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ความสามารถทางการส่ือสารข้ามวฒันธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีน 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE AND SELF-
ADAPTATIONOF CHINESE STUDENTS IN RANGSIT UNIVERSITY 

พรพะเยาว ์ก๋งเม่ง1  ผศ.ดร.ดวงทิพย ์เจริญรุกข ์เผือ่นโชติ2 
------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี “ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการปรับตวั
ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต” มีวตัถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาถึงความสามารถ
ทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต ภายใตว้ฒันธรรมไทย (2) เพื่อศึกษาถึง
การปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถทางการส่ือสารภายใต้วฒันธรรมไทยกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัรังสิต รูปแบบการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสานคือ การวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
นกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร Chinese Business School จ านวน 20 คน และ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบันกัศึกษาและหลกัสูตรจ านวน 5 คน และการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร Chinese Business 
School ท่ีเป็นประชากรทั้งหมด 67 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานท่ี 1-2 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธี t-test และทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ใช้วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน  
__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1) แนวคิดพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลคือ หลีกเล่ียงการแข่งขนัทางการศึกษาท่ีมีสูง
ภายในประเทศจีน เพิ่มโอกาสท่ีดีในการท างานในอนาคต ช่ืนชอบผูค้นและวฒันธรรมไทย
เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจเรียนในประเทศไทย 2) ความสามารถทางการส่ือสารขา้ม
วฒันธรรมของนกัศึกษาจีน แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ (1) มีความสามารถในการตีความหมาย
อยูใ่นระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.66 คือ สามารถตีความภาษาท่าทางของคนไทยไดว้า่ตอ้งการจะ
ส่ือสารอะไร เช่น พยกัหน้า การพนมมือ การโบกมือ (2) มีความสามารถทางด้านทกัษะ 
การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน คือ ความสามาถทางทกัษะการฟังของนกัศึกษาจีนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.24 แต่ความสามารถทางดา้นทกัษะการพดู การอ่าน การเขียน  
มีความสามารถอยู่ท่ีระดบันอ้ย ท่ีค่าเฉล่ีย 2.46, 2.01, 1.71 ตามล าดบั 3) การปรับตวัของ
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 1) การปรับตวัดา้นวฒันธรรมโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.78 คือ นกัศึกษาจีนสามารถเร่ิมตน้สนทนากบัคน
แปลกหนา้ท่ีเป็นคนไทยได ้รองลงมาคือภาษาท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั 2) การปรับตวั
ดา้นการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.16 คือนกัศึกษาจีนมีการวางแผน
การศึกษา สามารถปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเช่น งานกีฬา
มหาวิทยาลยั กิจกรรม Freshy Day & Night 4) แรงจูงในและความคาดหวงัของนกัศึกษา
จีนคือ การช่ืนชอบ หลงใหลวฒันธรรมไทย ตอ้งการไดรั้บประสบการณ์ใหม่ คาดหวงัการ
หลีกเล่ียงปัญหาวา่งงานในอนาคต 5) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัคือ การเรียนรู้และยอมรับ
ถึงความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยและจีน 6) ปัญหาและอุปสรรค คือ เร่ืองภาษา 
นกัศึกษาจีนยงัขาดทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษาไทย 7) ความสามารถ
ทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัการปรับตวัของนกัศึกษาจีน 
มหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.641 คือ นกัศึกษาจีนสามารถปรับตวั
ในส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรมใหม่ได ้ถึงแมจ้ะพบปัญหาอุปสรรคเร่ืองของภาษา 
ค าส าคัญ : ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรม, การปรับตวั  
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to study the communication competence of 
Chinese students at Rangsit University 2) to study the self-adaptation of Chinese students 
at Rangsit University to Thai culture, and 3) to study the relationship between 
communication competence and self-adaptation of Chinese students at Rangsit 
University to Thai culture. This study employed both quantitative and qualitative 
research techniques. Quantitative data was collected by in-depth interview from 20 
Chinese students who study at the Chinese Business School and five selected key 
informants. Qualitative data was collected by a questionnaire administered to 67 Chinese 
students who studied at the Chinese Business School. The collected data was analyzed 
using percentage, means, standard deviation, t-test and the Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. 
 The results showed that: 1. The respondents decided to study in Thailand 
because they wanted to avoid the highly competitive education environment in China, 
they needed more career opportunities and they liked Thais and Thai culture. 2. The 
Chinese students’ interpretation of their cultural competence showed: 1) they could 
understand body language used by Thais such as nodding, waiting (a slight bow, with the 
palms pressed together in a prayer-like fashion), and waving, at a “high” level, 3.66. 2) 
Their listening skills were at the “moderate” level, 3.24 while their speaking, reading and 
writing skills were at the “low” level, 2.46, 2.01 and 1.71 respectively. 3. The Chinese 
students’ interpretation of their adaptation to Thai culture showed: 1) they talked to Thai 
strangers and used Thai language in their everyday life at the “moderate” level, 2.78. 2) 
The Chinese students’ interpretation of their adaptation to Thai education showed: they 
made study plans and participated in activities organized by university including the 
University Games and Freshy Day & Night, at the “moderate” level, 3.16. 4. The Chinese 
students’ motivations and expectations were found to be related to a fondness of Thai 
culture, a desire for new experiences and not wanting to be unemployed. 5. A factor that 
affected the self-adaptation of Chinese students was learning to accept the differences 
between Thai and Chinese culture. 6. The Chinese students lacked Thai listening, 
speaking, reading and writing skills. 7. There was no relationship found between 
communication competence and the self-adaptation of Chinese students at Rangsit 
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University to Thai culture, the significant difference found was 0.641. Therefore, it could 
be concluded that Chinese students could adapt themselves to Thai culture, environment 
and society, even though they experienced language problems. 
KEYWORD: Intercultural Communication, Self-Adaptation  
 
บทน า 
           การส่ือสารขา้มวฒันธรรมคือ การส่ือความหมายระหวา่งคนท่ีมีภาษาและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกันโดยมีองค์ประกอบหลักสององค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบของการ
ส่ือสารและองคป์ระกอบของวฒันธรรม ทั้งน้ีองคป์ระกอบของการส่ือสารมีองคป์ระกอบ
ย่อย คือ การใช้ภาษา (วจัภาษา) การใช้หน้าตา ท่าทาง และน ้ าเสียง (อวจัภาษา) ส าหรับ
องคป์ระกอบของวฒันธรรมคือ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตและคุณค่าต่างๆ ในชีวิต
ของคู่ส่ือสาร ซ่ึงเป็นทั้งส่วนท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร Hall (1959, อา้งถึง
ใน ธานิษฎ ์กองแกว้, 2544)  
             การส่ือสารประเภทน้ีเป็นการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารท่ีมีความแตกต่าง
กนัทางวฒันธรรม และการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมน้ีเกิดข้ึนไดท้ั้งในระหวา่งคนท่ีอยูใ่น
ประเทศเดียวกนัแต่มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั หรือ การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมยงัเกิดข้ึน
ไดร้ะหว่างคนท่ีเป็นประชาชนของประเทศท่ีต่างกนัไดด้ว้ย ซ่ึงในท่ีน้ีกล่าวถึงการส่ือสาร
กนัระหวา่งคนไทยกนัคนชนชาติจีน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีวฒันธรรมดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัไม่
วา่จะเป็นองคป์ระกอบทางดา้นภาษาหรือวฒันธรรม 
               และในปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีกวา้งไกลมากยิ่งข้ึนท าให้การ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศแคบลง มีผูค้นจากหลากหลายประเทศเดินทางไปศึกษาต่อยงั
ท่ีต่างๆ รวมถึงการท่ีนกัศึกษาจีนเขา้มาเรียนในประเทศไทยเรามากยิ่งข้ึน ซ่ึงมหาวิทยาลยั
รังสิตไดมี้การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีเรียกวา่ Chinese Business School ซ่ึงเป็น
การเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน โดยจดัตั้งในนามคณะบริหารธุรกิจ มี 3 
สาขาคือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการทัว่ไป และสาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงนกัศึกษาท่ีเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนกัศึกษาชาวจีนเกือบทั้งหมด เน่ืองจากต ารา
เรียน อาจารยผ์ูส้อน เน้ือหาท่ีเรียนเป็นหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาจีนทั้งหมด ซ่ึงเน้ือหาเหล่าน้ีจะ
เน้นการเรียนการสอนเร่ืองของการบริหารธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ขายซ่ึง ประเทศจีนนบัว่า
เป็นผูน้ าดา้นการคา้ขายท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในระดบัโลก 
          แต่เน่ืองด้วยทางประเทศจีนมีจ านวนของประชากรท่ีค่อนขา้งสูง พื้นท่ีการศึกษา
สถาบนัต่างๆในประเทศมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนในประเทศท าให้มี
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ประชาชนคนจีนส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อยงัต่างประเทศ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา
การแข่งขนักนัเองในประเทศท่ีมีค่อนข้างสูง เม่ีอมีการไปเรียนรู้ท่ียงัต่างประเทศส่ิงท่ี
นกัศึกษาจีนจะตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติมคือเร่ืองของการปรับตวั 
             การปรับตวัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีชาวต่างชาติทุกคนจะตอ้งเผชิญ กล่าวคือ มนุษย์มี
แรงผลกัดนัภายในท่ีจะปรับตวัและเติบโตให้เขา้กบัสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู่ ซ่ึงการปรับตวั
เขา้สู่ส่ิงแวดล้อมใหม่น้ีจะเป็นกระบวนการท่ีท าผ่านการส่ือสาร และการปรับตวัน้ีเป็น
ขั้นตอนท่ีซบัซอ้นและเป็นพลวตัร Bertalanffy (1956, อา้งถึงใน Kim, 1995)  
             ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงความส าคญัของ “ความสามารถทางการส่ือสารขา้ม
วฒันธรรมและการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิตง” ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส าคญั
ในการเรียนรู้ถึงกระบวนการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีต่างวฒันธรรมรวมถึงการปรับตวัของ
นกัศึกษาจีนท่ีเขา้มาเรียนในประเทศไทย ซ่ึงเราจะไดศึ้กษาและมองในมุมของคนต่างชาติท่ี
เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย โดยเรียนรู้จากส่วนประกอบของการส่ือสารในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นองคป์ระกอบทางการส่ือสารและองคป์ระกอบทางวฒันธรรม 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความสามารถทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต 
ภายใตว้ฒันธรรมไทย 
 2. เพื่อศึกษาถึงการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรม
ไทยกบัการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. งานวิจยัน้ีจะเป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรม
ในแง่ของการปรับตวัทางวฒันธรรม ตลอดจนวิธีการปรับตวัทางวฒันธรรมของนกัศึกษา
จีนท่ีเขา้มาศึกษาและเรียนรู้ในประเทศไทย  
 2. เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารภายใน
สถาบนัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างทางด้านวฒันธรรมระหว่างชาวไทยและชาวจีนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาน าวจัิย 
 1. ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของนกัศึกษาจีน 
มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นอยา่งไร 
 2. การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นอยา่งไร 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยกบั
การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นอยา่งไร 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความสามารถทางการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมไทยของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั 
 2. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการปรับตวัของนกัศึกษาจีน 
มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ

3. ศาสนา 

4. ชั้นปีการศึกษาท่ีท่านก าลงั
ศึกษาอยู ่
5. ภูมิล าเนาเดิม (มณฑล) 
6. ระยะเวลาท่ีอยูเ่มืองไทย 

 

ความสามารถทางการส่ือสาร 

1. ความสามารถในการตีความหมาย 

2. ทกัษะ (Skill) ทางดา้นการส่ือสาร 
   - ทกัษะการฟัง                    - ทกัษะการพดู 

    - ทกัษะการอ่าน                - ทกัษะการเขียน 

การปรับตัว 

1. ดา้นวฒันธรรม 
2. ดา้นการศึกษา 
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 3. ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
ขอบเขตของการวจัิย   
 การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษากบันกัศึกษาจีน สัญชาติจีน เช้ือชาติจีน ก าลงัศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลยัรังสิต ในรูปแบบของการวิจยัทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อศึกษาถึง
ความสามารถทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีนภายใตว้ฒันธรรมไทยและการปรับตวัของ
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งแต่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึงนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ระหว่างปี
การศึกษา 2552-2555  ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เป็นระยะเวลา 6 
เดือน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นกัศึกษาจีน หมายถึง ผูท่ี้มีสัญชาติจีน เช้ือชาติจีนศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ในหลกัสูตร Chinese Business School (CBS) มหาวทิยาลยัรังสิต  
 2. หลกัสูตร Chinese Business School (CBS) หมายถึง หลกัสูตรบริหารธุรกิจท่ีมี
เน้ือหารายวิชาเก่ียวกบัการบริหารธุรกิจท่ีเป็นการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งหมด  มีการ
สอนโดยอาจารย์ผูส้อนท่ีชาวจีน ใช้ต าราหรือเอกสารการเรียนภาษาจีน เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 3. ลกัษณะทางประชากรของนกัศึกษาจีน หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา
จีนได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ชั้นปีการศึกษาท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่ ภูมิล าเนาเดิม (มณฑล) 
ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 4. ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย หมายถึง ความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจะท าให้การส่ือสารของนักศึกษาจีนท่ีเขา้มาอยู่ภายใตว้ฒันธรรมไทยเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา 2 ดา้น คือ ความสามารถในการตีความหมาย 
และความสามารถทางดา้นทกัษะในการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย 
  4.1 ความสามารถในการตีความหมาย หมายถึง ความสามารถในการ
ก าหนดค าอธิบาย ความสามารถในการจดัการ และความสามารถในการตีความเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางการส่ือสาร ความสามารถในการตีความหมายประกอบไปด้วย
ความสามารถ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
   4.1.1 ความสามารถทางบทบาท คือ ความสามารถท่ีนกัศึกษาจีน
รู้ว่าควรใช้บทบาททางสังคมใดและรู้ว่าพฤติกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทบาทนั้น ให้
เหมาะสมกบัวฒันธรรมและสังคม 
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   4.1.2 ความสามารถส่วนบุคคล  หมายถึง ความสามารถในการ
เลือกและการน าเสนอส่ิงท่ีตนคิดหรือตอ้งการใหอี้กฝ่ายหน่ึงเขา้ใจ 
   4.1.3 ความสามารถทางเป้าหมาย หมายถึง ความสามารถในการ
ก าหนด เป้าหมาย ตอบโตก้บัปัญหาและเลือกกระท าการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ความสามารถทางด้านทกัษะ หมายถึง ส่ิงท่ีนักศึกษาจีนจะต้องมี
ความสามารถใน ดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน ภายใตว้ฒันธรรมไทย  
 5. การปรับตวัของนกัศึกษาจีน หมายถึง ส่ิงท่ีนกัศึกษาจีนจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบั
วฒันธรรมไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ย การปรับตวัดา้นวฒันธรรม และการปรับตวัทางดา้น
การศึกษา  
 6. แนวคิดพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล หมายถึง ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในท่ีน้ี
มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มนกัศึกษาจีน และกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร Chinese Business School 
 7. การส่ือสารต่างวฒันธรรม หมายถึง การเปรียบเทียบ พฤติกรรมการส่ือสารของ
บุคคลท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั กระบวนการแลกเปล่ียนและตีความสัญลกัษณ์และบริบท
หน่ึงๆ โดยบุคคลในกระบวนการส่ือสารนั้นมีความแตกต่างทางวฒันธรรมมากในระดบัท่ี
มีการตีความและมีความคาดหวงัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั น าไปสู่การ
สร้างความหมายท่ีไม่เหมือนกนัได้ ซ่ึงในท่ีน้ีกล่าวถึงการส่ือสารต่างวฒันธรรมระหว่าง
วฒันธรรมจีนและวฒันธรรมไทย 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ทฤษฎกีารส่ือสารระหว่างบุคคล  
 การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อกระบวนการในการส่ือสารต่างๆ 
ของมนุษย ์ซ่ึง ปรมะ สตะเวทิน (2529) ได้กล่าวไวว้่า การส่ือสารระหว่างบุคคลคือการ
ส่ือสารท่ีประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาท าการส่ือสารกนัในลกัษณะตวัต่อตวั 
(Person-to-Person) และDean Barnlund (1975, อา้งถึงใน  ยุบล เบญจรงคกิจ, 2534) ไดใ้ห้
นิยามของการส่ือสารระหวา่งบุคคลไวว้า่เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาสถานการณ์ทางสังคมซ่ึง
มนุษยไ์ดเ้ผชิญซ่ึงหน้า และมีปฏิสัมพนัธ์โดยการแลกเปล่ียนสัญญาณทางวจันและอวจัน
ภาษา นิยามน้ีเนน้คุณลกัษณะท่ีส าคญัของการส่ือสารระหวา่งบุคคล 5 ประการดว้ยกนั คือ 
1. ตอ้งมีคนอยา่งนอ้ยสองคนในสถานการณ์นั้น โดยต่างก็รู้ตวัวา่มีอีกบุคคลหน่ึงอยูด่ว้ย 2. 
มีการพึ่งพาอาศยัในการส่ือสารระหว่างกนั 3. มีการแลกเปล่ียนสาร 4. สารจะเขา้รหัส
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เป็นวจันภาษาหรืออวจันภาษา 5.ไม่มีรูปแบบแน่นอน ไม่เป็นทางการ และมีการปรับ 
เปล่ียนไดเ้สมอ  
 จากการศึกษาทฤษฎีการส่ือสารระหว่างบุคคลน้ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
งานวิจยัในคร้ังน้ี คือการศึกษาเร่ืองการส่ือสารระหวา่งบุคคลของนกัศึกษาจีนนั้น จะตอ้ง
วิเคราะห์ดูว่าผูท่ี้ท  าการส่ือสารนั้นเป็นคนลักษณะใด ชอบอะไร และมีการส่ือสารกบัคู่
ส่ือสารในลกัษณะใด เพื่อจะท าให้เกิดความพึงพอใจระหวา่งคู่ส่ือสารดว้ยกนั อนัส่งผลต่อ
ประสิทธิผลทางการส่ือสารต่อไปในการใชชี้วติอยูใ่นต่างแดน 
แนวคิดเร่ืองความสามารถทางการส่ือสาร  
 แนวคิดเร่ืองความสามารถทางการส่ือสารในยุคแรกๆ เกิดจากความสนใจทางดา้น
ภาษาศาสตร์จึงเน้นการศึกษาถึงพฤติกรรมทางภาษาของมนุษย ์และมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของ “ความสามารถทางการส่ือสาร” ไวอ้ยา่งหลากหลาย ตวัอยา่งเช่น Wiemann 
& Backlund (อา้งถึงใน Cooley, E. & Roach, A., 1984) ให้ความหมายของ “ความสามารถ
ทางการส่ือสาร” วา่เป็นความสามารถในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ (Interact)  ระหวา่งการเลือก
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล และLarson & Bostrom (1984, อา้งถึงใน จนัทร์ทิพย ์ปาละ
นนัทน์ 2545) นิยามความสามารถทางการส่ือสารไวว้่า คือความสามารถในการแสดง
ความรู้ทางดา้นสังคมในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ Bostrom (1984, อา้งถึงใน จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์ 2545)  ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ (Stratecgic Commmunication) และทกัษะในการ
ส่ือสาร (Tactic Communication Skills) ซ่ึงในการส่ือสารนั้นกระบวนการเหล่าน้ีลว้นมี
ความส าคญัต่อการส่ือสารทั้งส้ิน ในการส่ือสารท าความเขา้ใจสัญลกัษณ์ต่างๆ โดยน า
ทักษะในการฟังและการแก้ปัญหาเข้ามาประกอบในการส่ือสาร ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงน า
ความสามารถทางการส่ือสารของ  Bostrom เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความสามารถ
ทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต  
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการส่ือสารดว้ยความสามารถในดา้นต่างๆ ดงัท่ี Bostrom 
นั้นเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับคนท่ีท าการส่ือสารไดดี้ (Good Performance) แต่การท่ีรู้วา่จะ
ส่ือสารอย่างไรก็ไม่ได้เป็นเคร่ืองประกันว่าคนๆ นั้ น จะพูดหรือท าในส่ิงท่ีถูกต้อง
เช่นเดียวกบัท่ี McCroskey (1982, อา้งถึงใน จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์ 2545) กล่าววา่ “คนท่ี
รู้ว่าสถานการณ์ไหนตอ้งส่ือสารอย่างไรจึงจะเหมาะสมต่างหากท่ีเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการส่ือสาร” ซ่ึงนอกจากตอ้งวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต่ละ
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สถานการณ์แล้ว ยงัสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากบุคลิกลักษณะของนักส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
แนวคิดเร่ืองการปรับตัว  
 มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวัไวห้ลากหลาย เช่น Jant (1998, อา้ง
ถึงใน เยาวนุช ซอหะซัน, 2547) การปรับตวั (Adaptation) คือ การจดัการกบัความรู้สึก
กงัวลใจ ไม่สบายใจ ความสับสนในการท่ีตอ้งเขา้ไปอยู่ในวฒันธรรมใหม่ท่ีไม่คุน้เคย แต่
เม่ือเวลาผ่านไประยะหน่ึงผูท่ี้เขา้สู่วฒันธรรมใหม่ก็จะเรียนรู้ท่ีจะอาศยัอยู่ และสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบับรรทดัฐาน ค่านิยมของวฒันธรรมใหม่ได ้ 
 นอกจากน้ี Ward & Kennedy (1993 cited in Savicki และคณะ, 2004) กล่าววา่ การ
ปรับตวัแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ การปรับตวัในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก 
โดยเน้นท่ีการควบคุมและจดัการกบัความเครียด และการปรับตวัในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมทางสังคม โดยการเรียนรู้วฒันธรรมทางสังคมของวฒันธรรมใหม่ 
 และยงัมี กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (1982) กล่าวว่าผูแ้ปลกหน้าต้องการท่ีจะ
ควบคุมความเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อท่ีจะจดัการกบัส่ิงต่างๆในส่ิงแวดลอ้มใหม่ให้ได ้โดย
ใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ จะเกิดการเรียนรู้และเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีปัญหาต่างๆผา่น
ทางการส่ือสารทั้งในเชิงวจันะและอวจันะ ทั้งในการส่ือสารระดบัระหวา่งบุคคลและระดบั
ส่ือมวลชน Peterson Jenson & Rivers (1965, อา้งถึงใน Kunjara, 1982) กล่าววา่การส่ือสาร
เป็นเสมือนตวัเช่ือมของกระบวนการทางสังคม เป็นวิธีหรือขั้นตอนท่ีมนุษย์ใช้ในการ
จดัการ สร้างความมัน่คงและปรับปรุงการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงกระบวนการทางสังคมน้ี
จะข้ึนอยู่กบัความสะสมแลกเปล่ียน และส่งผ่านความรู้ และความรู้น้ีเองก็ข้ึนอยู่กบัการ
ส่ือสาร 
 จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการปรับตวั (Adaptation) น้ี สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ต่องานวจิยัในคร้ังได ้เช่น น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึง
การปรับตวัของนกัศึกษาจีน Chinese Business School (CBS) ท่ีมาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั
รังสิต วา่นกัศึกษาจีนมีกระบวนการในการเรียนรู้ การอยูใ่นสังคม หรือปรับตวัอยา่งไรบา้ง
ในการอยู่อาศยัในต่างแดน ต่างชาติ ต่างวฒันธรรม มีการใช้ชีวิตอย่างไรบา้ง เกิดปัญหา
หรืออุปสรรคใดบา้นในการพ านกัอาศยัต่างแดน ใชร้ะยะเวลาในการปรับตวัหรือเรียนรู้การ
ปรับตวัน้ีนานหรือไม่ 
แนวคิดเร่ืองการส่ือสารต่างวัฒนธรรม   
 ความหมายของการส่ือสารต่างวฒันธรรมซ่ึง Lustig and koester (1993, ภริดา 
โกเชก, 2548) ไดนิ้ยามความหมาย “การส่ือสารต่างวฒันธรรม” หมายถึง “กระบวนการ
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แลกเปล่ียนและตีความสัญลกัษณ์ในบริบทหน่ึงๆ โดยบุคคลในกระบวนการส่ือสารนั้นมี
ความแตกต่างทางวฒันธรรมมากในระดับท่ีมีการตีความและมีความคาดหวงัเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั ซ่ึงน าไปสู่ความหมายท่ีไม่เหมือนกนั ความหมายของ
การส่ือสารต่างวฒันธรรม (Intercultural Communication) นั้นมกัจะเน้นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั แบบไม่ผา่นส่ือ 
(Non-mediated) หรือเน้นการส่ือสารแบบเห็นหน้าค่าตา (face-to-face) และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกันและกัน (Interactive) ซ่ึงเมตตา วิวฒันานุกูล (2536) พูดถึงการศึกษา
เก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรม สนใจในดา้นการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความแตกต่าง
ของแต่ละวฒันธรรม สาเหตุและองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความแตกต่างนั้นๆ ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคลท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
 การส่ือสารต่างว ัฒนธรรมผู ้ส่งสารอยู่ในว ัฒนธรรมหน่ึงผู ้รับสารอยู่ในอีก
วฒันธรรมหน่ึง เกิดข้ึนในระดบัวฒันธรรมผูส่้งสารและผูรั้บสารมีปฏิกิริยาต่อกนัในแง่ของ
สมาชิกในวฒันธรรมมากกวา่สมาชิกของชาติ การส่ือสารต่างวฒันธรรม อาจเกิดเป็นแบบ
เผชิญหนา้กบัคนท่ีอยูใ่นประเทศเดียวกนัเป็นคนสัญชาติเดียวกนัแต่มาจากกลุ่มวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนั 
 Gudykunst & Kim (1992, อา้งถึงใน ภทัรานุจ แสงจนัทร์, 2542) ได้อธิบาย
พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลจากต่างวฒันธรรมและการท านายผลของการส่ือสารโดยช้ี
วา่ การเขา้ใจคนๆหน่ึงจากวฒันธรรมหน่ึงๆ มีการรับรู้ ตีความและแสดงออกอย่างไรนั้น
จะตอ้งเขา้ใจอิทธิพล 4 อยา่ง คือ 
 1. อิทธิพลทางวัฒนธรรม (culture influence)  คือ การมองวฒันธรรมในวงกวา้ง
ในดา้นค่านิยมและโลกทศัน์ (world view)  
 2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคม (socioculture influence) เป็นการมองวฒันธรรม
ในระดบัแคบลงมา คือ การเขา้ใจวา่คนๆ นั้นเป็นกลุ่มคนไหนในสังคม เช่น เพศ อายุ อาชีพ 
ชาติพนัธ์ุ ฯลฯ ซ่ึงคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวฒันธรรมยอ่ย (Sub-culture) แตกต่างกนั โดย
มองรวมถึงบทบาทและความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีถูกก าหนดมาและความคาดหวงัต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่มนั้นๆ ในสังคม 
 3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมจิตวิทยา (psychocultural influence) คือ การเขา้ใจใน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใจตวับุคคลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความคิด ทัศนคติ การรับรู้ 
รวมถึงกระบวนการแยกประเภท/จดักลุ่ม (categorization) ภายในความคิดของบุคคลแต่ละ
วฒันธรรม 
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 4. อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม (environment influence) คือ การศึกษาถึงผลของ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อพฤติกรรมไม่วา่จะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศฯลฯ 
 กระบวนการส่ือความหมายจะส าเร็จลงไดก้็ดว้ยการท่ีคนต่างสังคม ต่างวฒันธรรม 
พยายามศึกษาและเขา้ใจวฒันธรรมของกนัและกนั ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงใน
การส่ือความหมาย และการส่ือความหมายสามารถส่งผา่นไดท้างวฒันธรรม (Culture is in 
communication and communication is thought culture) จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาและเรียนรู้ในทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรมในงานวิจยัเร่ือง 
ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยั
รังสิต ซ่ึงการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรมน้ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึง
ปัญหาหรือแนวคิดของผูท่ี้มีวฒันธรรมแตกต่างกนัมากยิ่งข้ึน และน าแนวคิดน้ีมาประกอบ
กบัการคน้หาความจริงในการเรียนรู้ ในการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กร  

ประเทศต่างๆ จะมีขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมประเพณีเพื่อเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง องค์กรก็เช่นเดียวกัน จะมีวฒันธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร 
วฒันธรรมองคก์รจะสร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้แก่องค์กรนั้น ๆ เช่น วฒันธรรมในการ
มุ่งสร้างคุณภาพ วฒันธรรมในการสร้างนวตักรรม เป็นตน้ แต่ขณะเดียวกนัวฒันธรรม
องค์กรบางอยา่งก็ท าให้เกิดจุดอ่อนแก่องค์การนั้น ๆ ได ้เช่น วฒันธรรมแบบอนุรักษ์นิยม 
วฒันธรรมการท างานแบบมุ่งให้บุคลากรมีการแข่งขนักนัมากจนเกินไป จนองค์กรเกิด
ความระส ่าระสาย เป็นตน้ 

จากการศึกษาของ Daniel R. Denison (1990, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ,2544 ) 
ในปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรและประสิทธิผลขององค์กร พบว่าวฒันธรรมองค์กรจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรเป็นอย่างมาก เม่ือว ัฒนธรรมนั้ น
ก่อใหเ้กิด 

1. การผกูพนั (Involvement) และการมีส่วนร่วมในองคก์ร 
2. การปรับตวั (Adaptability) ท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
3. การประพฤติปฏิบติัไดส้ม ่าเสมอ (Consistency) ซ่ึงจะท าให้เกิดการท างานท่ี

ประสานกนัและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้
4. มีภารกิจ (และวิสัยทศัน์) ขององคก์รท่ีเหมาะสม ท าให้องคก์รมีกรอบและทิศ

ทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
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ปัจจยัทั้ง 4 ส่วนน้ี จะท าให้องคก์รสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ี
ตอ้งการได ้ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รจึงมีความส าคญัท่ีจะสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุสู่
วสิัยทศัน์ และภารกิจท่ีก าหนดอยา่งเหมาะสมได ้
 วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) ในการศึกษาวิจัยน้ีหมายถึง 
ลกัษณะเฉพาะของมหาวิทยาลยัรังสิตซ่ึงแตกต่างไปจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีคนใน
สถาบนัการศึกษายอมรับและรับรู้ร่วมกัน และเป็นท่ีรู้จกัของคนภายนอกองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษา การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจึงหมายถึงการศึกษาในองค์กร
สถาบนัการศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตในเร่ืองวิสัยทศัน์ขององค์กรสถาบนัแห่งน้ี ศึกษา
สภาพแวดลอ้มขององค์กร แบบแผนพฤติกรรมของบุคลากรในท่ีน้ีคือ อาจารย ์เจา้หน้าท่ี
บุคลากรท่ีท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงมีแบบแผน กฎระเบียบร่วมกนัในองค์กร
สถาบนัการศึกษาแห่งน้ี ในการดูแลนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัรังสิต รวมถึง
การปฏิสัมพนัธ์ของคนในองค์กรสถาบนัท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนัในองคก์รสถาบนัมหาวิทยาลยั
รังสิตน้ีดว้ย 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  ธานิษฎ ์กองแกว้ (2544) ศึกษา การส่ือสารและการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติใน
มหาวิทยาลยัไทย ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารย์
ต่างชาติ คือ ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย 2.ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระดบัความสามารถ
ทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของอาจารยต่์างชาติ คือ สัญชาติของอาจารยต่์างชาติ 
และ ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย 3.ความสามารถทางความคิดและความสามารถทาง
อารมณ์และความรู้สึกไม่มีความสัมพนัธ์กับการปรับตวัของอาจารย์ต่างชาติในขณะท่ี 
ความสามารถทางดา้นพฤติกรรมและความสามารถในการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ4. สัญชาติของเพื่อนสนิท 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต และปัจจัยทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารย์ต่างชาติ ในขณะท่ีส่ือวิทยุมี
ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ 
 นายก าพล จาววฒันาสกุล (2547) ศึกษา การปรับตวัของนกัเรียนนกัศึกษาชาวเขา
ในชุมชนเมือง ผลการวิจยัพบวา่ การปรับตวัของนกัเรียนนกัศึกษาในระยะเร่ิมแรกท่ีเขา้มา
ศึกษาอยู่ในเมืองมีการปรับตวัค่อนขา้งยาก ไม่ว่าจะเป็นด้านท่ีพกัอาศยั สุขภาพร่างกาย 
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร การแต่งกาย การเข้าสังคม ตลอดจนมีความสับสนเก่ียวกับ
สถานภาพของตนเอง ดว้ยเหตุน้ีท าให้เกิดความหวัน่ไหว ไม่มัน่ใจ กลวั ไม่กลา้แสดงออก 
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และอาย ท าให้ไม่กล้าซักถามเพื่อน ครู หรือผูค้นทัว่ไปในหลายๆ เร่ืองท่ีตนไม่ทราบไม่
เขา้ใจเพราะกลวัพดูไม่ชดั พดูไม่ถูก และกลวัเสียภาพลกัษณ์ กลวัถูกลอ้เลียนหรือถูกนินทา
จากผูค้นรอบขา้ง จากสภาพปัญหาดังกล่าวน้ีท าให้นักเรียน นักศึกษาชาวเขาส่วนใหญ่
หาทางออกโดยการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนท่ีมาจากชุมชนเดียวกนัหรือเพื่อนท่ี
เป็นชนเผ่าเหมือนกนัเพราะถือวา่กลุ่มน้ีเป็นพวกเดียวกนั ท าให้รู้สึกวา่ไม่ไดรั้บการปฏิบติั
เหมือนกบับุคคลนอกกลุ่มเหมือนตอนอยู่กบัคนพื้นราบทัว่ไป ดงันั้นจึงท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน กลา้คิดกลา้แสดงออกในหมู่ชนเผา่ดว้ยกนั แต่อยา่งไรก็ตาม การ
ปรับตวัในช่วงหลงัๆ ท าให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมเมืองและผูค้นทัว่ไปมากข้ึนทั้งน้ี
เพราะสามารถสร้างความคุน้เคยกบัส่ิงแปลกใหม่ต่างๆ ไดดี้ อีกทั้งมีความคุน้เคยกบัเพื่อน 
ครู และผูค้นรอบขา้ง ท าใหก้ลา้ท่ีจะพูดคุยและเปล่ียนความคิดเห็นหรือกลา้ท่ีจะแสดงออก
มากข้ึน กล้าท่ีจะพูดถึงภูมิหลังของตนให้เพื่อนฟังอย่างมัน่ใจอนัน าไปสู่ความเขา้ใจถึง
สถานะและบุคลิกของตนเองตลอดจนสามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 
 เยาวนุช ซอหะซัน (2547) ศึกษา ปฏิสัมพนัธ์และการปรับตวัทางวฒันธรรมของ
พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1. ธนาคารอิสลามฯ มี
วฒันธรรมองค์กรท่ีด าเนินงานด้านการเงินการธนาคารตามหลกัการของศาสนาอิสลาม
อยา่งเคร่งครัด และความสัมพนัธ์ของบุคลากรภายในองคก์รเป็นแบบพี่-นอ้ง ค่านิยมในการ
ท างานเน้นอนาคต เน้นการผสมผสานระหว่างรูปธรรมและนามธรรม เน้นการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มการปฏิบติัตามกฎขององค์กร เน้นการคดัเลือกบุคลากรจากความส าเร็จ 
และผลงาน เนน้การส่ือสารสองทาง ไม่มีการแยกงานออกจากสังคม และเน้นการกระท า
แบบโน้มน้าวใจ 2. พนกังานท่ีมิใช่มุสลิมของธนาคารอิสลามฯ ตอ้งปรับตวัในระดบัปาน
กลาง และปรับตวัในลักษณะ Integration โดยพนักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทศันคติท่ีดีในระดับสูงในขณะท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเชิงสนับสนุนในระดบัปานกลาง 
พบว่าการปรับตวัของพนกังานฯ ข้ึนกบัปัจจยัทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบัระบบ ระดบัระหว่าง
บุคคลและระดบับุคคล แต่ท่ีมีผลต่อการปรับตวัมากท่ีสุดคือ วฒันธรรมหลกัขององคก์ร 3. 
องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัการปรับตวัคือ ความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติ ความรู้สึก 
ส่วนองค์ประกอบท่ีมีผลต่อลกัษณะและทิศทางการปรับตวั คือ ประสบการณ์การท างาน
ร่วมกบัมุสลิม การมีเพื่อนสนิทมุสลิมก่อนเขา้ท างาน การเปิดรับส่ือ ได้แก่ ส่ิงพิมพ ์การ
เปิดรับส่ือบุคคล และการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆ เป็นตน้ 4. พบความแตกต่างของค่านิยมใน
การท างานบางประการระหวา่งพนกังานมุสลิมและมิใช่มุสลิม แต่มีการระบุถึงปัญหาท่ีเกิด
จากความแตกต่างทางด้านศาสนาน้อย โดยปัญหาการส่ือสารเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น 
รูปแบบและแนว การท างานขององค์กรประเภทต่างกัน เป็นต้น ทั้งน้ีแนวทางในการ
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานตอ้งอาศยัปัจจยัและความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ตั้งแต่
ภาครัฐ องคก์ร และบุคลากรภายในองคก์ร 
 ธญัญาภรณ์ จทัรเวช (2549) ศึกษาชีวติขา้มแดนกบัโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
โลกาภิวตัน์ในประสบการณ์ของเยาวชน ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ในดา้นหน่ึง โครงการ
น้ีด าเนินไปด้วยแรงขบัจากความตอ้งการแรงงานราคาถูกและความตอ้งการรายได้และ
ประสบการณ์ของเยาวชนไทยโดยไม่มีการดูแลจากภาครัฐหรือการเอาใจใส่จากภาคประชา
สังคมพียงพอ ในอีกดา้นหน่ึงความเส่ียงอนัตรายของโครงการน้ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้ง
กนัของระบบการท างานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการและขาดองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบ
โดยตรง จนท าให้เกิดความทบัซ้อนกนัของความรับผิดชอบจากหลายฝ่ายแต่กระนั้นการ
ตระหนกัรู้ของเยาวชนต่อความเส่ียงอนัตรายก็ยงัไม่บงัเกิดข้ึนเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากการ
รับรู้ของเยาวชนท่ีไม่ไดตี้ความเส่ียงอนัตรายว่าสามารถควบคุมได ้แต่กลบัตีความว่าเป็น
เร่ืองของดวงหรือโชคชะตา 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงผสมผสาน คือประกอบไปดว้ยการวจิยัเชิง
คุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ 
 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แหล่งขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร Chinese 
Business School (CBS) ชั้นปีท่ี 1-4 มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 20 คน และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบันกัศึกษาและหลกัสูตรโดยตรง จ านวน 5 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แนวค าถามเก่ียวกบัความสามารถทางการส่ือขา้มวฒันธรรม
และการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
 การวจัิยเชิงปริมาณ  
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ นกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
Chinese Business School ชั้นปีท่ี 1-4 มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 67 คน  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม จ านวน 67 ชุด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
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 ส่วนท่ี 1 ค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูล ทางดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาจีน 
ในส่วนน้ีประกอบด้วยท่ีถามเก่ียวกับข้อมูลทางด้าน เพศ อายุ ศาสนา ชั้นปีการศึกษา 
ภูมิล าเนาเดิม(มณฑล) ระยะเวลาท่ีอยูเ่มืองไทย          
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความสามารถดา้นการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย โดย
เกณฑ์ในการประเมินน้ีจะมีทั้งส้ิน 5 ระดับคือ ไม่มีความสามารถเลย มีความสามารถ
ค่อนขา้งต ่า มีความสามารถปานกลาง มีความสามารถค่อนขา้งสูง และมีความสามารถสูง 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต จะ
ประเมินระดบัการปรับตวัของตนเองในดา้นของวฒันธรรมแวดลอ้มท่ีแตกต่างและเร่ือง
ทางการศึกษา ซ่ึงมีทั้งส้ิน 5 ระดบัคือ ไม่มีความสามารถเลย มีความสามารถค่อนขา้งต ่า มี
ความสามารถปานกลาง มีความสามารถค่อนขา้งสูง และมีความสามารถสูง 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานท่ี 1-2 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี t-test และทดสอบสมมติฐาน
ท่ี 3 ใชว้เิคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง “ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการปรับตวัของ
นกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต” ในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงผสมผสาน  
ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 1) แนวคิดพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูล ในส่วนน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์จากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตร CBS (Chinese Business School) กบันกัศึกษาจีน CBS (Chinese Business 
School) มีความคิดพื้นฐานท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ แนวคิดพื้นฐานในการตดัสินใจเรียน
ประเทศไทย คือ หลีกเล่ียงการแข่งขนัทางการศึกษาท่ีมีสูงภายในประเทศจีน เป็นการเพิ่ม
โอกาสท่ีดีในการท างานในอนาคต ช่ืนชอบผูค้น วฒันธรรมไทยเป็นพื้นฐาน จึงท าให้
ตดัสินใจเรียนในประเทศไทยยงักล่าวอีกว่า การศึกษาภายในประเทศจีนมีการแข่งขนั
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากประชากรของประเทศจีนมีจ านวนมาก ในการเขา้ศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลยัจึงท าให้เป็นเร่ืองยากมากในการสอบแข่งขนั หากไม่สามารถสอบเขา้รัฐบาล
ได้ การหางานท าในอนาคตก็จะเป็นไปได้ยากอีกด้วย หากตอ้งเขา้เรียนท่ีมหาวิทยาลัย
เอกชนของประเทศจีน นกัศึกษาจีนจะมองวา่การเรียนต่อต่างประเทศจะมีโอกาสไดง้านท า
ท่ีดีกว่าการเรียนในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีประเทศจีน ความคิดเห็นพื้นฐานเหล่าน้ี เกิดข้ึน
จากการท่ีประชากรของประเทศจีนมีจ านวนมาก การแข่งขนัทางการศึกษาจึงค่อนขา้งสูง 
การเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นอีกวิธี ท่ีหลีกเล่ียงปัญหาการแข่งขันทางการศึกษา
ภายในประเทศอีกวธีิหน่ึง และเป็นการสร้างโอกาสท่ีดีใจการท างานในอนาคตอีกดว้ย 
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 2) ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
รังสิต นกัศึกษาจีนส่วนใหญ่สามารถตีความหมายจากภาษาท่าทาง หรือทางอวจัภาษาได ้
ผลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มทีมผูบ้ริหารหลกัสูตร CBS (Chinese Business School) และ
กลุ่มนกัศึกษาจีน CBS ได้กล่าวไวค้ลา้ยกนัว่าว่า การใช้ภาษาทางกาย ท่าทาง  หรืออวจั
ภาษา ส าหรับคนไทยและคนจีนนั้นใชใ้นลกัษณะท่ีคลา้ยกนัอยูแ่ลว้ จึงไม่ยากนกัท่ีจะเขา้ใจ 
ยกตวัอยา่งเช่น การแสดงการทกัทาย การส่งยิม้ การโบกมือลา สามารถเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกั 
เน่ืองจากภาษาทางกายเหล่าน้ีเป็นภาษาสากลท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ใจตรงกนัได ้แต่ส่ิงท่ี
เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารภายใต้วฒันธรรมไทยนั้น ทั้งกลุ่มผูบ้ริหารและ
นกัศึกษาจีนมองตรงกนัว่า เร่ืองของการส่ือสารทางภาษาค าพูดหรือวจันภาษา กล่าวคือ 
นกัศึกษาจีน CBS ส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางภาษาไทยท่ีนอ้ยถึงนอ้ยมาก เน่ืองจากการเรียน
การสอนในหลกัสูตรเป็นภาษาจีนทั้งหมด การส่ือสารภายในห้องเรียนเป็นภาษาจีน รวมถึง
อาจารยผ์ูส้อนก็เป็นคนจีน ดงันั้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในห้องเรียนตลอด 4 ปี
การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน มีการเรียนภาษาไทยเพียง 1 รายวิชาในชั้นปีท่ี 1 เพียง
เท่านั้น ท าให้ความสามารถทางการส่ือสารภาษาไทยมีการพฒันาไปไดย้าก นักศึกษาจีน
ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถอ่าน หรือ เขียนภาษาไทยได้ การฟัง หรือพูดก็จะท าได้เพียงแค่
ประโยคสั้นๆ เท่านั้น   
 3)  การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต มีความส าคญัอยา่งมากในการ
ใชชี้วิตประจ าวนัอยูใ่นประเทศไทย ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาจะตอ้งปรับตวัคือดา้นวฒันธรรม 
และดา้นการศึกษา โดยกลุ่มผูบ้ริหารจะมองวา่นกัศึกษาจีนท่ีจะเขา้มาเรียน CBS ประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่จะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆมาก่อน เช่นการศึกษาจาก
เวปไซต์ คนรอบข้าง บุคคลท่ีเคยอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นต้น และเม่ือสอบถามกับ
นกัศึกษาจีน CBS โดยตรง นกัศึกษาจีนกล่าววา่ การปรับตวัดา้นวฒันธรรมส่ิงท่ีเป็นปัญหา
หลกัๆ ท่ีท าใหก้ารปรับตวัเป็นไปไดย้ากคือ เร่ืองของภาษา กล่าวคือ นกัศึกษาจีนส่วนใหญ่
มีพื้นฐานภาษาไทยนอ้ยมาก บางรายไม่สามารถฟัง พูด อ่าน หรือเขียนไดเ้ลย ซ่ึงนกัศึกษา
จีนจะต้องใช้เวลาในการปรับตวัพอสมควรจึงจะสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ ส่วนการ
ปรับตวัด้านการศึกษา ทางกลุ่มผูบ้ริหารมองว่า ไม่น่าเป็นปัญหาในการเรียนเน่ืองจาก
บทเรียนและต าราเป็นภาษาจีนท่ีนักศึกษาคุน้เคยอยู่แลว้ อาจจะมีการปรับเร่ืองของเวลา
เรียนบา้งเพียงเล็กนอ้ย และในส่วนของนกัศึกษาจีน CBS เอง กล่าววา่ มีการปรับตวับา้งใน
เร่ืองของสถานท่ีเรียนใหม่ สภาพแวดลอ้มใหม่ ท่ีแตกต่างจากประเทศจีน ประเทศจีน ร่วม
ถึงการปรับตวัเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารยผ์ูส้อนท่ีไม่ใช่คนจีน แต่นกัศึกษาจีนมองว่า 
การปรับตวัดา้นการศึกษายงัไม่เป็นปัญหาส าหรับตนเองมากนกัในการเรียนประเทศไทย  
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 4)  แรงจูงใจและความคาดหวงัท่ีนกัศึกษาจีนมีต่อประเทศไทยคือ การช่ืนชอบและ
หลงไหลในวฒันธรรมไทย ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และความ
คาดหวงัท่ีจะไดง้านท าท่ีดีในอนาคต ซ่ึงนกัศึกษาจีนส่วนใหญ่คาดหวงัว่าเม่ือตนเองเรียน
จบแลว้จะไม่ตอ้งเจอปัญหาการวา่งงานในอนาคต 
 5) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัของนกัศึกษาจีน คือการเรียนรู้และยอมรับถึงความ
แตกต่างระหว่างวฒันธรรมเดิมของตนเองกบัวฒันธรรมไทย การมีจิตใจเปิดกวา้งยอมรับ
แนวคิดใหม่ๆ มองโลกในแง่ดี และเรียนรู้วฒันธรรมไทยเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมไทยให้ได ้การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีดีท่ีสุดคือจะตอ้งปฏิบติัจริง 
เขา้อยู่ในสถานการณ์นั้นจริง การมีเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นคนไทยจะมีส่วนช่วยในการ
ปรับตวัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 6) ปัญหาท่ีนกัศึกษาจีนประสบในการด ารงชีวิตในประเทศไทย ปัญหาท่ีส าคญัท่ี
นกัศึกษาจีนพบคือ เร่ืองของภาษา นกัศึกษาจีนส่วนใหญ่ไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได ้
เน่ืองจากมีพื้นฐานภาษาไทยท่ีค่อนขา้งน้อย นกัศึกษาจีนจึงมกัจะสนทนากนัเพียงภายใน
กลุ่มนักศึกษาจีนด้วยกัน ความสามารถทางการส่ือสารภาษาไทยอยู่ในระดับต ่าเพราะ
ชีวิตประจ าวนันกัศึกษาจีนส่วนใหญ่ใช้ภาษาจีนเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน 
การสนทนาภายในกลุ่มเพื่อน อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภาษาจีน แต่
ส าหรับผูท่ี้มาอาศยัอยู่ในประเทศไทยท่ีเป็นระยะเวลานาน ก็จะมีการพฒันาความสามารถ
ทางภาษาท่ีมากข้ึน การปรับตวัและความสามารถทางการส่ือสารจึงข้ึนอยู่กบัระยะเวลาท่ี
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยอีกดว้ย 
ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
 1. ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย
มากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีอายุ 21 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 20 ปี ไม่นบั
ถือศาสนาใดๆมากท่ีสุด รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 3 มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 2 อยูท่ี่เมืองไทยระยะเวลา 3 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ 2 ปี จ  านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
 2. ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมของนกัศึกษาจีน แบ่งออกเป็น 2 
ดา้นคือ 1) มีความสามารถในการตีความหมายอยูใ่นระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.66 คือ สามารถ
ตีความภาษาท่าทางของคนไทยไดว้า่ตอ้งการจะส่ือสารอะไร เช่น พยกัหน้า การพนมมือ 
การโบกมือ 2) มีความสามารถทาดา้นทกัษะ การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน คือ ความสา
มาถทางทักษะการฟังของนักศึกษาจีนอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่า เฉล่ีย 3.24 แต่
ความสามารถทางดา้นทกัษะการพดู การอ่าน การเขียน มีความสามารถอยูท่ี่ระดบันอ้ย  
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 3. การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 1) การ
ปรับตวัด้านวฒันธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.78 คือ นักศึกษาจีน
สามารถเร่ิมตน้สนทนากบัคนแปลกหนา้ท่ีเป็นคนไทยได ้รองลงมาคือภาษาท่ีใชส่ื้อสารใน
ชีวติประจ าวนั 2) การปรับตวัดา้นการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.16 
คือนกัศึกษาจีนมีการวางแผนการศึกษา สามารถปรับตวัเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลยั
จดัข้ึนเช่น งานกีฬามหาวทิยาลยั กิจกรรม Freshy Day & Night 
 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอย่างในดา้นอายุ ชั้นปีการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยู่เมืองไทยแตกต่างกนั ส่วนใหญ่มี
ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต ไม่
แตกต่างกนั แต่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ศาสนา แตกต่างกนั มี
ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต 
แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุศาสนา ชั้นปีการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยูเ่มืองไทย แตกต่างกนั มี
การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสามารถทางการส่ือสาร
ภายใต้ว ัฒนธรรมไทยกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กัน หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสามารถทางการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมไทยบางกลุ่มอาจจะไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไทยได ้
สรุปผลการวจัิย 
 การจดัให้มีการเรียนการสอนในหลกัสูตรภาษาจีนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีและน่าสนใจ แต่
หากมีการมากยิ่งข้ึน และจะไดไ้ม่จ  ากดัแต่ผูเ้รียนท่ีเป็นชาวจีนเท่านั้น เพิ่มให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้ ภาษา และวฒันธรรมจากส่ิงต่างๆรอบๆตวัมากยิ่งข้ึน เพราะในหลกัสูตรเดิมจะเนน้
เร่ืองการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาจีนมากจนเกินไป จนท าใหต้วัผูเ้รียนไม่ไดมี้การเปิดกวา้ง
ในการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีตนเขา้มาอาศยัอยูม่ากนกั แต่หากมีการเปิดการ
เรียนการสอนท่ีเพิ่มเน้ือหานานาชาติเขา้มา ผูเ้รียนเองก็จะไดเ้รียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ 
สังคม วฒันธรรมใหม่ๆ เพิ่มมากยิง่ข้ึน 
การอภิปรายผล 
            ผลจากการศึกษาดา้นการส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบวา่ นกัศึกษาจีนท่ี
เขา้มาเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  เน่ืองจากสังคมและ
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วฒันธรรมในประเทศจีน เพศชายจะไดรั้บสิทธ์ิต่างๆท่ีมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สุวรรณี เตชะวรัิชชน (2541) เร่ืองพฤติกรรมการส่ือสารกบัความพึงพอใจใน
การท างานและการปรับตวัในการท างานของคนญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย โดย
กล่าววา่ สังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการศึกษาของผูค้นในสังคม
นั้น 
              ทางดา้นความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย พบว่า นกัศึกษาจีน
ส่วนใหญ่สามารถส่ือสารภาษาทางกาย หรือว่าอวจันภาษาได้เป็นอย่างดี แต่ปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีพบคือเร่ืองของภาษา ท่ีนักศึกษาจีนยงัขาดความสามารถในการส่ือสารท่ีจะ
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Treholm & Jense (2000, อา้งถึงใน 
จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์, 2545) กล่าววา่ ความสามารถทางการส่ือสารคือ ความสามารถใน 
เน้ือหาท่ีเป็นสากลท่ีเป็นนานาชาติเพิ่มมากข้ึนจะท าให้นกัศึกษาเองไดเ้รียนรู้วฒันธรรมท่ี
หลากหลาย การส่ือสารกบับุคคลต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสังคมแสดง
ถึงนัยยะ 2 ระดบั คือความสามารถในระดบัของการกระท าหรือพฤติกรรมการส่ือสารท่ี
แสดงออกมา และระดบัลึกลงไปคือความสามารถในการรู้วา่ตอ้งส่ือสารออกไปอยา่งไรจึง
จะเหมาะสม ซ่ึงหมายถึงการรู้วา่การกระท าใดจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองใดในการส่ือสารให้
ออกมาอย่างเหมาะสม ได้แก่ ความสามารถในด้านเน้ือหาสาร ความสามารถในการ
ตีความหมาย แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางการส่ือสารยงัคงเนน้เร่ืองของภาษา ซ่ึงเม่ือ
ศึกษาก็พบวา่ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ นกัศึกษาจึงให้ขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นท่ีตรงกนั
เร่ืองของภาษา  ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการใชชี้วติประจ าวนัยงัประเทศต่างแดน 
             การปรับตวั ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาจีนสามารถท่ีจะปรับตวัเขา้กบัสังคมใหม่
ไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบการปรับตวัทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
นักศึกษาจีนมองว่า วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมจีนมีความคล้ายคลึงกัน ท าให้การ
ปรับตวัเป็นไปไม่ยากนกั สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Kim (1994, อา้งถึงใน ธานิษฎ์ กองแกว้, 2544) กล่าวว่า ผูท่ี้เขา้มาอยู่ในสังคมท่ีมี
วฒันธรรมรูปแบบใหม่ไม่วา่จะเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ตาม จะเร่ิมตน้ใชชี้วิตในฐานะผู ้
แปลกหน้า ต้องมีประสบกับส่ิงใหม่ๆ ความเช่ือ ทศันคติต่างๆ ท่ีอยุ่ในจิตใต้ส านึก ไม่
สามารถน ามาใช้ในวฒันธรรมใหม่ได ้ผูแปลกหนา้จะประสบกบัความกงัวลใจและความ
ไม่แน่ใจ ซ่ึง Gudykunst (1998, อา้งถึงใน ธานิษฎ ์กองแกว้, 2544) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ทาง Chiness Business School (CBS) ควรมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเป็น
ทิศทางระบบนานาชาติมากยิ่งข้ึน เพื่อให้บุคคลทัว่ไปท่ีมีความต้องการเรียนรู้เร่ืองการ
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บริหารธุรกิจของประเทศจีน ไดเ้ขา้มาเรียนไดห้ลากหลายชนชาติมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเดิม
เป็นการเรียนการสอนโดยภาษาจีนทั้งหมด จึงท าให้กลุ่มผูเ้รียนถูกจ ากดัดว้ยความสามารถ
ท่ีเรียนจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญภาษาจีนเท่านั้น ดงันั้นจึงถูกจ ากดัเพียงในวงแคบ 
 2. ทาง Chinese Business School (CBS) ควรมีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
รายวิชาภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถทางการส่ือสาร
ภาษาไทยใหก้บัผูเ้รียนซ่ึงเป็นนกัศึกษาจีน เพื่อเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติประจ าวนั 
 3. ควรเพิ่มกิจกรรมบดัด้ีให้มากกว่าปีละ 1 คร้ัง เพื่อท่ีนักศึกษาจีนจะได้มีการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมจีนร่วมกนั  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงไดท้ราบแค่พื้นฐานทัว่ไป
เก่ียวกบัความสามารถทางการส่ือสารและการปรับตวัของนักศึกษาจีนเท่านั้น ซ่ึงควรมี
การศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการส่ือสารมากข้ึน อนัไดแ้ก่เร่ืองส่ือท่ี
มีผลต่อความสามารถทางการส่ือสาร เพื่อเช่ือมโยงกบัผลงานวิจยัไดว้า่ส่ือชนิดใดท่ีมีผลต่อ
ความสามารถทางการส่ือสารของคนต่างชาติมากท่ีสุด   
 2. ควรศึกษาการปรับตวัในเชิงการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในแง่ของความ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัในแต่ละชั้นอายุ (Generation) หรือศึกษาในเชิงเจาะลึกถึงการ
ส่ือสารและการปรับตวัของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกในประเทศไทย เป็นตน้ 
 3. กลุ่มหรือประเทศในสมาคมอาเซียนท่ีมีจุดประสงค์แลกเปล่ียนวฒันธรรมใน
การเรียนรู้ต่างแดน สามารถน าผลการวิจยัจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ในการเรียนรู้ได้เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการใชชี้วติต่างแดนได ้
 4. การวจิยัเร่ืองอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถ
ทางการส่ือสารและการปรับตวัของคนต่างชาติอ่ืนๆได ้เก่ียวกบัการใชชี้วติต่างแดน 
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