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บทคัดย่อ


 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษา

จีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำแนกตามเพศ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ความสามารถในการใช้

ภาษาไทย และการสนับสนุนทางสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาจีนที่

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 136 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบทีที่แยกกลุ่ม

ตัวอย่างอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาจีนมีการ

ปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมที่ระดับปานกลาง (Mean= 3.35, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาจีนมีการปรับตัวในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยได้

ดังนี้ ด้านวัฒนธรรมไทยสูงที่สุด (Mean= 3.56, S.D.= 0.71) รองลงมา คือ ด้านการเรียน (Mean= 3.47, 

S.D.= 0.63) ด้านสภาพความเป็นอยู่และเงื่อนไขทางการเงิน (Mean= 3.35, S.D.= 0.67) ด้านความ

สัมพันธ์ส่วนบุคคล (Mean= 3.21, S.D.= 0.72) และด้านสุขภาพกายและจิต (Mean= 3.16, S.D.= 0.49) 

ตามลำดับ และ 2) นักศึกษาจีนมีการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ เมื่อจำแนกตามเพศ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ความสามารถในการฟัง/การพูดภาษาไทย 

ความสามารถในการอ่าน/การเขียนภาษาไทย และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนคนจีนใน

มหาวิทยาลัย 
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ABSTRACT


 The study aimed to 1) explore the degree of sociocultural adaptation among Chinese 

students at Dhurakij Pundit University and to 2) compare their sociocultural adaptation level, 

categorized in terms of their gender, length of stay in Thailand, competency in the Thai language, 

as well as social support. To collect data, questionnaires were distributed to Dhurakij Pundit 

University’s 136 undergraduate Chinese students learning in a setting in which Thai was used as a 

medium of instruction, as of semester 2/2015. The obtained data was then analyzed using 

descriptive statistics, independent samples t-test, and one-way ANOVA. Clearly, the findings 

revealed that 1) these Chinese students generally exhibited a medium degree of sociocultural 

adaptation (Mean= 3.35, S.D. = 0.51). It was also found that the Chinese students in this study did 

show a medium degree of sociocultural adaptation to individual aspects, chronologically ranking 

from Thai culture (Mean = 3.56, S.D. = 0.71), learning (Mean = 3.47, S.D. = 0.63), living 

conditions and financial matters (Mean = 3.35, S.D. = 0.67), personal relationship (Mean= 3.21,   

S.D. = 0.72), to physical and mental health (Mean= 3.16, S.D. = 0.49) respectively. Additionally, 

the findings suggested that 2) there was a significant difference in the way the Chinese students in 

this study demonstrated their sociocultural adaptation, when taking account of gender, length of 

stay in Thailand, competency in Thai oral communication/listening, competency in Thai written 

communication/reading, and social support from their Chinese fellows at the university.  

 

Keywords: sociocultural adaptation, Chinese students, university 

บทนำ
 ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า มี

เปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น ดัง

เห็นได้จากปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเดินทางไป

ศึกษาต่อต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จากข้อมูล

ของ UNESCO Institute for Statistics (2014) 

พบว่า มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ลง

ทะเบียนเรียนในต่างประเทศจำนวนประมาณ 4 

ล้านคน ทั้งนี้ประเทศที่นิยมเดินทางไปศึกษาต่อ 

10 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 18) 

อังกฤษ (ร้อยละ 11) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 7) 

ออสเตรเลีย (ร้อยละ 5) รัสเซีย (ร้อยละ 4) ญี่ปุ่น 

(ร้อยละ 4) แคนาดา (ร้อยละ 3) จีน (ร้อยละ 2) 

และอิตาลี (ร้อยละ 2) และพบว่า นักศึกษาชาว

ต่างชาติที่นิยมเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศมาก

ที่สุดในปัจจุบัน คือ นักศึกษาจากประเทศจีน   

(694,400 คน) โดยนักศึกษาจีนส่วนหนึ่ง (8,444 

คน) ได้เดินทางมาศึกษาต่อในประเทศไทยซึ่งนัก

ศึกษาจีนจัดเป็นนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาของไทยมากที่สุด หรือคิดเป็น

ร้อยละ 40.97 (สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2557) 
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 จากการที่นักศึกษาจีนเป็นกลุ่มที่เดินทาง

ไปศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุดนั้น จึงทำให้มี

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาจีนที่ไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพในประเด็นต่างๆ (Henze and 

Zhu, 2012) ได้แก่ การเตรียมตัวก่อนเดินทางไป

เรียนต่อ การปรับตัวระหว่างเรียน ประสบการณ์

การเรียน ความสามารถทางการเรียน/ทางวิชาการ 

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การ

ปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยา ความ

พึงพอใจที่มีต่อการเรียน/มหาวิทยาลัย การปรับ

ตัวเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศจีน ตลอดจนการ

พำนักต่อในต่างประเทศภายหลังสำเร็จการศึกษา 

 ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า 

นักศึกษาต่างชาติจะประสบกับปัญหาการปรับตัว

ให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมในประเทศที่ตนไป

ศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการเรียนได้ใน

ที่สุด (De Araujo, 2011; Berry, 2005; Kim, 

2005; Wilson, 2011; Zhou et al., 2008) 

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ได้จากการศึกษาประเด็น

ดังกล่าวจะช่วยทำให้เข้าใจถึงการปรับความคิด

และพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมใน

บริบทวัฒนธรรมใหม่ได้ (งามพิศ, 2543; ศิริรัตน์, 

2555; เสาวคนธ์, 2543; อมรา, 2545; Berry, 

2005; Scott, 2014) อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความ

พยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา

ต่างชาติ (Huang and Chang, 2011; Kim, 2005) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประเด็นการ

ปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษา

ต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษากับ

กลุ่มนักศึกษาจีน เนื่องจากขณะนี้มีนักศึกษาจีน

เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย (สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) สำหรับการ

ศึกษาในประเด็นการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมของนั กศึ กษ าจี นในง านวิ จั ยนี้

ครอบคลุมในด้านต่างๆ (Huang and Chang, 

2011; Wan et al., 2013; Wilson, 2011; Yun, 

2009) ได้แก่ด้านการเรียน ด้านสุขภาพกายและ

จิต ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ด้านวัฒนธรรม

ไทย และด้านสภาพความเป็นอยู่และเงื่อนไข

ทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบการปรับ

ตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน

จำแนกตามปัจจัยต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากการ

ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ธัญธัช, 

2558; นุชเนตร และ ประสพชัย, 2558; พรพะ

เยาว์ และ ดวงทิพย์, 2557; Ren และคณะ, 2555; 

De Araujo, 2011; Berry, 2005; Huang and 

Chang, 2011; Wan et al., 2013; Wilson, 2011; 

Yusliza, 2011; Zhou et al., 2008) ได้แก่ เพศ 

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ความสามารถใน

การใช้ภาษาไทย และการสนับสนุนทางสังคมโดย

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากับนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตร

ภาษาไทย และหลักสูตรการท่องเที่ยว ซึ่งจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นโครงการความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับ

มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยกวางสี มหาวิทยาลัยชนชาติ

กวางสี มหาวิทยาลัยผู่เอ่อร์ มหาวิทยาลัยยูนนาน 

และมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลินซึ่งผลการ

วิจัยที่ได้จะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น

แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาจีนให้ปรับตัว

ในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
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บัณฑิตย์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคม

และวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ จำแนกตามเพศ ระยะเวลาที่อยู่ใน

ประเทศไทย ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

และการสนับสนุนทางสังคม 

 

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักศึกษาจีนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ

ปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 

 2. นั กศึ กษาจี นที่ มี ร ะ ยะ เ วล าอยู่ ใน

ประเทศไทยแตกต่างกัน มีการปรับตัวทางสังคม

และวัฒนธรรมแตกต่างกัน 

 3. นักศึกษาจีนที่มีความสามารถในการใช้

ภาษาไทยแตกต่างกัน มีการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมแตกต่างกัน 

 4. นักศึกษาจีนที่ได้รับการสนับสนุนทาง

สังคมแตกต่างกัน มีการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมแตกต่างกัน 

 

นิยามศัพท์
 1. การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม 

หมายถึง การปรับตัวของนักศึกษาจีนให้เข้ากับ

สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยในระหว่าง

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการปรับ

ตัวทางสังคมและวัฒนธรรมประกอบด้วย 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านสุขภาพกายและจิต ด้าน

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ด้านวัฒนธรรมไทย 

และด้านสภาพความเป็นอยู่และเงื่อนไขทางการ

เงิน 

 2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

หมายถึง ความสามารถ/ทักษะของนักศึกษาจีนใน

การสื่อสารด้วยภาษาไทยในด้านการฟัง/การพูด 

และการอ่าน/การเขียนในระหว่างที่ เรี ยนที่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 3. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การ

ที่นักศึกษาจีนได้รับการสนับสนุน/ ความ

ช่วยเหลือ/ การได้รับคำปรึกษาจากกลุ่มเพื่อนคน

จีน กลุ่มเพื่อนคนไทย และอาจารย์ผู้สอนใน

ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 4. นักศึกษาจีน หมายถึง นักศึกษาจีนที่

กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร

บริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร

การท่องเที่ยวที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านประชากร: ประชากรคือ 

นักศึกษาจีนในระดับปริญญาตรี คณะบริหาร

ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยว

และการโรงแรม ที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษา

ไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในภาคเรียนที่   

2/2558 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา: ตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ เพศ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ความ

สามารถในการใช้ภาษาไทย และการสนับสนุน

ทางสังคม ส่วนตัวแปรตาม คือ การปรับตัวทาง

สังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน ซึ่งแบ่ง

ออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียน ด้าน

สุขภาพกายและจิต ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

ด้านวัฒนธรรมไทย และด้านสภาพความเป็นอยู่

และเงื่อนไขทางการเงิน 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่: งานวิจัยนี้เป็นกรณี

ศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจีนที่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
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วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง

 ประชากรในงานวิจัย คือ นักศึกษาจีนที่

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหาร

ธุรกิจ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรการ

ท่องเที่ยวที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2558 

รวม 163 คน แต่เนื่องจากมีจำนวนไม่มาก ผู้วิจัย

จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจีนทุกคน 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับ

คืนมาจำนวน 136 ชุด หรือคิดเป็นอัตราการตอบ

ร้อยละ 83.4 (ผ่องพรรณ และ สุภาพ, 2555) 

หรือกล่าวได้ว่า ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล

จากนักศึกษาจีนซึ่งเป็นประชากรทุกคนได้ ดังนั้น 

การวิจัยครั้งนี้จึงได้ตัวอย่างจำนวน 136 คน 

สำหรับจำนวนประชากรและตัวอย่างของแต่ละ

หลักสูตรสรุปได้ดังตารางที่ 1 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม 

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

 ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง (ธัญธัช, 2558; พรพะเยาว์ และ ดวง

ทิพย์, 2557; Ren และคณะ, 2555; De Araujo, 

2011; Berry, 2005; Huang and Chang, 2011; 

Wan et al., 2013; Wilson, 2011; Yun, 2009; 

Yusliza, 2011; Zhou et al., 2008) เพื่อนำมา  

สร้างคำถามในแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 

ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

จีน ตอนที่ 2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ของนักศึกษาจีน ตอนที่ 3 การสนับสนุนทาง

สังคมที่นักศึกษาจีนได้รับ และตอนที่ 4 การปรับ

ตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน ซึ่ง

ประกอบด้วยคำถาม 50 ข้อ ทั้งนี้คำถามมีลักษณะ

เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก   

(4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) 

 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

สอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (IOC) ของ

แบบสอบถามซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

หลังจากนั้น จึงนำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านภาษาแปลเป็นภาษาจีน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญคน

ไทยแปลเป็นภาษาจีน และนำแบบสอบถามที่

แปลเป็นภาษาจีนแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญคนจีนที่

ทราบภาษาไทยตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้ง และ

ดำเนินการหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่ามีค่าอยู่

ที่ระดับ 0.91 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการฝาก

แบบสอบถามให้อาจารย์ที่สอนนักศึกษาจีนและ

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ดูแลนักศึกษาจีนทั้ง 

3 หลักสูตร ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแบบสมบูรณ์

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จำนวน 136 ชุด 

 

ตารางที่1 จำนวนประชากรและตัวอย่างจำแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร ประชากร ตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจริง

บริหารธุรกิจ 120 93

ภาษาไทย 28 28

การท่องเที่ยว 15 15

รวม 163 136
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของ

นักศึกษาจีน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย

กำหนดเกณฑ์ประเมินและความหมายของระดับ

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนัก

ศึกษาจีนดังนี้ 1.00-2.33 คะแนน (ต่ำ) 2.34-3.66 

คะแนน (ปานกลาง) และ 3.67-5.00 คะแนน   

(สูง) สำหรับการเปรียบเทียบการปรับตัวทาง

สังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนจำแนกตาม

เพศ และการสนับสนุนทางสังคม ใช้การทดสอบ

ทีที่กลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน (Independent 

Samples t-test) ส่วนการเปรียบเทียบการปรับตัว

ทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนจำแนก

ตามระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย และความ

สามารถในการใช้ภาษาไทย ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทั้งนี้

ใช้วิธีการ Scheffé สำหรับการเปรียบเทียบรายคู่

ในกรณีที่พบความแตกต่าง 

 

ผลการวิจัย
 1.การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม

ของนักศึกษาจีน

 ผลการวิจัยดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2 พบ

ว่า นักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีที่

จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ มีการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมในภาพรวมที่ระดับปานกลาง (Mean= 

3.35, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ

ว่า นักศึกษาจีนมีการปรับตัวในระดับปานกลาง

ทุกด้าน เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้าน

วัฒนธรรมไทยสูงที่สุด (Mean= 3.56, S.D.= 

0.71) รองลงมา คือ ด้านการเรียน (Mean= 3.47, 

S.D.= 0.63) ด้านสภาพความเป็นอยู่และเงื่อนไข

ทางการเงิน (Mean= 3.35, S.D.= 0.67) ด้าน

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Mean= 3.21, S.D.= 

0.72) และด้านสุขภาพกายและจิต (Mean= 3.16, 

S.D.= 0.49) ตามลำดับ 

 2.การเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคม

และวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน จำแนกตาม

ปัจจัยต่างๆ

 จากการเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคม

และวัฒนธรรมในภาพรวมจำแนกตามปัจจัยต่างๆ 

ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า  

 2.1 นักศึกษาจีนที่มี เพศแตกต่างกัน มี

คะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาชายมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวสูง

กว่านักศึกษาหญิง  

ตารางที่2 การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน 

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม Mean S.D. ความหมาย

ด้านการเรียน 3.47 0.63 ปานกลาง

ด้านสุขภาพกายและจิต 3.16 0.49 ปานกลาง

ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 3.21 0.72 ปานกลาง

ด้านวัฒนธรรมไทย 3.56 0.71 ปานกลาง

ด้านสภาพความเป็นอยู่และเงื่อนไขทางการเงิน 3.35 0.67 ปานกลาง

ภาพรวม 3.35 0.51 ปานกลาง
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 2.2 นักศึ กษาจีนที่ มี ระยะ เวลาอยู่ ใน

ประเทศไทยแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยการปรับ

ตัวทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาจีนที่มี

ระยะเวลาอยู่ในประเทศไทย 6-12 เดือนมีคะแนน

เฉลี่ยการปรับตัวสูงที่สุด รองลงมา คือ นักศึกษา

จีนที่มีระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 6 

เดือน และมากกว่า 12 เดือนตามลำดับ  

ตารางที่3 การเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมของนักศึกษาจีนจำแนก

ตามปัจจัยต่างๆ  

ปัจจัย n Mean S.D. t/F p-value

เพศ

 ชาย

 หญิง

28

108

3.55

3.30

0.53

0.49

2.344 0.021*

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

 น้อยกว่า 6 เดือน

 6-12 เดือน

 มากกว่า 12 เดือน

43

46

47

3.44a

3.51b

3.12c

0.39

0.51

0.52

8.774 0.000*

ความสามารถในการฟัง/การพูดภาษาไทย

 สูง

 ปานกลาง

 ต่ำ

35

75

26

3.53a

3.37b

3.05c

0.55

0.48

0.41

7.214 0.001*

ความสามารถในการอ่าน/การเขียนภาษาไทย

 สูง

 ปานกลาง

 ต่ำ

28

78

30

3.67a

3.37b

3.01c

0.54

0.46

0.39

14.349 0.000*

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนคนจีนในมหาวิทยาลัย

 ได้รับ

 ไม่ได้รับ

113

23

3.31

3.55

0.49

0.53

-2.059 0.041*

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนคนไทยในมหาวิทยาลัย

 ได้รับ

 ไม่ได้รับ

91

45

3.40

3.26

0.50

0.52

1.484 0.140

การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์

 ได้รับ

 ไม่ได้รับ

115

21

3.34

3.39

0.48

0.63

-0.371 0.711

* p<0.05  

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษในแนวตั้งที่แตกต่างกัน แสดงว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 
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 2.3 นักศึกษาจีนที่มีความสามารถในการ

ฟัง/การพูดภาษาไทยแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ย

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนัก

ศึกษาจีนที่มีความสามารถในการฟัง/การพูดภาษา

ไทยระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวสูงที่สุด 

รองลงมา คือ นักศึกษาจีนที่มีความสามารถดัง

กล่าวในระดับปานกลางและระดับต่ำ ตามลำดับ 

 2.4 นักศึกษาจีนที่มีความสามารถในการ

อ่าน/การเขียนภาษาไทยแตกต่างกัน มีคะแนน

เฉลี่ ยการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาจีนที่มีความสามารถในการอ่าน/การ

เขียนภาษาไทยระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยการปรับ

ตัวสูงที่สุด รองลงมา คือ นักศึกษาจีนที่มีความ

สามารถดังกล่าวในระดับปานกลางและระดับต่ำ 

ตามลำดับ 

 2.5 นักศึกษาจีนที่ได้รับการสนับสนุนทาง

สังคมจากเพื่อนคนจีนในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางวัฒนธรรมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนัก

ศึกษาจีนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนคนจีน มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวสูงกว่านัก

ศึกษาจีนที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวนอกจากนี้ 

ยังพบว่า นักศึกษาจีนที่ได้รับการสนับสนุนทาง

สั ง ค ม จ า ก เ พื่ อ น คนไท ย แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ใ น

มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยการปรับ

ตัวไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผล
 1. นักศึกษาจีนมีการปรับตัวทางสังคม

และวัฒนธรรมในภาพรวมที่ระดับปานกลาง 

สามารถอธิบายได้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทาง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (งามพิศ, 2543;   

ศิริรัตน์, 2555; เสาวคนธ์, 2543; อมรา, 2545; 

Berry, 2005; Scot t , 2014) ที่อธิบายว่า 

ปรากฏการณ์การติดต่อระหว่างวัฒนธรรมหรือ

การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) 

คือ กระบวนการที่บุคคลผู้ย้ายถิ่นได้ผสมผสาน

ยอมรับวัฒนธรรมและคุณค่าของสังคมเจ้าบ้าน

และนำมาปฏิบัติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการ

ที่ทำให้บุคคลปรับตัว (Adaptation) ให้เข้ากับ

วัฒนธรรมใหม่ เช่น นักศึกษาที่ไปเรียนต่อที่ต่าง

ประเทศ ซึ่งทำให้ต้องมีการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม/

วัฒนธรรมใหม่ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นการปรับเกี่ยวกับระบบ

คิด ความเชื่อ วิถีชีวิต และพฤติกรรม ทั้งนี้ การ

ปรับตัวขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมและความเชื่อ

เดิม รวมทั้งทัศนคติ กล่าวคือ หากฝังแน่นกับ

ขนบธรรมเนียมและความเชื่อเดิมอยู่มาก โอกาส

ที่จะรับวัฒนธรรมใหม่ย่อมเป็นไปได้น้อยมาก ใน

ทางกลับกัน หากมีความเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อ

วัฒนธรรมใหม่ ก็จะทำให้มีความพร้อมที่จะรับ

วัฒนธรรมใหม่มากขึ้นซึ่งในที่นี้สะท้อนให้เห็น

ได้ว่า นักศึกษาจีนเห็นว่าวัฒนธรรมจีนและไทย

ไม่แตกต่างกันมาก จึงทำให้การปรับตัวในภาพ

รวมเป็นไปไม่ยากนัก โดยผลการวิจัยนี้มีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพะเยาว์ และ ดวง

ทิพย์ (2557) ที่พบว่า นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย

รังสิตมีการปรับตัวในระดับปานกลางทั้งทางด้าน

วัฒนธรรมและด้านการศึกษา  

 นอกจากนี้ นักศึกษาจีนมีการปรับตัวด้าน

วัฒนธรรมไทยสูงที่สุด เป็นไปตามแนวคิดของ

สิริวรรณ (2558) และ Berry (2005) ที่อธิบายว่า 

เมื่อบุคคลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความผิดแผก

แปลกไปจากตัวเขา บุคคลนั้นย่อมต้องการที่จะ

ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้น นอกจากนี้ 
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ข้อค้นพบอีกประเด็นหนึ่งที่ว่า นักศึกษาจีนมีการ

ปรับตัวด้านสุขภาพกายและจิตต่ำสุดโดยเฉพาะ

ในประเด็นความรู้สึกคิดถึงบ้าน เป็นไปตาม

แนวคิดของ Berry (2005) ที่อธิบายว่า ใน

กระบวนการปรับตัว บุคคลมักจะเกิดความ

ตึงเครียดและสอดคล้องกับแนวคิดของ Kim   

(2005) ที่อธิบายว่า การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นจะ

ทำให้ประสบกับความไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

ใหม่ ซึ่งจะต้องปรับตัวและพยายามที่จะฝ่าฟัน

เพื่อให้เกิดความสมดุลภายในจิตใจ ทั้งนี้ ผลการ

วิจัยในประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงาน

วิจัยที่ผ่านมา (De Araujo, 2011) ซึ่งพบว่า ความ

คิดถึงบ้านเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ

การปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ 

 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาจีนมี

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนก

ตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ ระยะเวลาที่อยู่ใน

ประเทศไทย ความสามารถในการฟัง/การพูด

ภาษาไทย ความสามารถในการอ่าน/การเขียน

ภาษาไทย และการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับ

จากเพื่อนคนจีนในมหาวิทยาลัย โดยสามารถ

อภิปรายผลตามแต่ละปัจจัยได้ดังนี้ 

 2.1 เพศ: นักศึกษาจีนที่มีเพศแตกต่างกัน 

มี คะแนน เฉลี่ ยก ารปรับตั วทางสั งคมและ

วัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

โดยนักศึกษาชายปรับตัวได้ดีกว่านักศึกษาหญิง 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายเป็นเพศที่มีความ

สามารถในการปรับตัวและมีความอดทนต่อสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่าเพศหญิง ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Berry (2005) ที่อธิบาย

ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ มีอิทธิพลต่อการ

ปรับตัวของบุคคล ข้อค้นพบนี้มีความสอดคล้อง

กับงานวิจัยของพรพะเยาว์ และ ดวงทิพย์ (2557) 

ที่พบว่า นักศึกษาจีนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ

ปรับตัวแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Wilson (2011) ซึ่งพบว่า นักศึกษาต่างชาติ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเพศแตกต่างกัน มี

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน

โดยที่นักศึกษาหญิงจะประสบกับความยาก

ลำบากในการปรับตัวมากกว่านักศึกษาชายใน  

ทุกๆ ด้าน 

 2.2 ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย: นัก

ศึกษาจีนที่มีระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยแตกต่าง

กัน มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

โดยนักศึกษาจีนที่มีระยะเวลาอยู่ในประเทศ

ไทยน้อยกว่า 6 เดือน มีการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมได้ดีกว่านักศึกษาจีนที่มีระยะเวลาอยู่

ในประเทศไทยมากกว่า 12 เดือน ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีในงานวิจัย

ครั้งนี้ มีความคิดถึงบ้านเมื่ออยู่ในประเทศไทย

เป็นเวลานาน จึงทำให้น่าจะปรับตัวได้ไม่ดีเท่ากับ

นักศึกษาจีนที่มีระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยที่สั้น

กว่า ซึ่งข้อค้นพบนี้มีความแตกต่างไปจากงานวิจัย

ของ Wilson (2001) และแนวคิดของ Berry   

(2005) รวมถึง Zhou et al. (2008) ที่อธิบายว่า 

นักศึกษาต่างชาติที่ยิ่งมีระยะเวลาอยู่อาศัยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกามานาน จะยิ่งปรับตัวได้ดี 

ซึ่งการที่งานวิจัยของต่างประเทศได้ข้อค้นพบที่

แตกต่างไปจากงานวิจัยในครั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก

งานวิจัยของต่างประเทศได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ซึ่งน่า

จะส่งผลให้มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่า

นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีในงานวิจัยครั้งนี้ 

 2.3 ความสามารถในการฟัง/การพูด และ

การอ่าน/การเขียนภาษาไทย: นักศึกษาจีนที่มี

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยแตกต่างกัน มี
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คะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยนัก

ศึกษาจีนที่มีความสามารถในการฟัง/การพูด และ

การอ่าน/การเขียนภาษาไทยในระดับสูง มีปรับตัว

ได้ดีกว่านักศึกษาจีนที่มีความสามารถดังกล่าวใน

ระดับที่ต่ำกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นัก

ศึกษาจีนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย

ได้ดีนั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้ปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้เป็นอย่าง

ดี ทั้งในด้านการเรียนและด้านการใช้ชีวิตประจำ

วัน สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ 

Wilson (2011) และ Zhou et al. (2008) ที่อธิบาย

ว่า ความสามารถในการใช้ภาษามีผลต่อการปรับ

ตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ 

 2.4 การสนับสนุนทางสังคม:นักศึกษาจีน

ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนคน

จีนในมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทาง

สังคมและวัฒนธรรมดีกว่านักศึกษาจีนที่ได้รับ

การสนับสนุนดังกล่าว และนักศึกษาจีนที่ได้รับ

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนคนไทยใน

มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยการปรับ

ตัวไม่แตกต่างกัน ข้อค้นพบนี้มีความแตกต่างไป

จากงานวิจัยของ Wilson (2001) และแนวคิดของ 

Berry (2005) รวมถึง Zhou et al. (2008) ที่

อธิบายว่า นักศึกษาต่างชาติที่ ได้รับความ

ช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนชาติเดียวกับตน จะยิ่ง

ปรับตัวได้ดี และนักศึกษาต่างชาติที่มีเพื่อนชาว

ต่างชาติจะยิ่งปรับตัวได้ดีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

ที่นักศึกษาจีนในงานวิจัยนี้ได้รับความช่วยเหลือ

จากกลุ่มเพื่อนคนจีน อาจส่งผลให้นักศึกษาจีน

ปรับตัวได้น้อยกว่านักศึกษาจีนที่ต้องพึ่งพาตนเอง

โดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนคน

จีน และการที่นักศึกษาจีนจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเอง

ค่อนข้างมาก เป็นเพราะหลักสูตรที่นักศึกษาจีน

เรียนนั้นจัดไว้ให้ เฉพาะนักศึกษาจีนได้ เรียน

เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีโอกาสในการ  

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนไทยที่จะคอยให้ความ

ช่วยเหลือในการปรับตัว 

 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะต่อการนำผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรมีหน่วยงานให้คำปรึกษาแก่นัก

ศึกษาจีนโดยมีผู้ให้คำปรึกษาเป็นอาจารย์คนจีน 

อาจารย์คนไทยหรือเจ้าหน้าที่คนไทยที่สามารถ

สื่อสารภาษาจีนได้ ซึ่งการให้คำปรึกษานั้น ควร

แบ่งนักศึกษาจีนเป็นกลุ่มๆ จำแนกตามชั้นปี/

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้

ความช่วยเหลือในการปรับตัวด้านต่างๆให้แก่  

นักศึกษาจีนได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 

 2. ควรให้นักศึกษาจีนทุกหลักสูตรได้ลง

ทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน และวิชาภาษา

ไทยเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ทั้งนี้ควรมีการสอบวัด

ระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของ  

นักศึกษาจีนก่อนที่จะเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร 

เพื่ อที่ จะจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้

เหมาะสมกับระดับความสามารถในการใช้ภาษา

ไทยของนักศึกษาจีนแต่ละกลุ่ม  

 3. ควรจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาจีน

ร่วมกับนักศึกษาไทยในวันหยุด ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วย

ให้นักศึกษาจีนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาไทย และมีส่วนช่วยคลายความคิดถึง

บ้านให้แก่นักศึกษาจีน  

 

 ข้อเสนอแนะต่อการทำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวทาง

สังคมและวัฒนธรรมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักศึกษาจีนในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ด้วยภาษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมถึง
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ควรศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมของกลุ่ มนั กศึ กษ าจี น ระหว่ า ง

มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัย เอกชนใน

ประเทศไทย 

 2. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระเบียบวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

กับกลุ่มนักศึกษาจีน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

สภาพปัญหา แนวทางการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการให้อาจารย์หรือ

มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ 
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