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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดั บพฤติ กรรมการเรี ยนวิ ชาภาษาจี นของนั กศึ กษา 2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบ
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุ คคล 3) เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการเรี ยน
วิชาภาษาจีนของนักศึ กษา
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาจีน ของคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ในภาคการศึ กษาที่
1 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 163 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ เชี่ ยวชาญ โดยมี การเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง
จานวน 5 คน และนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาจีน จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก สถิ ติที่ ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที แบบอิ สระต่ อกั น การวิ เคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้ นตอนและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนวิ ชาภาษาจี นของนั กศึ กษา
มีพฤติกรรมการเรียน 10 ด้านอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา เมื่ อจ าแนกตามปั จจั ยส่ วนบุ คคล ไม่
แตกต่างกัน 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการเรี ยนวิ ชาภาษาจี นของนั กศึ กษา พบว่ า การ
สนับสนุนทางสังคม (X1) เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจี นของนั กศึ กษา โดยการสนั บสนุ น
ทางสังคม (X1) ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาดับที่ 1 สามารถทานายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจี นได้ ร้ อยละ 24.7 โดยมี ค่า t-test
เท่ากับ 3.815 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การจัดการเรียนการสอน (X2) เป็นตัวแปรที่ได้รับคัดเลื อกเข้ าสมการเป็ นล าดั บที่
2 สามารถทานายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.6 โดยมีค่า t-test เท่ ากั บ 2.840 อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 และสามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดั งนี้ ในรู ปคะแนนดิ บ
̂ = 1.613 + 0.308(X1) +0.158(X2) ในรูปคะแนนมาตรฐาน ̂ = 0.335 Z(x1) +0.250 Z(x2)
ค าสาค ญ
ั : การสนับสนุนทางสังคม, การจัดการเรียนการสอน, บรรยากาศการเรียน, พฤติกรรมการเรียน, ภาษาจีน

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the levels of learning behaviors of students in Chinese
subject 2) to compare learning behaviors of students in Chinese subject classified by personal factors 3) to study
the factors affecting learning behaviors of students in Chinese subject.
The samples were 163 students who enrolled in Chinese at Faculty of Liberal Arts, Mahidol University in
semester 1/2017. The data was collected by purposive sampling from 5 experts’ in-depth interviews and 10

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 91
students who enrolled in Chinese. The research instruments were a questionnaire and an in-depth interview. The
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, independent T-test, one-way ANOVA,
stepwise multiple regression analysis, and content analysis.
The research outcomes showed that 1. The data analysis about the study of factors affecting Chinese
language learning behaviors of students found that students’ learning behaviors in 10 fields were at a high level.
2. There was no statistically significant difference at the 0.05 level in learning behaviors of students in Chinese
subject classified by personal factors. 3. The data analysis about the study of factors affecting Chinese language
learning behaviors of students found that social supporting (X1)is an effective factor for predicting Chinese
language learning behaviors of students. Social supporting (X1) was selected as the first factor in an equation. It
can predict Chinese learning behaviors at 24.7 percentage and t-test was at 3.815, which were statistically
significant at 0.05 level. Classroom management (X2) was selected as the second factor in the equation. It can
increasingly predict Chinese learning behaviors at 3.6 percentage and t-test was at 2.840, which were statistically
significant at 0.05level. It can be written in multiple regression analysis in form of raw score and standard score as
followed: In Raw score ̂ = 1.613 + 0.308(X1) +0.158(X2) In Standard score ̂ = 0.335 Z(x1) +0.250 Z(x2)
Keywords: Social supporting, Classroom management, Learning environment, Learning behavior, Chinese language

บทน า
หลายปีมานี้ประเทศในภูมิภาคเอเชียถูกจับตามองและได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหลังการประกาศเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มี ความหมายอย่ างยิ่ งต่ อโลกตะวั นออก ทั้ งในแง่
เศรษฐกิจ การค้า สังคม วัฒนธรรม เพราะสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศอาเซียน +3 ได้แก่ จีน ญี่ ปุ่ น เกาหลี และประเทศ
อาเซียน +6 ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เมื่อรวมตัวกันทั้งทวีปแล้วจะมีประชากรจานวนมาก จุรี สุ ชนวนิ ช (2557) กล่ าว
ว่า การเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารจึงจาเป็นมากขึ้น เพราะจะมีการแข่งขันรวมถึงสภาพสั งคมจะมี วั ฒนธรรม
ต่างๆที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นความพร้อมในเรื่องภาษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
พรพรรณ จันทโรนานนท์ (2550) กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับว่าทุกวันนี้ภาษาจีนได้รับความนิยม เป็ นที่ ต้องการเรี ยนภาษาจี น
จนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นกระแสที่เด็กยุคใหม่ต้องให้ความสนใจ ทั้ งนี้ เพราะว่ าเป็ นยุ คของภาษาและวั ฒนธรรมจี น
แม้กระทั่งทางด้านการศึกษาของไทยไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษา หรื อมหาวิ ทยาลั ย ต่ างก็ ให้ ความส าคั ญกั บ
ภาษาจีนโดยได้บรรจุวิชาภาษาจีนในหลักสู ตรการเรียนการสอน
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการใช้ ภาษาเป็ นเครื่ องมื อในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมของชาติต่างๆและถือเป็นกุญแจส าคั ญที่ จะน าไปสู่ วิ ทยาการทุ กแขนง
การจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศนับเป็นความสาคัญของการจัดการศึกษาของประเทศไทยโดยก าหนดไว้ ในกลุ่ มภาษาที่ 2
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทุ กพระองค์ ให้ ความส าคั ญกั บภาษาจี นเป็ นอย่ างมาก สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาภาษาจีนมามากกว่า 25 ปี ทาให้ได้รับความเคารพเทิ ดทู นจากประชาชนชาวจี นเป็ นอย่ าง
มาก ดังนั้นจึงทาให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาการสอนภาษาจี นระหว่ างประเทศไทยกั บจี นเป็ นไปอย่ างราบรื่ น ศู นย์ จี นศึ กษา
สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551ก) กล่าวว่า ด้วยพระปรีชาสามารถด้านภาษาจี น ความสนพระทั ยในจี นคดี ศึกษา
พระราชนิพนธ์ต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีน พระราชนิพนธ์ที่แปลเป็นภาษาจีนและความเป็นนักวิชาการใฝ่ศึกษา ค้ นคว้ า กระทรวงศึ กษา
จีน จึงได้ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุ มารี เป็ นพระองค์
Vol 13 NO 1 January - April 2019

92 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
แรก ขณะเดียวกันชาวจีนเรียกขานพระองค์ว่า ซือหลงทงกงจู่ สานักงานเสริมสร้างเอกลั กษณ์ ของชาติ (2547) กล่ าวได้ ว่ า ปั จจุ บั น
ภาษาจีนมีบทบาทสาคัญในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก และมี แนวโน้ มว่ าจะเป็ นภาษาที่ สองรองจากภาษาอั งกฤษที่ ใช้ ในการ
สื่อสาร ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจีนจึงมีความสาคัญอย่ างยิ่งในยุคปัจจุบัน
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยทั่วไปยังใช้ระบบเก่าซึ่งเน้นการท่องจา อ่ าน คั ด เขี ยนโดยไม่ เกิ ดแรงจู งใจใน
การที่จะนาไปใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งตาราที่ใช้ต่างๆ ยังมีความล้าหลัง และจากการอภิ ปรายของผู้ บริ หารและครู กว่ า 150 คน จากทั่ ว
ประเทศ พบว่าปัญหาหลักอยู่ที่เรื่องครูผู้สอน ขาดหลักสูตรและแบบเรี ยน รวมไปถึ งการขาดการสนั บสนุ นของรั ฐ (ศู นย์ จี นศึ กษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551ข) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนที่มีความตั้งใจในการเรียนแต่ กลั บมี ผลการเรี ยนอยู่ ในระดั บ
ปานกลางหรือต่าซึ่งองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คือ การทาความเข้ าใจในวิ ธี หรื อรู ปแบบการเรี ยน
(Learning Style) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใด ถ้าผู้สอนไม่เข้าใจรูปแบบการเรียนของผู้ เรี ยนแล้ วการเรี ยนการสอนนั้ น
อาจไม่สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เมธี ปิลันธนานนท์ (2541) กล่ าวว่ า พบปั ญหาเรื่ องเอกสารและหนั งสื อที่ ใช้
สอนยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีแผนการสอนและสื่ อการสอนที่ เป็ นมาตรฐาน ปั ญหาเรื่ องขาดห้ องปฏิ บั ติการภาษา และ
อุปกรณ์ฝึกทักษะ จากการวัดระดับความรู้ภาษาจีนของผู้จบหลักสูตรวิชาเอกภาษาจี น (2549-2550) พบว่ า มหาวิ ทยาลั ยส่ วนมาก
ไม่ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนการสอนให้ชัดเจน เมื่อจบหลักสูตรจึงหาวิธีการวัดความรู้ได้ยาก โดยมีความรู้ ตัวอั กษรจี นตั้ งแต่ 4,000
ตัวและมีความรู้คาศัพท์จีนตั้งแต่ 3,000 คา สามารถอ่านหนั งสื อพิ มพ์ จี นรายวั นได้ ประมาณร้ อยละ 56.6 สามารถฟั งวิ ทยุ หรื อ
โทรทัศน์ CCTV จากจีนเข้าใจได้ร้อยละ 50.9 สามารถใช้ภาษาจีนประกอบอาชีพให้ดีขึ้น ร้ อยละ 63.2 และจากการวั ดระดั บความรู้
ภาษาจีนของผู้จบหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน (2549-2550) พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจี นที่ ไม่ ทราบเป้ าหมายที่ แท้ จริ งของ
หลักสูตร โดยมีความรู้ตัวอักษรจีนตั้งแต่ 2,000 ตัวและมีความรู้คาศัพท์จีนตั้งแต่ 1500 คา สามารถอ่ านหนั งสื อพิ มพ์ จี นรายวั นได้
ประมาณร้อยละ 25.2 สามารถฟังวิทยุหรือโทรทัศน์ CCTV จากจีนเข้าใจได้ร้อยละ 23.6 สามารถใช้ ภาษาจี นประกอบอาชี พให้ ดีขึ้ น
ร้อยละ 30 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ข) (2551) จากการศึ กษาปั จจั ยส าคั ญที่ ส่ งผลต่ อการเรี ยน
ภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีนและสาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตภู เก็ ต พบปั ญหา
ทักษะการเรียนภาษาจีนด้านต่างๆดังนี้ การเขียน (67.38%) อักษรจีน (66.58%) การอ่าน (53.48%) การพู ด (48.13%) ไวยากรณ์
(41.44%) และการฟัง (40.11%) และปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนภาษาจีน ได้แก่ ระดับภาษาจีนของผู้ เรี ยนในชั้ นแตกต่ างกั นมาก
(51.34 %) เห็นว่าเป็นอุปสรรค รองลงมา (45.19%) เห็นว่าระดับความสามารถด้านภาษาจีนของตนเองไม่ เพี ยงพอ , ผู้ สอนชาวจี นสอน
ไม่เข้าใจ (39.84%) , ผู้สอนชาวไทยสอนไม่เข้าใจ (32.62%) ,ชั่วโมงเรียนแต่ละสัปดาห์น้ อยเกิ นไป (23.26%), จ านวนผู้ เรี ยนในชั้ นมี
มากเกินไป (10.70%) และ ตาราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ ใช้ ในรายวิ ชาภาษาจี นไม่ เหมาะสม (7.49%) จากปั จจั ย
ทั้งหมดดังที่กล่าวมาล้วนส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาจี นของผู้ เรี ยนทั้ งสิ้ น ศุ ภชั ย แจ้ งใจ (2552) ได้ กล่ าวว่ า
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในด้านต่างๆ ได้แก่ จุ ดมุ่ งหมายของการเรี ยนการสอน เนื้ อหาวิ ชา วิ ธี การสอน การจั ด
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล จึงมีความส าคั ญมากต่ อการจั ดการเรี ยนการสอนวิ ชา
ภาษาจีน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิ ตศึ กษา
จากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวจะพบว่า พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาขึ้นอยู่ กั บปั จจั ยด้ านต่ างๆ ผู้ วิ จั ย
ในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน จึงต้องการศึกษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรม
การเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การวิจ ัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิ ชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ที่มา: (ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา. 2562: 30)

การดาเนินการวิจยั
ขอบเขตด้านกลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยจากแบบสอบถาม คื อ นั กศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ชาภาษาจี น ของคณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 172 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผู้ เชี่ ยวชาญ โดยมี การเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จานวน 5 คน และนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาจีน โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 10
คน
เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คณะสาขาวิ ชาระดั บชั้ นปี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน รายได้ของนักศึกษา ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิด เป็นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียน
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert' s Rating Scale) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน 10 ด้าน คือ ด้ านทั ศนคติ ในการเรี ยน
ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบั ติตนในการเรี ยน ด้ านการมี สมาธิ
และการเอาใจใส่ต่อการเรียน ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล ด้านการเลือกใจความสาคั ญและการจดจ าเนื้ อหาที่ ส าคั ญ ด้ านการใช้
เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเรียน ด้านการทดสอบตนเองการทบทวนและการเตรี ยมตั วในการเรี ยน และด้ านยุ ทธวิ ธี ใน
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การสอบและการเตรียมตัวสอบ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบของลิ เคิ ร์ ท (Likert' s Rating
Scale) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บพฤติ กรรมการเรี ยน เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open
Ended)
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งเป็น 2 ฉบับ ได้แก่
2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depthInterview)สาหรับผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและพฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง
(structured Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามาใช้ในการสร้างเครื่องมือ
2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สาหรับนักศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้ อมทางสั งคมและ
พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นแบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง (structured
Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามาใช้ในการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเค รื่องมือในการเก็บรวบรวมข ้อมูล
การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) เพื่ อให้ การดาเนิ นการศึ กษาครั้ งนี้
สามารถตรวจสอบวัดได้ตรงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงเสนอขอ IRB จากคณะกรรมการจริ ยธรรม
ในคนมหาวิทยาลัยมหิดล นาแบบสอบถามทดสอบวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็ นคาถามปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าตามวิ ธี ของครอนบาค (Cronbarch’s alpha coefficient)
แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การสนั บสนุ นทางสั งคม การจั ดการเรี ยนการสอน และบรรยากาศการเรี ยน
เท่ากับ .7860 และ แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน 10 ด้าน เท่ากับ .7739
การเก็บรวบรวมข ้อมูล
เพื่อให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ตั้ งแต่ เดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง เดื อน
มกราคม พ.ศ. 2561 จานวน 163 ชุด ได้คืนกลับมาร้อยละ 94.7
และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาจีน จานวน 10 คน โดยผู้ วิ จั ยขอความอนุ เคราะห์
การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้โดยดาเนินการตอบแบบสั มภาษณ์ แบบเจาะจง (Purposive Selective) พร้ อมทั้ งประเด็ นสั มภาษณ์
ประสานขอนัดเวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ข ้อมูล
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การจั ดการเรี ยนการสอน และบรรยากาศการเรี ยน
วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน 10 ด้าน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เปรียบเทียบความความแตกต่างของปัจจั ยส่ วนบุ คคล ใช้ การทดสอบค่ าที t-test (Independent samples) แบบอิ สระต่ อกั น
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)และเมื่ อพบความแตกต่ างอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ผู้ วิ จั ยได้ ท าการ
ทดสอบความแตกต่ างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้ อมทางสั งคม ที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการเรี ยนวิ ชาภาษาจี นของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้ นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติก รรมการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยนาเสนอในรูปการบรรยาย
เป็นความเรียง
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ผลการวิจ ัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มี พฤติ กรรมการเรี ยน 10 ด้ านอยู่ ในระดั บมาก
ด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านแรงจูงใจในการเรียนระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.773 รองลงมาคื อ ด้ านการทดสอบ
ตนเองการทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.903 และ ด้ านการจั ดการกั บเวลาในการ
เรียน ค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.918
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา เมื่อจาแนกตามปั จจั ยส่ วนบุ คคล ไม่ แตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจี นของนั กศึ กษา พบว่ า การสนั บสนุ น
ทางสังคม (X1) เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนั กศึ กษา โดยการสนั บสนุ นทางสั งคม
(X1) ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาดับที่ 1 สามารถทานายพฤติกรรมการเรี ยนวิ ชาภาษาจี นได้ ร้ อยละ 24.7 โดยมี ค่า t-test เท่ ากั บ
3.815 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การจัดการเรียนการสอน (X2) เป็ นตั วแปรที่ ได้ รั บคั ดเลื อกเข้ าสมการเป็ นล าดั บที่ 2
สามารถทานายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.6 โดยมี ค่า t-test เท่ ากั บ 2.840 อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และสามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดั งนี้ ในรู ปคะแนนดิ บ
̂ = 1.613 + 0.308(X1) +0.158(X2) ในรูปคะแนนมาตรฐาน ̂ = 0.335 Z(x1) +0.250 Z(x2)
ผลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนวิ ชาภาษาจี นของนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล พบว่ า ซึ่ ง
ครอบครัวดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นที่ปรึกษา และให้กาลังใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียน รวมทั้ งสนั บสนุ นเรื่ องเอกสารตาราเรี ยนอุ ปกรณ์
การเรียน เงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี ทั้งการสนับสนุนจากเพื่ อนและอาจารย์ เพราะท า
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจ ความพร้อมที่จะรับรู้ การเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจี น ด้ านบรรยากาศทางการเรี ยนควรที่ จะ
เอื้อต่อการเรียนรู้จะทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งห้องเรียนถ่ายเทได้สะดวก ไม่รู้สึกอึดอัด มี สื่ อประกอบการเรี ยนการสอน
ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีและง่ายขึ้น นักศึกษาเรียนอย่างสบายใจ เรียนและทางานร่วมกันอย่างมีความสุข

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนวิ ชาภาษาจี นของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ระดับพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล อยู่ ในระดั บมากทั้ ง 10 ด้ าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา พรพิไลพรรณ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติ กรรมการเรี ยนกั บผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุ ษย์ มหาวิ ทยาลั ยรามคาแหง พบว่ า พฤติ กรรมการเรี ยน
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และจันทรา อุ้ยเอ้ง (2554) ทาการศึกษาเรื่ อง ความสั มพั นธ์ ระหว่ างพฤติ กรรมการเรี ยนกั บผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนต่าของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมงมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ทยาเขตตรั ง ผล
การศึกษาด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเรียนโดยภาพรวม อยู่ ในระดั บปานกลาง
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะขยันเรียนมากขึ้น เมื่อรู้ว่าได้คะแนนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภชั ย แจ้ งใจ (2552) ท าการศึ กษาเรื่ องปั จจั ยที่
ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีนและสาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษามหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขต
ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียน ได้แก่ แนวโน้ มการเพิ่ มขึ้ นของจ านวนผู้ เรี ยนที่ เรี ยน
ภาษาจีนจากระดับชั้นมัธยม ทาให้พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนแตกต่ างกั นมาก ปั ญหาความยากของการเรี ยนภาษาจี นใน
ทักษะด้านต่างๆ ปัญหาการจัดการศึกษาด้านเนื้อหารายวิชาภาษาจีนพื้นฐานในหลักสูตรและรู ปแบบการจั ดผู้ สอนชาวไทยและผู้ สอน
ชาวจีนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ รวมไปถึงระยะเวลาและจานวนผู้เรียนต่อชั้ นเรี ยนในการจั ดการศึ กษาที่ มหาวิ ทยาลั ยจี น
ปัญหาการควบคุมคุณภาพของอาสาสมัครผู้สอนชาวจีนของสถาบันขงจื๊อ และการพั ฒนาวุ ฒิ การศึ กษาของผู้ สอนชาวไทยในสาขาที่
ขาดแคลน ปัจจัยเสริมการพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนของผู้เรียนด้านอื่นๆ อันได้แก่ แรงจู งใจในการเรี ยน พฤติ กรรมการเรี ยน
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และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง จากปัจจัยทั้งหมดดังที่กล่ าวมา ล้ วนส่ งผลต่ อการพั ฒนาความสามารถทางด้ าน
ภาษาจีนของผู้เรียนทั้งสิ้น จาเป็นที่คณะวิเทศศึ กษาควรเร่ งหาแนวทางในการพั ฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจี นของคณะฯให้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการจัดการศึกษาในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอนทั้งการเรี ยนที่ คณะฯ และการเรี ยนที่ มหาวิ ทยาลั ย
ในจีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติ กรรมในการเรี ยนภาษาจีนที่ถู กต้ องให้แก่ผู้เรี ยน
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่ อจ าแนกตามปั จจั ยส่ วนบุ คคล ได้ แก่
เพศ คณะที่กาลังศึกษา ระดับชั้นปี คะแนนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน ค่าใช้ จ่ ายที่ นั กศึ กษาได้ รั บจากผู้ ปกครองเป็ นรายเดื อน ไม่ มี ความ
แตกต่างของพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องกั บผ่ องใส เพ็ ชรรั กษา และคณะ (2555)
ทาการศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจั ดการอุ ตสาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ แตกต่ างกั น ซึ่ งจากการ
เรียนเป็นกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการปรึกษาหารือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะช่ วยให้ นั กศึ กษามี ความรู้ ความเข้ าใจใน
สิ่งที่เรียนทัดเทียมกันได้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกั น และคณะที่ ก าลั งศึ กษา ระดั บชั้ น
ปี คะแนนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน ไม่มีความแตกต่ าง อาจเกิ ดจากปั จจั ยขึ้ นอยู่ กั บ
ผู้เรียนเอง ขาดการเอาใจใส่ หรือพฤติกรรมระดับ ความสนใจในการเรียนยังต่าอยู่มาก เพราะนักศึ กษาส่ วนใหญ่ เห็ นว่ าการเรี ยน นั้ นมี
ความซับซ้อน ยุ่งยากต่อการทาความเข้าใจ หรืออาจเกิดจากปัจจัยขึ้นอยู่กับผู้เรียนเอง อาทิ วุ ฒิ ภาวะ อายุ เพศ ประสบการณ์ ความ
ถนัด การจูงใจ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยด้านวิธีการเรียนรู้ ของผู้ เรี ยน อาทิ การฝึ กฝน การเรี ยนรู้ การท่ องจ า การใช้ สื่ ออื่ น
ประกอบการเรียนรู้ ธีระวัฒน์ จันทึก และคณะ(2555)
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณตามลาดับความสาคัญของตัวแปรที่นาเข้าสมการ พบว่า การสนับสนุนทางสั งคม (X1) เป็ นตั วแปรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพใน
การทานายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลั ยมหิ ดล โดยการสนั บสนุ นทางสั งคม (X1) ได้ รั บคั ดเลื อกเข้ า
สมการเป็นลาดับที่ 1 สามารถทานายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนได้ร้อยละ 24.7 โดยมี ค่า t-test เท่ ากั บ 3.815 อย่ างมี นั ยส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 การจัดการเรียนการสอน (X2) เป็นตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็ นล าดั บที่ 2 สามารถท านายพฤติ กรรม
การเรียนวิชาภาษาจีน ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.6 โดยมีค่า t-test เท่ ากั บ 2.840 อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 สอดคล้ องกั บ
จริยกุล บุญยา (2554) ทาการศึกษาเรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสั งคม กั บพฤติ กรรมการเรี ยนของนั กเรี ยนช่ วง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดั บสู ง ระดั บพฤติ กรรมการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง และการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จั งหวั ดอุ บลราชธานี
มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการเรียนและด้านการจัดการเรียนการสอน สอดคล้ องกั บ จิ ร ภา คาทา (2558) ท าการศึ กษาเรื่ อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ กั บพฤติ กรรมการเรี ยนของนั กศึ กษาคณะบริ หารธุ รกิ จ สถาบั น
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเพราะ อาจารย์ให้ความสาคัญในการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในห้ องเรี ยน วั ดผลและ
การประเมินผล เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์มีความทุ่มเทในการสอน สอนอย่างเต็มความสามารถเพื่ อต้ องการให้ นั กศึ กษามี
ความรู้สามารถนาไปใช้เป็นพื้นฐานในรายวิชาต่ อไปและประกอบอาชีพได้จริง
ข ้อเสนอแนะ
ข ้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ ซึ่ งจากผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สามารถใช้ เป็ นแนวทางให้ ผู้ บริ หาร
ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลร่วมกันและนาไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนหรื อพั ฒนาพฤติ กรรมการเรี ย นที่
ดีทั้ง 3 ปัจจัย โดยเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่ สุ ด ดั งนี้ 1. การสนั บสนุ นทางสั งคมจากอาจารย์ อาจารย์ ประเมิ นพั ฒนาการวิ ชา
ภาษาจีนของนักศึกษาในแต่ละทักษะทั้งทักษะการฟัง พูด อ่ านและเขี ยน การเรี ยนการสอนวิ ชาภาษาจี นมี เนื้ อหาเหมาะสมและ
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สอดคล้องกับชีวิตประจาวันอยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนการสอนจึ งต้ องสอดคล้ องกั บความต้ องการของผู้ เรี ยน ผู้ สอนต้ องใช้
วิธีการที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ ศรั ทธา และมี ความเป็ นมิ ตร โดยจั ดกิ จกรรมที่ ให้ ผู้ เรี ยนได้ มี โอกาสสร้ าง
ปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสวงหาแหล่งการเรี ยนรู้ และความรู้ ที่ หลากหลาย สามารถเชื่ อมโยง ประสบการณ์ เรี ยนรู้
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุกคนระดับมากที่ สุ ด 2. การสนั บสนุ นทางสั งคมจากเพื่ อน
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมให้ นั กศึ กษาได้ มี เพื่ อนได้ แลกเปลี่ ยนกั บเพื่ อนให้ ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อนให้ความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในด้านการเรียนวิชาภาษาจีนระดับมาก 3. การสนั บสนุ นทางสั งคมจาก
ครอบครัว ผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้านการเงินในการเรียนแก่ข้าพเจ้าระดับมาก รองลงมาคื อผู้ ปกครองสนั บสนุ น เมื่ อข้ าพเจ้ าขาด
อุปกรณ์การเรียนระดับมาก
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมด้านบรรยากาศการเรียน ห้องเรียนมีความสะอาด สภาพห้องเรียนมีความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย
อยู่ในระดับมาก ทางด้านกายภาพควรมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความสว่าง รวมถึงอุ ปกรณ์
การเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก ห้องเรี ยนที่ ส่ งเสริ มให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน การร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาในห้อง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มีพฤติ กรรมการเรี ยน 10
ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านแรงจูงใจในการเรียนระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการทดสอบตนเองการทบทวนและการ
เตรียมตัวในการเรียน และ ด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน สอดคล้องกับทองปลิว ชมชื่น (2550) กล่ าวว่ า การรู้ จั กบริ หารเวลา ใช้
เวลาให้คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน การรู้จักบริหารเวลาให้เป็น จึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ท าให้ ทราบถึ ง
ความสาคัญของการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนที่อาจารย์ภาษาจีนควรสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาให้มากขึ้น รวมถึงการเตรี ยม
ตัวก่อนเรียนและการจัดการเวลาเรียนภาษาจีน
ข ้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาในกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาจีน ของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนักศึกษาที่ลงเรียนอาจจะมีความสนใจและความสามารถในภาษาจีน ดังนั้น ควรศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการเรี ยนวิ ชา
ภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่ นด้ วยเพื่ อน าผลการวิ จั ยที่ ได้ มาเป็ นแนวทางในการพั ฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจี นใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป
2. ศึกษาความต้องการคาดหวั งที่ นั กศึ กษาอยากให้ มหาวิ ทยาลั ยจั ดรายวิ ชา จั ดการเรี ยนการสอนเพื่ อปรั บปรุ งหลั กสู ตร
ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือการจัดเพิ่มลดรายวิ ชาภาษาจีน และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่ อไป
3. ควรศึกษารูปแบบการเรียนสอนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา
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