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บทค ัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน
วิชาภาษาจีนของนักศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาจีน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคการศึกษาท่ี 
1 ปีการศึกษา 2560 รวมท้ังหมด 163 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 5 คน และนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาจีน จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แบบอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา 
มีพฤติกรรมการเรียน 10 ด้านอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไม่
แตกต่างกัน  3) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา  พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคม (X1) เป็นตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา โดยการสนับสนุน
ทางสังคม (X1) ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับท่ี 1 สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนได้ร้อยละ 24.7 โดยมีค่า t-test 
เท่ากับ 3.815 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การจัดการเรียนการสอน (X2) เป็นตัวแปรท่ีได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับท่ี 
2 สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน ได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.6 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 2.840 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้  ในรูปคะแนนดิบ 
̂  = 1.613 + 0.308(X1) +0.158(X2) ในรูปคะแนนมาตรฐาน ̂  = 0.335 Z(x1) +0.250 Z(x2)   

 

ค  าส าคญั:  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 
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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) 
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บทน า 
 

 หลายปีมานี้ประเทศในภูมิภาคเอเชียถูกจับตามองและได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะหลังการประกาศเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (Asian Economic Community : AEC) การเปล่ียนแปลงคร้ังนี้มีความหมายอย่างย่ิงต่อโลกตะวันออก ท้ังในแง่
เศรษฐกิจ  การค้า  สังคม  วัฒนธรรม เพราะสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  ประเทศอาเซียน +3 ได้แก่  จีน  ญี่ ปุ่น  เกาหลี  และประเทศ
อาเซียน +6  ได้แก่ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อินเดีย  เมื่อรวมตัวกันท้ังทวีปแล้วจะมีประชากรจ านวนมาก จุรี  สุชนวนิช  (2557) กล่าว
ว่า การเตรียมความพร้อมในเร่ืองภาษาเพื่อใช้ในการส่ือสารจึงจ าเป็นมากข้ึน  เพราะจะมีการแข่งขันรวมถึงสภาพสังคมจะมีวัฒนธรรม
ต่างๆท่ีหลากหลายเข้ามาเก่ียวข้องมากข้ึนความพร้อมในเร่ืองภาษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องพร้อมรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
 พรพรรณ  จันทโรนานนท์ (2550) กล่าวว่า เป็นท่ียอมรับว่าทุกวันนี้ภาษาจีนได้รับความนิยม  เป็นท่ีต้องการเรียนภาษาจีน  
จนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นกระแสท่ีเด็กยุคใหม่ต้องให้ความสนใจ  ท้ังนี้ เพราะว่าเป็นยุคของภาษาและวัฒนธรรมจีน  
แม้กระท่ังทางด้านการศึกษาของไทยไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  หรือมหาวิทยาลัย  ต่างก็ให้ความส าคัญกับ
ภาษาจีนโดยได้บรรจุวิชาภาษาจีนในหลักสูตรการเรียนการสอน   
 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมของชาติต่างๆและถือเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่วิทยาการทุกแขนง 
การจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศนับเป็นความส าคัญของการจัดการศึกษาของประเทศไทยโดยก าหนดไว้ในกลุ่มภาษาท่ี 2 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทุกพระองค์ให้ความส าคัญกับภาษาจีนเป็นอย่างมาก  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาภาษาจีนมามากกว่า 25 ปี ท าให้ได้รับความเคารพเทิดทูนจากประชาชนชาวจีนเป็นอย่าง
มาก  ดังนั้นจึงท าให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศไทยกับจีนเป็นไปอย่างราบร่ืน ศูนย์จีนศึกษา 
สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551ก) กล่าวว่า ด้วยพระปรีชาสามารถด้านภาษาจีน  ความสนพระทัยในจีนคดีศึกษา  
พระราชนิพนธ์ต่าง เๆก่ียวกับภาษาจีน  พระราชนิพนธ์ท่ีแปลเป็นภาษาจีนและความเป็นนักวิชาการใฝ่ศึกษา  ค้นคว้า  กระทรวงศึกษา
จีน  จึงได้ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นพระองค์
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แรก ขณะเดียวกันชาวจีนเรียกขานพระองค์ว่า  ซือหลงทงกงจู่ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (2547) กล่าวได้ว่า  ปัจจุบัน
ภาษาจีนมีบทบาทส าคัญในการติดต่อส่ือสารเป็นอย่างมาก  และมีแนวโน้มว่าจะเป็นภาษาท่ีสองรองจากภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ
ส่ือสาร  ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจีนจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงในยุคปัจจุบัน   
 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยท่ัวไปยังใช้ระบบเก่าซ่ึงเน้นการท่องจ า อ่าน คัด เขียนโดยไม่เกิดแรงจูงใจใน
การท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตจริง อีกท้ังต าราท่ีใช้ต่างๆ ยังมีความล้าหลัง และจากการอภิปรายของผู้บริหารและครูกว่า 150 คน จากท่ัว
ประเทศ พบว่าปัญหาหลักอยู่ท่ีเร่ืองครูผู้สอน ขาดหลักสูตรและแบบเรียน รวมไปถึงการขาดการสนับสนุนของรัฐ (ศูนย์จีนศึกษา 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551ข) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนท่ีมีความต้ังใจในการเรียนแต่กลับมีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลางหรือต่ าซ่ึงองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา คือ การท าความเข้าใจในวิธีหรือรูปแบบการเรียน
(Learning Style) ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใด ถ้าผู้สอนไม่เข้าใจรูปแบบการเรียนของผู้เรียนแล้วการเรียนการสอนนั้น
อาจไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เมธี  ปิลันธนานนท์ (2541) กล่าวว่า พบปัญหาเร่ืองเอกสารและหนังสือท่ีใช้
สอนยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   ไม่มีแผนการสอนและส่ือการสอนท่ีเป็นมาตรฐาน  ปัญหาเร่ืองขาดห้องปฏิ บัติการภาษา และ
อุปกรณ์ฝึกทักษะ จากการวัดระดับความรู้ภาษาจีนของผู้จบหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีน (2549-2550) พบว่า มหาวิทยาลัยส่วนมาก
ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนการสอนให้ชัดเจน เมื่อจบหลักสูตรจึงหาวิธีการวัดความรู้ได้ยาก โดยมีความรู้ตัวอักษรจีนต้ังแต่ 4,000 
ตัวและมีความรู้ค าศัพท์จีนต้ังแต่ 3,000 ค า สามารถอ่านหนังสือพิมพ์จีนรายวันได้ประมาณร้อยละ  56.6 สามารถฟังวิทยุหรือ
โทรทัศน์ CCTV จากจีนเข้าใจได้ร้อยละ  50.9 สามารถใช้ภาษาจีนประกอบอาชีพให้ดีข้ึน ร้อยละ  63.2 และจากการวัดระดับความรู้
ภาษาจีนของผู้จบหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน (2549-2550) พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีไม่ทราบเป้าหมายท่ีแท้จริงของ
หลักสูตร โดยมีความรู้ตัวอักษรจีนต้ังแต่ 2,000 ตัวและมีความรู้ค าศัพท์จีนต้ังแต่ 1500 ค า สามารถอ่านหนังสือพิมพ์จีนรายวันได้
ประมาณร้อยละ 25.2 สามารถฟังวิทยุหรือโทรทัศน์ CCTV จากจีนเข้าใจได้ร้อยละ  23.6 สามารถใช้ภาษาจีนประกอบอาชีพให้ดีข้ึน 
ร้อยละ  30 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ข) (2551)  จากการศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียน
ภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีนและสาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  พบปัญหา
ทักษะการเรียนภาษาจีนด้านต่างๆดังนี้ การเขียน (67.38%) อักษรจีน  (66.58%) การอ่าน  (53.48%) การพูด  (48.13%) ไวยากรณ์  
(41.44%) และการฟัง  (40.11%) และปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนภาษาจีน ได้แก่ ระดับภาษาจีนของผู้เรียนในช้ันแตกต่างกันมาก 
(51.34 %) เห็นว่าเป็นอุปสรรค รองลงมา (45.19%) เห็นว่าระดับความสามารถด้านภาษาจีนของตนเองไม่เพียงพอ , ผู้สอนชาวจีนสอน
ไม่เข้าใจ (39.84%) , ผู้สอนชาวไทยสอนไม่เข้าใจ (32.62%) ,ช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์น้อยเกินไป (23.26%), จ านวนผู้เรียนในช้ันมี
มากเกินไป (10.70%) และ ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีใช้ในรายวิชาภาษาจีนไม่เหมาะสม (7.49%) จากปัจจัย
ท้ังหมดดังท่ีกล่าวมาล้วนส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาจีนของผู้เรียนท้ังส้ิน ศุภชัย  แจ้งใจ (2552) ได้กล่าวว่า 
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในด้านต่างๆ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน  เนื้อหาวิชา  วิธีการสอน   การจัด
กิจกรรม  การเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผล  จึงมีความส าคัญมากต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 จากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวจะพบว่า  พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านต่างๆ  ผู้วิจัย
ในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องในการเรียนการสอน จึงต้องการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วัตถุประสงค ์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

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

 

การด าเนินการวจิยั 
ขอบเขตดา้นกลุม่เปา้หมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยจากแบบสอบถาม คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาจีน ของคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 รวมท้ังหมด 172 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผู้เช่ียวชาญ โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน  5  คน และนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาจีน โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 10  
คน 
เคร ื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย  ม ี 3 ฉบับ   ประกอบด้วย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ มี  2  ประเภท ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ตอน   ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  เพื่อสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ   คณะสาขาวิชาระดับช้ันปี  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายได้ของนักศึกษา  ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด  เป็นแบบส ารวจรายการ  (Checklist)    
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียน
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert' s Rating Scale) มี 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียน  10  ด้าน คือ  ด้านทัศนคติในการเรียน  
ด้านแรงจูงใจในการเรียน  ด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน ด้านความวิตกกังวลเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการเรียน  ด้านการมีสมาธิ
และการเอาใจใส่ต่อการเรียน  ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล  ด้านการเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาท่ีส าคัญ ด้านการใช้
เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเรียน ด้านการทดสอบตนเองการทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน และด้านยุทธวิธีใน
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การสอบและการเตรียมตัวสอบ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert' s  Rating  
Scale)  มี  5  ระดับ  
 ตอนท่ี  4  แบบสอบถามปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียน  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open  
Ended) 
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งเป็น 2 ฉบับ ได้แก่   
 2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส าหรับผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ผู้สอน เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและพฤติกรรมการเรียนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured Interview) ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน ามาใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ  
 2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส าหรับนักศึกษา เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
พฤติกรรมการเรียนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured 
Interview) ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน ามาใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ 
การสร ้างเค ร ื่องม ือในการ เก็บรวบรวมข ้อม ูล  
 การสร้างแบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) เพื่อให้การด าเนินการศึกษาคร้ังนี้ 
สามารถตรวจสอบวัดได้ตรงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ จึงเสนอขอ IRB จากคณะกรรมการจริยธรรม
ในคนมหาวิทยาลัยมหิดล น าแบบสอบถามทดสอบวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นค าถามปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbarch’s alpha coefficient) 
แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม  การจัดการเรียนการสอน  และบรรยากาศการเรียน  
เท่ากับ .7860 และ แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียน  10  ด้าน เท่ากับ .7739  
การ เก็บรวบรวมข ้อม ูล 
 เพื่อให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 จ านวน 163 ชุด ได้คืนกลับมาร้อยละ 94.7  
 และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5 คน และนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาจีน จ านวน 10 คน โดยผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์
การเก็บข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้โดยด าเนินการตอบแบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Selective)  พร้อมท้ังประเด็นสัมภาษณ์ 
ประสานขอนัดเวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์  ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
การวิเคราะห์ข ้อม ูล 
 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่  การสนับสนุนทางสังคม  การจัดการเรียนการสอน และบรรยากาศการเรียน  
วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน 10 ด้าน โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 เปรียบเทียบความความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล  ใช้การทดสอบค่าทีt-test (Independent samples) แบบอิสระต่อกัน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe 
 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยน าเสนอในรูปการบรรยาย
เป็นความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มีพฤติกรรมการเรียน 10 ด้านอยู่ในระดับมาก 
ด้านท่ีสูงท่ีสุดคือ ด้านแรงจูงใจในการเรียนระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.773 รองลงมาคือ ด้านการทดสอบ
ตนเองการทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน ค่าเฉล่ีย 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.903 และ ด้านการจัดการกับเวลาในการ
เรียน ค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.918 
 2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา  พบว่า การสนับสนุน
ทางสังคม (X1) เป็นตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา โดยการสนับสนุนทางสังคม 
(X1) ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับท่ี 1 สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนได้ร้อยละ 24.7 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 
3.815 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การจัดการเรียนการสอน (X2) เป็นตัวแปรท่ีได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับท่ี 2 
สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน ได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.6 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 2.840 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้  ในรูปคะแนนดิบ 

̂  = 1.613 + 0.308(X1) +0.158(X2) ในรูปคะแนนมาตรฐาน ̂  = 0.335 Z(x1) +0.250 Z(x2)   
 ผลสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ซ่ึง
ครอบครัวดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นท่ีปรึกษา และให้ก าลังใจเก่ียวกับเร่ืองการเรียน รวมท้ังสนับสนุนเร่ืองเอกสารต าราเรียนอุปกรณ์
การเรียน  เงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเรียน   เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี ท้ังการสนับสนุนจากเพื่อนและอาจารย์เพราะท า
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ต้ังใจ ความพร้อมท่ีจะรับรู้ การเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน  ด้านบรรยากาศทางการเรียนควรท่ีจะ
เอ้ือต่อการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  ซ่ึงห้องเรียนถ่ายเทได้สะดวก  ไม่รู้สึกอึดอัด  มี ส่ือประกอบการเรียนการสอน 
ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีและง่ายข้ึน นักศึกษาเรียนอย่างสบายใจ เรียนและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ระดับพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับมากท้ัง 10 ด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา  พรพิไลพรรณ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า พฤติกรรมการเรียน
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และจันทรา  อุ้ยเอ้ง (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ าของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิทยาเขตตรัง ผล
การศึกษาด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะขยันเรียนมากข้ึน เมื่อรู้ว่าได้คะแนนน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ ศุภชัย แจ้งใจ (2552) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีนและสาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียน ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของจ านวนผู้เรียนท่ีเรียน
ภาษาจีนจากระดับช้ันมัธยม ท าให้พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนในช้ันเรียนแตกต่างกันมาก ปัญหาความยากของการเรียนภาษาจีนใน
ทักษะด้านต่างๆ ปัญหาการจัดการศึกษาด้านเนื้อหารายวิชาภาษาจีนพื้นฐานในหลักสูตรและรูปแบบการจัดผู้สอนชาวไทยและผู้สอน
ชาวจีนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ รวมไปถึงระยะเวลาและจ านวนผู้เรียนต่อช้ันเรียนในการจัดการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจีน 
ปัญหาการควบคุมคุณภาพของอาสาสมัครผู้สอนชาวจีนของสถาบันขงจื๊อ และการพัฒนาวุฒิการศึกษาของผู้สอนชาวไทยในสาขาท่ี
ขาดแคลน ปัจจัยเสริมการพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนของผู้เรียนด้านอ่ืนๆ อันได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน พฤติกรรมการเรียน
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และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง จากปัจจัยท้ังหมดดังท่ีกล่าวมา ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาจีนของผู้เรียนท้ังส้ิน จ าเป็นท่ีคณะวิเทศศึกษาควรเร่งหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะฯให้มี
ประสิทธิภาพ ท้ังในส่วนการจัดการศึกษาในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอนท้ังการเรียนท่ีคณะฯ และการเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
ในจีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการเรียนภาษาจีนท่ีถูกต้องให้แก่ผู้เรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ คณะท่ีก าลังศึกษา ระดับช้ันปี คะแนนเฉล่ียสะสมปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน ไม่มีความ
แตกต่างของพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงสอดคล้องกับผ่องใส เพ็ชรรักษา และคณะ  (2555) 
ท าการศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงจากการ
เรียนเป็นกลุ่มท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการปรึกษาหารือกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอาจจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ส่ิงท่ีเรียนทัดเทียมกันได้ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน และคณะท่ีก าลังศึกษา ระดับช้ัน
ปี คะแนนเฉล่ียสะสมปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน ไม่มีความแตกต่าง อาจเกิดจากปัจจัยข้ึนอยู่กับ
ผู้เรียนเอง ขาดการเอาใจใส่ หรือพฤติกรรมระดับ ความสนใจในการเรียนยังต่ าอยู่มาก เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียน นั้นมี
ความซับซ้อน ยุ่งยากต่อการท าความเข้าใจ หรืออาจเกิดจากปัจจัยข้ึนอยู่กับผู้เรียนเอง อาทิ วุฒิภาวะ อายุ เพศ ประสบการณ์ ความ
ถนัด การจูงใจ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยด้านวิธีการเรียนรู้ ของผู้เรียน อาทิ การฝึกฝน การเรียนรู้ การท่องจ า การใช้ส่ืออ่ืน
ประกอบการเรียนรู้ ธีระวัฒน์ จันทึก และคณะ(2555) 
   3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรท่ีน าเข้าสมการ พบว่า การสนับสนุนทางสังคม (X1) เป็นตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนทางสังคม (X1) ได้รับคัดเลือกเข้า
สมการเป็นล าดับท่ี 1 สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนได้ร้อยละ 24.7 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 3.815 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การจัดการเรียนการสอน (X2) เป็นตัวแปรท่ีได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับท่ี 2 สามารถท านายพฤติกรรม
การเรียนวิชาภาษาจีน ได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.6 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 2.840 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ 
จริยกุล บุญยา (2554)  ท าการศึกษาเร่ือง  การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช่วง
ช้ันท่ี 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง ระดับพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง  และการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการเรียนและด้านการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ จิรภา ค าทา (2558)  ท าการศึกษาเร่ือง  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของอาจารย์กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเพราะ อาจารย์ให้ความส าคัญในการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน วัดผลและ
การประเมินผล เหตุท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์มีความทุ่มเทในการสอน สอนอย่างเต็มความสามารถเพื่อต้องการให้นักศึกษามี
ความรู้สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในรายวิชาต่อไปและประกอบอาชีพได้จริง 
 

ข ้อเสนอแนะ 
ข ้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมได้   ซ่ึงจากผลการวิจัยคร้ังนี้  สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลร่วมกันและน าไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนหรือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนท่ี
ดีท้ัง 3 ปัจจัย โดยเรียงจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดังนี้  1. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ อาจารย์ประเมินพัฒนาการวิชา
ภาษาจีนของนักศึกษาในแต่ละทักษะท้ังทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนมีเนื้อหาเหมาะสมและ
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สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนต้องใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ศรัทธา และมีความเป็นมิตร โดยจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน แสวงหาแหล่งการเรียนรู้และความรู้ท่ีหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง ประสบการณ์เรียนรู้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุกคนระดับมากท่ีสุด 2. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี เพื่อนได้แลกเปล่ียนกับเพื่อนให้ความรู้
ความเข้าใจ เพื่อนให้ความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในด้านการเรียนวิชาภาษาจีนระดับมาก  3. การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว ผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้านการเงินในการเรียนแก่ข้าพเจ้าระดับมาก  รองลงมาคือผู้ปกครองสนับสนุนเมื่อข้าพเจ้าขาด
อุปกรณ์การเรียนระดับมาก    
 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมด้านบรรยากาศการเรียน ห้องเรียนมีความสะอาด สภาพห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่ในระดับมาก ทางด้านกายภาพควรมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความสว่าง รวมถึงอุปกรณ์
การเรียน การจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก ห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ  ด้าน การร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาในห้อง 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มีพฤติกรรมการเรียน 10 
ด้านอยู่ในระดับมาก  ด้านท่ีสูงท่ีสุดคือ  ด้านแรงจูงใจในการเรียนระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการทดสอบตนเองการทบทวนและการ
เตรียมตัวในการเรียน และ ด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน สอดคล้องกับทองปลิว ชมช่ืน (2550) กล่าวว่า การรู้จักบริหารเวลา ใช้
เวลาให้คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนมีเวลา 24 ช่ัวโมงเท่ากัน การรู้จักบริหารเวลาให้เป็น จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก  ท าให้ทราบถึง
ความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนท่ีอาจารย์ภาษาจีนควรสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาให้มากข้ึน รวมถึงการเตรียม
ตัวก่อนเรียนและการจัดการเวลาเรียนภาษาจีน 
ข ้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร ั้งต ่อไป 
 1. ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยศึกษาในกลุ่มนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของนักศึกษาท่ีลงเรียนอาจจะมีความสนใจและความสามารถในภาษาจีน ดังนั้น ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชา
ภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนด้วยเพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 2. ศึกษาความต้องการคาดหวังท่ีนักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยจัดรายวิชา จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือการจัดเพิ่มลดรายวิชาภาษาจีน และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่อไป 
 3. ควรศึกษารูปแบบการเรียนสอนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา 
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