    
4. ท่านคิดวา่การพดูภาษาไทยใหช้ดัเจนเหมือน

คนไทยเป็นเร่ืองส าคญัต่อการเป็นครูสอน
ภาษาจีนใหน้กัเรียนไทย 

4.02 0.871 มาก 

5. ท่านคิดวา่ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเกิดจากการมา
สอนอยูใ่นประเทศไทย  

2.42 0.901 นอ้ย 

6. ท่านคิดวา่การปรับตวัการสอนใหเ้ขา้กบั
นกัเรียนไทยเป็นประโยชนก์บัท่าน 

4.16 0.864 มาก 

รวม 3.55 0.449 มาก 
การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive 
Component)ในภาพรวม 

3.44 0.426 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component)

พบว่า ตวัอย่างท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัด้านความคิด 
(Cognitive Component) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นประเด็นย่อยพบว่า การ
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ปรับตวัดา้นดา้นความคิด (Cognitive Component) ในเร่ืองการท างาน  ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ท่านคิดว่าการปรับตวัการสอนให้เขา้กบันกัเรียนไทยเป็นประโยชน์กบัท่าน ในขณะท่ีประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านคิดว่าความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเกิดจากการมาสอนอยูใ่นประเทศไทย ส าหรับการ
ปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) ในเร่ืองส่วนตวั ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือท่านคิด
ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุข ถา้คนไทยให้การยอมรับกบัท่านเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
ส่วนประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านคิดวา่จะแต่งกายตามแบบคนไทยได ้
 
ตารางที ่4.16  การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) 
 

การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) 

Mean S.D. ระดบัการปรับตวั 

ส่วนตวั    
1. ท่านรู้สึกดีใจเม่ือไดมี้ส่วนร่วมในงาน

ประเพณีต่างๆของไทย 
4.13 0.840 มาก 

2. ท่านรู้สึกดีใจท่ีสามารถพดูคุยกบันกัเรียน
ไทยไดรู้้เร่ือง 

4.22 0.605 มากท่ีสุด 

3. ท่านรู้สึกพอใจในความเป็นอยูท่ี่เปล่ียนแปลง
จากเดิม 

3.66 0.974 มาก 

รวม 4.00 0.638 มาก 
การท างาน    
4. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีการสอนของท่านไดรั้บการ

ยอมรับจากคนไทย 
4.31 0.718 มากท่ีสุด 

5. ท่านรู้สึกพอใจค่าตอบแทนและงานใน
ปัจจุบนั 

3.45 0.975 มาก 

6. ท่านรู้สึกเป็นเกียรติท่ีไดเ้รียนรู้วฒันธรรม
ไทยจะไดเ้ขา้ใจการสอนและนกัเรียนไทย
มากข้ึน 

3.92 0.866 มาก 

รวม 3.89 0.671 มาก 
การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) ในภาพรวม 

3.95 0.605 มาก 
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จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) 
พบว่า ตวัอย่างท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัดา้นความรู้สึก 
(Affective Component) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นประเดน็ยอ่ยพบว่า การปรับตวั
ดา้นดา้นความรู้สึก (Affective Component) ในเร่ืองส่วนตวั ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านรู้สึก
ดีใจท่ีสามารถพูดคุยกบันักเรียนไทยไดรู้้เร่ือง ในขณะท่ีประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านรู้สึก
พอใจในความเป็นอยู่ ท่ี เปล่ียนแปลงจากเดิม ส าหรับการปรับตัวด้านความรู้สึก (Affective 
Component) ในเร่ืองการท างาน ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีการสอนของท่าน
ไดรั้บการยอมรับจากคนไทย ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านรู้สึกพอใจค่าตอบแทนและ
งานในปัจจุบนั 
 
ตารางที ่4.17  การปรับตวัดา้นดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) 
 
การปรับตวัดา้นพฤติกรรม(Behavior 
Component) 

Mean S.D. ระดบัการปรับตวั 

ส่วนตวั    
1. ท่านใชภ้าษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสารกบั
นกัเรียนและคนไทยมากข้ึน 

4.17 0.826 มาก 

2. ท่านชอบดูรายการ TV ของไทย 3.52 1.030 มาก 
3. ท่านปฏิบติัตามประเพณีไทยมากข้ึน 3.62 0.970 มาก 
รวม 3.77 0.697 มาก 
การท างาน    
4. ท่านใชภ้าษาไทยช่วยอธิบายในการสอนเป็น
ประจ า 

3.80 0.934 มาก 

5. ท่านเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆในประเทศไทยเพื่อ
ประโยชน์ในการสอน 

3.96 0.888 มาก 

6. ท่านปรับวิธีการสอนเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรียนไทย 

4.23 0.817 มากท่ีสุด 

รวม 4.00 0.711 มาก 
การปรับตวัดา้นพฤติกรรม(Behavior 
Component) ในภาพรวม 

3.88 0.641 มาก 
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จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์การปรับตวัดา้นพฤติกรรม(Behavior Component) 
พบว่า ตวัอย่างท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัดา้นพฤติกรรม
(Behavior Component)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นประเด็นยอ่ยพบว่าการปรับตวั
ดา้นพฤติกรรม(Behavior Component)ในเร่ืองการท างาน ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านปรับ
วิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกบันักเรียนไทย ในขณะท่ีประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านใช้
ภาษาไทยช่วยอธิบายในการสอนเป็นประจ า ส าหรับการปรับตัวด้านพฤติกรรม  (Behavior 
Component) ในเร่ืองส่วนตวั ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านใชภ้าษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสาร
กบันักเรียนและคนไทยมากข้ึน ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านชอบดูรายการ TV ของ
ไทย 
 
4.4  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

การวิจยัน้ีไดก้ าหนดสมมุติฐานการวิจยัไวว้่า การส่ือสารต่างวฒันธรรมมีผลกระทบต่อ
การปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัท าการการทดสอบสมมุติฐาน 
ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.18-4.22 

สมมุติฐานท่ี1การส่ือสารต่างวฒันธรรม มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมา
สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

  
ตารางที่ 4.18  การแสดงผลกระทบการส่ือสารต่างวฒันธรรม มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครู 
ชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
 

 การส่ือสารต่างวฒันธรรม 

r Sig ผลกระทบ 

การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) 0.215 0.002 มีผลกระทบนอ้ย 
การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) 0.173 0.013 มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) 0.221 0.001 มีผลกระทบนอ้ย 
การปรับตวัในภาพรวม 0.239 0.001 มีผลกระทบนอ้ย 

 
ตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวม มี

ผลกระทบเชิงบวกกบัการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพหานครดา้นความคิด
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(Cognitive Component) ดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) และการปรับตวัในภาพรวม ของ
ครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบันอ้ย ในขณะท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

สมมุติฐานท่ี 1การส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น (Host Social Communication) มี
ผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพหานคร  
 
ตารางที่ 4.19  การแสดงผลกระทบการส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น (Host Social Communication)
ต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร  
 

 การแสดงผลกระทบการส่ือสารในสงัคมของ
เจา้บา้น (Host Social Communication) 
r Sig. ผลกระทบ 

การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive 
Component) 

0.308 0.000 มีผลกระทบนอ้ย 

การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective 
Component) 

0.315 0.000 มีผลกระทบนอ้ย 

การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior 
Component) 

0.420 0.000 มีผลกระทบปานกลาง 

การปรับตวัในภาพรวม 0.418 0.000 มีผลกระทบปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการ
ส่ือสารในสงัคมของเจา้บา้น (Host Social Communication) มีผลกระทบเชิงบวกกบัการปรับตวัดา้น
พฤติกรรม (Behavior Component) และการปรับตวัในภาพรวม ของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับตวัดา้นความคิด 
(Cognitive Component) และการปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) อยูใ่นระดบันอ้ย 
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สมมุติฐานท่ี 2 การส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social 
Communication) มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 4.20  การแสดงผลกระทบการส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social 
Communication) ต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
 

 การส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ตนเอง(Ethnic Social Communication) 
r Sig. ผลกระทบ 

การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) 0.110 0.115 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) 0.139 0.046 มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) 0.085 0.223 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัในภาพรวม 0.131 0.060 ไม่มีผลกระทบ 

 
ตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการ

ส่ือสารภายในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง (Ethnic Social Communication) ไม่มีผลกระทบต่อการ
ปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) ดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) และการ
ปรับตวัในภาพรวม ของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีมีผลกระทบเชิง
บวกกบัการปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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สมมุติฐานท่ี3ความสามารถทางการ ส่ือสารภายใต้ว ัฒนธรรมเจ้าบ้าน(Host 
Communication Competence) มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที่ 4.21  การแสดงผลกระทบความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host 
Communication Competence) มีผลกระทบต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร 
 

 การส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น 
(Host Communication Competence) 
r Sig. ผลกระทบ 

การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) 0.098 0.161 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) 0.074 0.293 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) 0.099 0.158 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัในภาพรวม 0.106 0.130 ไม่มีผลกระทบ 

 
ตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น

(Host Communication Competence) ไม่มีผลกระทบต่อการปรับตวัทั้งในภาพรวมและรายดา้นการ
ปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐานท่ี4ส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) มีผลกระทบต่อการปรับตวัของ
ครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 4.22  การแสดงผลกระทบส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) มีผลกระทบต่อการ
ปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพหานคร 
 

 ส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้(Predisposition) 

r Sig. ผลกระทบ 

การปรับตวัดา้นความคิด (Cognitive Component) 0.033 0.634 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) -0.051 0.471 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) -0.011 0.874 ไม่มีผลกระทบ 
การปรับตวัในภาพรวม -0.017 0.813 ไม่มีผลกระทบ 

 
ตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้

(Predisposition) ไม่มีผลกระทบต่อการปรับตวัทั้งในภาพรวม และรายดา้นการปรับตวัของครูชาว
จีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร  
 

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาผลกระทบการส่ือสารต่างวฒันธรรมท่ีมีต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอน

ภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้3 ประการดว้ยกนัดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดับการส่ือสารต่างวัฒนธรรมของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดบัการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ี

สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานครจ านวน 206คนวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ(์Pearson Correlation)  

 
5.1สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 59.22ส่วน

ใหญ่มีอายไุม่เกิน 30 ปีจ านวน 163 คนคิดเป็นร้อยละ 79.13ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสดมีจ านวน 
157 คนคิดเป็นร้อยละ 76.21 มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามีจ านวน 136 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.02ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีสอนภาษาจีนเป็น2-3 ปี มีจ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 
29.13 รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท มากท่ีสุดมีจ านวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 43.20 ส่วนใหญ่
สอนท่ีโรงเรียน มีจ านวน93คนคิดเป็นร้อยละ 45.14 

5.1.2ผลการวิเคราะห์ดา้นการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง(Ethnic Social 
Communication) มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 3.97รองลงมาคือ ดา้นความสามารถทางการส่ือสาร
ภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Communication Competence) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.78และดา้นการส่ือสาร
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ในสังคมของเจา้บา้น(Host Social Communication) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.31 ในขณะท่ีดา้นส่ิงท่ีติดตวัผู ้
แปลกหนา้ (Predisposition)มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียท่ี 3.12 

5.1.3ผลการวิเคราะห์ดา้นการปรับตวั 
ผลการวิเคราะห์ด้านการปรับตวัในภาพรวม พบว่า ตวัอย่างท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอน

ภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในภาพรวมและรายด้านทั้ ง 3 อยู่ในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) มีค่าเฉล่ียสูงสุด
รองลงมา คือ การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component)  และการปรับตวัดา้นความคิด 
(CognitiveComponent) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการปรับตวัในเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองการ
ท างาน พบวา่ ตวัอยา่งท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในเร่ืองงาน
มากกว่าส่วนตัว  แต่เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการปรับตัวด้านความรู้สึก (Affective 
Component) ในเร่ืองส่วนตัวมากกว่าเ ร่ืองการท างาน ในขณะท่ีมีการปรับตัวด้านความคิด 
(CognitiveComponent)และ การปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) ในเร่ืองการท างาน
มากกวา่ในเร่ืองส่วนตวั 

5.1.4ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวม มีผลกระทบ 

เชิงบวกกบัการปรับตวัดา้นความคิด(Cognitive Component) ดา้นความรู้สึก (Affective Component) 
และการปรับตวัในภาพรวม ของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบันอ้ย 
ในขณะท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) อยูใ่นระดบั
น้อยท่ีสุด การส่ือสารต่างวัฒนธรรมด้านการส่ือสารในสังคมของเจ้าบ้าน(Host Social 
Communication) มีผลกระทบเชิงบวกกบัการปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) และ
การปรับตวัในภาพรวม ของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในขณะท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับตวัดา้นความคิด (CognitiveComponent) และการปรับตวั
ดา้นความรู้สึก (Affective Component) อยูใ่นระดบันอ้ย  ในขณะท่ีการส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้น
การส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น(Host Communication Competence) และดา้นส่ิงท่ีติดตวัผู ้
แปลกหนา้(Predisposition) ไม่มีผลกระทบต่อการปรับตวัทั้งในภาพรวม และรายดา้นการปรับตวั
ของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
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5.2อภิปรายผล 
ในการศึกษาผลกระทบระหว่างการส่ือสารต่างวฒันธรรมกบัการปรับตวัของครูชาวจีน

ท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปราย ดงัน้ี 
5.2.1 การส่ือสารต่างวฒันธรรม 

ผลการวิเคราะห์การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง(Ethnic Social 
Communication)  มี ค่ า เฉ ล่ีย สูง สุด  ทั้ ง น้ีอาจ เ น่ืองมากจากครูชาว จีน ท่ีสอนภาษา จีนใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มาอยู่ไดไ้ม่นาน จึงยงัไม่ค่อย มีเพื่อนคนไทยท่ีสนิท หรืออาจจะยงัไม่
คุน้เคยกบังานและนกัเรียนไทย จึงไวใ้จกบัเพื่อนคนจีนท่ีเป็นชาติเดียวกนัมากกว่า ส่งผลให้เม่ือมี
ปัญหาจะปรึกษาเพื่อนชาวจีนมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั C.Ward and A.Rana-Denba (2000) 
ท่ีไดศึ้กษาถึงอิทธิผลของวฒันธรรมชาติพนัธ์ุตนเอง และอิทธิผลของวฒันธรรมเจา้บา้นท่ีมีผลต่อ
การปรับตวัของผูแ้ปลกหน้า นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่า มีการส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการ
ส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น (Host Communication Competence) อยู่ในระดบัมาก อาจ
เน่ืองมาจากครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พดูภาษาไทยได ้อ่านและเขียน
ภาษาไทยไดบ้า้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Liang Shenhui (2008) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ใหส้ัมผสักบัชีวิตของคน
เจา้บา้น และตอ้งมีท่าท่ีเป็นมิตรภาพและเคารพเพื่อใหต้วัเองเขา้ในชีวิตของพวกเขาโดยเร็วท่ีสุด ให้
ปฏิบติัจะไดเ้ขา้ใจประเพณีและวฒันธรรมสังคมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับการแพร่กระจายของวฒันธรรมอีกวิธีหน่ึง จะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์การเรียนรู้ของ
ตวัเอง และยงัช่วยดา้นการสอนดว้ยซ่ึงสามารถส่ือสารกบัคนไทยไดแ้ละคุน้เคยกบัการทกัทายแบบ
ไทยมากข้ึน ผลการวิจยัยงั พบว่า การส่ือสารต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น
(Host Social Communication) และดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ผลการศึกษาดา้นส่ือสารในสังคมเจา้บา้น พบว่า มีการคุยกนัและฟังเพลงไทยอยู่แต่ยงัไม่มี
ส่วนร่วมถึงไปเท่ียวกนัและดูโทรทศัน์กนั อาจเพราะว่าอยูใ่นโรงเรียน สถานบนั และมหาวิยาลยัท า
ให้มีเพื่อนท่ีท างานเป็นคนไทยจึงตอ้งมีการทกัทายพดูคุยกบัคนไทย อีกทั้งยงัตอ้งส่ือสารภาษาไทย
กบันกัเรียนไทยท่ีมาเรียนภาษาจีนและยงัไม่สามารถใชภ้าษาจีนไดค้ล่อง จึงจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาไทย
ช่วยในการสอนดว้ย ส่วนการท่ีดูหนงัฟังเพลงไทยมากกว่าดูโทรทศัน์อาจเพราะปัญหาเร่ืองภาษาท่ี
ไม่สามารถฟังข่าวรู้เร่ืองและเขา้ใจไดท้ั้งหมด จึงมีการส่ือสารดา้นน้ีน้อย ส าหรับการส่ือสารต่าง
วฒันธรรมดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ (Predisposition) มีค่าเฉล่ียโดยรวมนอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองจากครู
ชาวจีนท่ีมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อนท่ีจะเขา้มาอยู่ในวฒันธรรมใหม่ มีการเตรียมท่ีเรียน
ภาษาไทยมาก่อนท่ีมาสอน แต่ไม่ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทยมากนกั อาจเพราะ
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คิดว่าเป็นประเทศท่ีใกลชิ้ด และเป็นชาวอาเชียนเหมือนกนัจึงไม่ไดมี้การเตรียมตวัดา้นน้ี ส่วนท่ีมี
เพื่อนคนไทยน้อยอาจเพราะคนไทยท่ีไปอยู่ในประเทศจีนยงัไม่ทัว่ถึงทุกเมืองอีกทั้งคนจีนยงัไม่
นิยมเล่น Facebook หรือMSN ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของคนไทย จึงไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยก่อนท่ีมาจะอยู่
กรุงเทพมหานคร 
 

5.2.2การปรับตวั 
ผลการวิเคราะห์ด้านการปรับตวั พบว่า ตวัอย่างท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลท่ีไดโ้ดยรวมจะ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการปรับตวัของ Kim (1995) ท่ีกล่าวว่าความสามารถทางการส่ือสารทั้งในแง่
ของความคิด ความรู้สึกและการแสดงพฤติกรรมมีผลต่อการปรับตวั เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นยอ่ย
พบว่าเร่ืองการปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของภริดา โกเชก (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนขา้มชาติชาวพม่า
ผลศึกษาคร้ังน้ี ยงัพบว่า ตวัอย่างท่ีเป็นครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครมีการปรับตวั
ด้านความรู้สึกสูงสุด อาจเน่ืองจากครูชาวจีนท่ีเขา้มาอยู่ร่วมกับคนไทยต่างวฒันธรรม และมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนั ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีส่งผลใหเ้กิดปรับตวัดา้นความรู้สึก(Affective Component) 
สูงสุด รองลงมา คือ มาการปรับตวัดา้นพฤติกรรม (Behavior Component)มากกว่า การปรับตวัดา้น
ความคิด (CognitiveComponent) มีการใชภ้าษาไทยในดา้นการส่ือสารและอธิบายให้นักเรียนมาก
ข้ึน อาจเพราะการใชภ้าษาไทยในการสอนเป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัเรียนไทยเขา้ใจภาษาจีนได้
มากข้ึน สามารถใชใ้นการอธิบายให้นกัเรียนไทยท่ีไม่สามารถใชภ้าษาจีนไดเ้ลยเรียนภาษาจีนไดดี้
ข้ึน เขา้ใจได้ง่ายข้ึน ถา้ครูจีนรู้ภาษาไทยดีก็อาจเป็นก าลงัใจหรือกระตุน้ให้นักเรียนไทยเรียน
ภาษาจีนไดดี้ข้ึนจึงมีการปรับตวัดา้นน้ีมาก ส่วนการปฏิบติัตามประเพณีไทยมีนอ้ย อาจเน่ืองมาจาก
ไม่เขา้ใจประเพณีไทยว่าควรมีการปฏิบติัตนอย่างไร อาจกลวัว่าจะท าผิด หรืออาจเพราะว่าครูชาว
จีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครยงัไม่นานมากนัก  
ยงัไม่สนิทกบัเพื่อนคนไทยท่ีท างานดว้ยกนั และยงัไม่เขา้ใจภาษาไทยดีนักจึงมีการปรับตวัดา้นน้ี
นอ้ย 

5.2.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวม และการส่ือสาร

ต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น(Host Social Communication) มีผลกระทบ 
เชิงบวกต่อการปรับตวักรุงเทพมหานครดา้นความคิด(Cognitive Component) ดา้นความรู้สึก 
(Affective Component) และการปรับตวัในภาพรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kim(1995) และ
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งานวิจยัของจามจุรี ผดุงชีวิต (JarmjureePadunchewit,1997) ท่ีพบวา่ ความสามารถทางการส่ือสารมี
ผลในเชิงบวกต่อการปรับตวัของผูจ้ดัการชาวอเมริกาท่ีท างานในประเทศไทย อาจเน่ืองจากส่ือสาร
กบัคนไทยจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรม ค่านิยม รูปแบบต่างๆ จึงท าให้ปรับตวัไดดี้ข้ึน ส่วนการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรมดา้นการส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง(Ethnic Social Communication) 
ดา้นการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น(Host Communication Competence) และดา้นส่ิงท่ีติดตวัผู ้
แปลกหน้า(Predisposition) ไม่มีผลกระทบกับการปรับตัวของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร อาจเพราะส่ิงท่ีเรียนในเมืองจีนพอมาเมืองไทยไม่ตรงกบัท่ีเรียนมา อาจเน่ืองจาก
ขอ้มูลท่ีเรียนมาลา้สมยั นอกจากน้ี ยงัเรียนกับครูคนจีนมิใช่คนไทย อาจท าให้การรับรู้เก่ียวกับ
เมืองไทยไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ หรือไม่สามารถเรียนรู้วฒันธรรมไทยท่ีแทจ้ริงได้ อีกทั้ ง
ระยะเวลาในการเรียนค่อนขา้งสั้นและความเขม้ขน้ของการเรียนยงัไม่มากพอ จึงท าให้ดา้นส่ิงท่ีติด
ตวัผูแ้ปลกหน้า (Predisposition)ไม่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร 
 
5.3ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการวิจยัสามารถน ามาเสนอแนะได ้ดงัน้ี 

1. ผลการวิจัย พบว่า การส่ือสารต่างวัฒนธรรมในภาพรวม และการส่ือสารต่าง
วฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น(Host Social Communication)มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อการปรับตวัดา้นความคิด(Cognitive Component) ดา้นความรู้สึก (Affective Component) และ
การปรับตวัในภาพรวมของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ครูชาวจีนท่ีมา
สอนภาษาจีนควรคบหาเป็นเพื่อนกบัคนไทยมากข้ึน หรืออาจจะไปเท่ียวกบัเพื่อนคนไทยมากข้ึน
เพื่อช่วยใหเ้รียนรู้วฒันธรรมของคนไทยท่ีแทจ้ริงจะช่วยใหส้ามารถปรับตวัไดดี้ข้ึน 

2. ผลการวิจยั ยงัพบว่า ครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครมีการส่ือสาร
ต่างวฒันธรรมดา้นส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้(Predisposition) นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ก่อนท่ีมาสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยควรให้หาโอกาสท าความรู้จากกบัคนไทย เพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรม และความ
เป็นอยู่จากคนไทย โดยอาจไปร่วมงานกิจกรรมเก่ียวกบัประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลยัในประเทศจีน
จดัข้ึน หรือใหเ้พื่อนท่ีอยูใ่นประเทศไทยอยูแ่นะน าให ้เพื่อให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
และความเป็นอยูข่องคนไทยท่ีแทจ้ริง  

3. ผลการวิจยั พบวา่ ครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครมีการปรับตวัดา้น
ความคิดน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองของการคิดว่าความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนเกิดจากการมาสอนอยู่ใน
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ประเทศไทยดงันั้น ก่อนท่ีจะมาสอนท่ีกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทย ครูชาวจีนควรท่ีจะศึกษา
และสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองของค่าตอบแทนใหช้ดัเจน และเรียนรู้ลกัษณะงานหรือสภาพแวดลอ้มใน
งานใหม้ากข้ึน หรืออาจมีการจดัสัมมนาโดยใหค้รูชาวจีนท่ีเคยมีประสบการณ์สอนในประเทศไทย
มาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครูชาวจีนท่ีตอ้งการจะเดินทางมาสอนในประเทศไทย ซ่ึงจะ
ช่วยใหมี้การปรับตวัดา้นน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัในคร้ังต่อไป ควรจะมีการใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ หรือ
การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงการปรับตวัของครูชาวจีนในเชิงลึกใหม้ากข้ึน และอาจมี
การเปรียบเทียบการปรับตวัระหวา่งครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในประเทศไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ดว้ย 

2. การวิจยัในคร้ังต่อไป ควรเนน้เร่ืองการปรับตวัดา้นงานใหม้ากข้ึน 
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แบบสอบถาม 

问卷调查 

 
เร่ือง“ผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมทีมี่ต่อการปรับตัวของครูชาวจีนทีม่าสอน

ภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร” 关于在泰中国人教学过程中跨文化信息对适应性影响

的研究 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษา “ผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมท่ีมี

ต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร” ผลท่ีไดจ้ะน ามาเป็นแนว
ทางการปรับปรุง และพฒันากระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ในการท างานในองคก์รต่อไป แบบสอบถามมีจ านวน 6 หนา้ โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 การส่ือสารต่างวฒันธรรม 
ส่วนท่ี 3การปรับตวั 
ผูศึ้กษาขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามโดยใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและ

ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูลท่ีได้จากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการ
ประมวลผลและน ามาใชป้ระกอบการก าหนดแนวทางภายใตก้ารปรับตวัของพนกังานต่อไป 
尊敬的先生/女士： 

您好！感谢您在百忙中抽出时间填写这份问卷！ 

本问卷仅供学术研究之用，您提供的个人信息或个人观点都将受到严格保密。

您只需仔细阅读每个问题，并根据自己的真实生活感受答复即可。如果您在填

写过程中有任何疑问，请随时与研究者取得联系，联系方式： 

E-mail:ann-xc@hotmail.com 

您的填写将对此研究有很大的贡献，衷心感谢您的支持与合作。 

 
 
 
 
 
 

DPU



63 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม第一部分：个人信息 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ลงในช่อง ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
请根据个人真实信息填写 

1. เพศ性别 1. ชาย男  2. หญิง女 
2. อายุ年龄 

 1.ไม่เกิน 30 ปี不到三十岁 2.31-40ปี三十到四十岁 

 3.มากกวา่40 ปี大于 40岁 
3. สถานภาพ婚姻 1. โสด单身   2. สมรส已婚    3.หยา่/หมา้ย离婚 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด最高学历   
 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี低于本科  2.    ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า本科 
 3. สูงกวา่ปริญญาตรี高于本科  
5. ระยะเวลาท่ีท่านสอนภาษาจีนในองคก์ารหรือหน่วยงานท่ีท างานดว้ยในปัจจุบนั您在现在教

书的地方任教了多久 

 1.  มากกวา่ 6 เดือนแต่นอ้ยกวา่ 1 ปี大于六个月  2.    1-2 ปี一年到两年 

 3.  2-3 ปี两年到三年   4.    มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป多于三年 
6. ปัจจุบนัท่านสอนท่ีใดเป็นหลกั (เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว)现任教于哪里（只能选一项） 

 1.  โรงเรียน学校  2.สถาบนัอุดมศึกษา大学  
 3.  สถานบนัภาษา语言中心  
7. รายไดร้วมโดยเฉล่ียของท่านต่อเดือน大概的月薪（泰铢） 
 1.    ไม่เกิน 20,000 บาท不到两万 2. .  20,001-30,000 บาท两万零一到三万 

 3.    30,001-40,000 บาท  三万零一到四万 

 4. .  40,001-50,000 บาท四万零一到五万 
5.   ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป五万以上 
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ส่วนที่ 2  การส่ือสารต่างวฒันธรรม第二部分: 跨文化的沟通 
การส่ือสารภายใตส้ังคมเจา้บา้น การส่ือสารภายใตส้ังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง 

ความสามารถในการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น และส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ก่อนท่ีจะเขา้มาอยู่

ในวฒันธรรมใหม่与当地文化沟通 与本国文化的沟通  受文化影响

下的交流能力和自身进入新文化所带来的东西的研究 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด选择请用√ 
มากท่ีสุด=5非常多 มาก=4 多 ปานกลาง=3 一般 นอ้ย=2 少 นอ้ยท่ีสุด=1非常少 
การส่ือสารภายใตส้ังคมเจา้บา้น 

与泰国文化本地的沟通 

5 4 3 2 1 

1. ในชีวิตประจ าวนัท่านคุยกบัคนไทยเป็นประจ า 
您在生活中常跟泰国人聊天 

     

2. ท่านไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆกบัคนไทยเสมอ 
您常跟泰国人去玩 

     

3.ท่านดูรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นภาษาไทยเป็นประจ า 
您常看泰文的电视 

     

4. ท่านดูหนงัไทยและฟังเพลงไทยเป็นประจ า 
您常看泰国电影跟泰文歌曲 

     

การส่ือสารภายใตส้งัคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง 
与自己的本国文化的沟通 

5 4 3 2 1 

1. ช่วงเร่ิมตน้ท่ีอยูป่ระเทศไทยท่านมกัจะปรับทุกขห์รือ
ระบายความรู้สึกต่างๆกบัเพือ่นคนจีนมากกวา่เพื่อนชาวไทย 
您跟中国朋友交心多过泰国朋友 

     

2. ช่วงเร่ิมตน้ท่ีอยูป่ระเทศไทยท่านมกัจะรับขอ้มูลข่าวสาร
จากเพื่อนคนจีนมากกวา่เพื่อนคนไทย  来泰之初您从中

国朋友那得到各方面的信息多过泰国朋友 

     

3. ท่านมกัจะไวใ้จเพื่อนคนจีนมากกวา่คนไทย 
您总是信任中国朋友多过于信任泰国朋友 
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4. ท่านมกัจะดูหนงัจีนและฟังเพลงจีนมากกวา่ดูหนงัไทยและ
ฟังเพลงไทย  来泰之初您看中国电影及歌曲多过泰

国电影及歌曲 

     

ความสามารถในการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมเจา้บา้น 

在泰国文化影响下的交流能力 

5 4 3 2 1 

1. ท่านพดูภาษาไทยไดอ้ยา่งคล่อง  您泰语说得很流利      

2. ท่านมีความเช่ือบุญคุณแบบคนไทย 
你像泰国人一样信奉知恩图报 

     

3. เม่ือทกัเจอเพื่อนหรือคนท่ีรู้จากท่านจะทกัทายแบบไทยดว้ย 
การไหวห้รือกล่าวค าวา่ สวสัดี  当您跟朋友或认识的人

打招呼时用“合十礼”或说泰语的“你好” 

     

4. ท่านอ่านและเขียนภาษาไทยไดก้ล่อง 
您读写泰语流利 

     

ส่ิงท่ีติดตวัผูแ้ปลกหนา้ก่อนท่ีจะเขา้มาอยูใ่นวฒันธรรมใหม่ 
自身进入新的文化所带来的东西 

5 4 3 2 1 

1. ท่านเรียนภาษาไทยมาก่อนท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศ
ไทย  您来泰工作前曾学过泰语 

     

2. ท่านเรียนรู้วฒันธรรมไทยมาก่อน ท่ีจะเขา้มาท างานใน
ประเทศไทย  您来泰工作前了解了泰国文化 

     

3. ท่านศึกษาประวติัศาสตร์ไทยมาก่อน ท่ีจะเขา้มาท างานใน
ประเทศไทย  您来泰工作前了解了泰国的历史 

     

4. ท่านมีเพื่อนชาวไทยมาก่อนท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศ
ไทย  您来泰工作前有泰国朋友 
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ส่วนที่ 3  การปรับตวั 第三部分：适应性 

ดา้นความคิดดา้นความรู้สึกและดา้นพฤติกรรม 想法感觉跟行为的适应

性的研究 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด选择请用√ 
มากท่ีสุด=5非常多 มาก=4 多 ปานกลาง=3 一般 นอ้ย=2 少 นอ้ยท่ีสุด=1非常少 

การปรับตวัดา้นความคิด想法适应性 5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดวา่จะไปร่วมงานประเพณีต่างๆของคนไทย ถา้คนไทย
ชวน 如果有泰国人邀请，您会去参加泰国风俗活动 

     

2. ท่านคิดวา่จะแต่งกายตามแบบคนไทยได ้
您想跟泰国人的打扮一样 

     

3. ท่านคิดวา่จะอยูใ่นประเทศไทยอยา่งมีความสุข ถา้คนไทยให้
การยอมรับกบัท่านเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
您认为如果被泰国人接受，在泰国会很幸福 

     

4. ท่านคิดวา่การพดูภาษาไทยใหช้ดัเจนเหมือนคนไทยเป็นเร่ือง
ส าคญัต่อการเป็นครูสอนภาษาจีนใหน้กัเรียนไทย 
您认为把泰语说得跟泰国人一样好很重要，可以帮

助教学 

     

5. ท่านคิดวา่ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเกิดจากการมาสอนอยูใ่น
ประเทศไทย  
您认为在泰国教书生活水平比较高 

     

6. ท่านคิดวา่การปรับตวัการสอนใหเ้ขา้กบัใหเ้ขา้กบันีกเรียน
ไทยเป็นประโยชน์กบัท่าน您认为改变教书方式适应学

生对您有利 

     

การปรับตวัดา้นความรู้สึก感觉的适应性 5 4 3 2 1 

1. ท่านรู้สึกดีใจเม่ือไดมี้ส่วนร่วมในงานประเพณีต่างๆของไทย 
参与泰国各种风俗活动时您觉得很高兴 

     

2. ท่านรู้สึกดีใจท่ีสามารถพดูคุยกบันกัเรียนไทยไดรู้้เร่ือง 
如果能跟学生沟通顺畅您会觉得很高兴 
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3. ท่านรู้สึกพอใจในความเป็นอยูท่ี่เปล่ียนแปลงจากเดิม 
您很乐意改变原来的生活方式 

     

4. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีการสอนของท่านไดรั้บการยอมรับจากคน
ไทย 当您的教学受到泰国人认可的时候您很高兴 

     

5. ท่านรู้สึกพอใจค่าตอบแทนและงานในปัจจุบนั 
您对您现在的报酬跟工作都很满意 

     

6. ท่านรู้สึกเป็นเกียรติท่ีไดเ้รียนรู้วฒันธรรมไทยจะไดช่้วยใน
การสอนและเขา้นกัเรียนไทยมากข้ึน 您觉得能学习泰国文

化是一件光荣的事，能帮助教学并能更加了解学生 

     

การปรับตวัดา้นความพฤติกรรม行为的适应性 5 4 3 2 1 

1. ท่านเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆในประเทศไทยเพื่อประโยชนใ์นการ
สอนและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
为了以后更好的生活您会努力学习很多泰国的东西 

     

2. ท่านชอบดูรายการ TV ของไทย 您喜欢看泰文的节目      
3. ท่านปฏิบติัตามประเพณีไทยมากข้ึน 您会越来越多地按

照泰国风俗做事 

     

4. ท่านใชภ้าษาไทยช่วยอธิบายในการสอนเป็นประจ า 
您全部用泰语帮助教学 

     

5. ท่านใชภ้าษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสารกบันกัเรียนมากข้ึน 
为了跟学生多点交流您使用泰语越来越多 

     

6. ท่านปรับวิธีการสอนเพื่อใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนไทย 
您会改变自己的教学方式，使其更适合学生 

     

     ขอขอบคุณทุกท่าน ทีก่รุณาตอบแบบสอบถามนี ้
衷心感谢您帮忙回答这份问卷 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
สกุล – ช่ือ           MISS  HUANG XICHANG 
ประวติัการศึกษา       ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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