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การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทมี่ ีต่อจีนระหว่างนักศึกษา
ทีไ่ ม่ ได้ เรียนและเรียนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย
(A Comparative Study of Attitudes towards China of Non-Students and
Students in the Confucius Institutes in Thailand)
พัชรี มากระจันทร์ 1 รศ.นฤมิตร สอดศุข 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1-4
สาขาวิชาภาษาจีน ปี การศึกษา 2556 จํานวน 186 คน ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ ง ที่
เปิ ดสถาบันขงจื่ อโดยแบ่ง ออกเป็ นจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เกษตร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สุ พรรณบุรี ด้วยการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจกแจงความถี่
คํานวณค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นในภาพรวมทุกด้านพบว่านักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยน
และเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อแยกตามรายด้านจะพบว่า ทัศนคติดา้ นศาสนา ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่ อในประเทศไทย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ที่ต้ งั ไว้
คําสํ าคัญ : ทัศนคติ สถาบันขงจื่อ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study and compare the perspective
towards China between students and non-students of Confucius Institutes in
Thailand. The study group in this research are the Bachelor degree student
that currently enrolled of 4 universities that has Confucius institutes which
are Chulalongkorn University, Kasetsart University, Bansomdejchchaopraya
Rajabhat University and Suan Dusit Rajabhat University to a total of 186 people.
The research method are questionnaire then analyzed.
The result shown that there is no difference in perspective between
students and non-students towards China, at a statistical significantly digits of
0.05 However, there some difference in the opinion in regards to religion ,believe
,and culture between students and non-students at a statistical Significantly digits
level of 0.05, which matches with the proposed hypothesis.
KEY WORDS: Attitudes , Confucius Institutes
บทนํา

จากนโยบายเปิ ดประเทศของจีนทําให้รัฐบาลจีนมุ่งมัน่ พัฒนาการศึกษาของ
ประเทศอย่างจริ งจังพิจารณาได้จากนโยบายปฏิ รูปการศึกษา ที่ขยายการศึกษาภาค
บังคับจาก 9ปี เป็ น 12 ปี การออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุน้ ให้ภาคเอกชนเพิ่มการ
ลงทุ นประกอบธุ รกิ จจัดตั้งสถานศึกษาการจัดสรรงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อ
สร้ า งโรงเรี ย นให้ก ระจายทัว่ ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ และการสนับ สนุ น การเปิ ด
หลักสู ตรการเรี ยนใหม่ๆ นอกจากการพัฒนาการศึกษาในประเทศแล้ว รัฐบาลจีนมี
นโยบายส่ งเสริ มทุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนในประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลกทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการที่จีนเข้าเป็ นสมาชิกองค์การการค้าโลก ซึ่ งทํา
ให้จีนมีบทบาทเป็ นที่ยอมรับในเวทีโลกเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ปี พ.ศ.2515 รัฐบาลได้อนุญาตให้สอนภาษาจีนได้เพียงแค่ระดับประถมศึกษา
เท่านั้น ไม่มีโรงเรี ยนใดในประเทศไทยที่สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา และปี พ.ศ.
2535 รัฐบาลได้ประกาศให้ภาษาจีนมีสถานะเทียบเท่าภาษาต่างประเทศอื่นๆ และ
อนุ ญาตให้สอนได้ทุก ระดับชั้น ในส่ วนของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งเปิ ดสอน
ภาษาจีนทั้งที่เป็ นวิชาเลือกในเบื้องต้น และเป็ นวิชาเอกในระยะเวลาต่อมา
ปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิ การของไทยและกระทรวงวัฒนธรรมของจีน
ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกความเข้าใจด้านความร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-จีน” และในพ.ศ. 2544 รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลง
เรื่ องความร่ วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลจีน-ไทย” ข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้จะ
เป็ นแรงผลักดันให้การแลกเปลี่ ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศพัฒนายิ่งขึ้น
( ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จํากัด,2546.Online)
ประเทศจีนได้มีบทบาทบนเวทีโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้เห็นปรากฏการณ์
ต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับประเทศจีนอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นทางด้านสังคม
หรื อด้านเศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีนได้ถูกจัดอยูใ่ นบทบาทที่สําคัญในการนํา
ความเป็ นจีนไปสู่ ทวั่ ทุกมุมโลก สําหรับประเทศไทยนั้น การเรี ยนการสอนภาษาจีน
ได้เ กิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ ยุค สมัย อยุธ ยา โดยในระยะเริ่ ม ต้น การเรี ย นการสอนภาษาจี น มี
เป้ าหมายเพื่อถ่ ายทอดวัฒนธรรมและภาษาจี นให้ลู กหลานชาวจี นโพ้นทะเล มิ ใ ห้
หลงลื ม รากเหง้า ของตนเอง(สํา นัก ยุท ธศาสตร์ อุดมศึ ก ษาต่า งประเทศ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2546:3)
สถาบันขงจื่อ ในฐานะองค์กรทางการศึกษา ที่เกิดจากความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร เป็ นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน โดยให้การบริ การพร้อมอํานวยทรัพยากร
ด้านการเรี ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ทวั่ โลก เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมอัน
หลากหลายร่ วมกันและสร้างสรรค์โลกแห่งสันติสุขและสมานฉันท์ สถาบันขงจื่อจึง
กลายเป็ นกระเช้าดอกไม้แห่งมิตรภาพระหว่างจีนกับไทย ซึ่ งเป็ นเวทีในการเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็ นช่องทางใหม่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทย
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ในพ.ศ. 2549 ภายใต้ก ารสนับ สนุ น ของพระบรมวงศานุ ว งศ์ กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารไทยได้ร่ วมลงนามในข้อ ตกลงความร่ วมมื อ พัฒนาการเรี ย นการสอน
ภาษาจี น กับ สํา นัก งานฮั่นปั้ นแห่ ง ประเทศจี น ปั จจุ บ นั ได้ส ถาปนาขงจื้ อ 12 แห่ ง
ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ดังนี้ ( 5 ปี สถาบัน
(ห้องเรี ยน) ขงจื่อประเทศไทย,2556:5 )
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุ พรรณบุรี
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. เทศบาลเมืองเบตง
11. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
12. มหาวิทยาลัยบูรพา
จากความสํ า คัญ ข้า งต้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ ข อง
นักศึกษาที่มีต่อจีนระหว่างนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศ
ไทยเพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่หน่วยงานหรื อสถาบัน ในการพัฒนาและขยายความร่ วมมือ
ด้านการจัดการศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่ วฒั นธรรมของจีนต่อประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบทัศนคติ ที่มีต่อจีนระหว่างนักศึ กษาที่ ไม่ได้เรี ยน
และเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติต่อจีนที่
แตกต่างกัน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
..................................................................
1. ด้านความสัมพันธ์
2. ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ด้านการปกครอง
4. ด้านเศรษฐกิจ
5. ด้านศาสนา ความเชื่ อและวัฒนธรรม
6. ด้านการศึกษา

ตัวแปรตาม
................................................................
คะแนนทัศนคติของนักศึกษา

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
เป็ นข้อมูลให้แก่หน่วยงานหรื อสถาบัน ในการพัฒนาและขยายความร่ วมมือ
ด้านการจัด การศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่ วฒั นธรรมของจีนต่อประเทศไทย
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แนวคิด
1 ความหมาย
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิ ตยสถาน,2546:
393) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกส่ วนตัวที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
ต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อบุคคลใดบุ คคลหนึ่ ง ทัศนคติเป็ นคําสมาสระหว่างคําว่า
“ทัศนะ” ซึ่ งแปลว่า ความเห็น กับ “คติ” ซึ่ งแปลว่า แบบอย่างหรื อลักษณะ เมื่อ
รวมกันจึงแปลว่าลักษณะความเห็ น ทัศนะคติเป็ นความรู้ สึกเชิ งประมาณค่าสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใดของบุคคล เป็ นความรู ้ สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมเข้าหาหรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งนั้นๆ
สุ วชั รี ย ์ เดชาธรอมร (2544 : 13-18) ทัศนคติหรื อเจตคติคือความเชื่อที่คงทน
ที่มนุ ษย์เรี ยนรู ้ มาเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่างมันเป็ นการรวมตัวของความเชื่ อที่ต้ งั เป็ น
ระบบคงทนซึ่ งก่ อให้เห็ นว่าทัศ นคติ น้ นั เป็ นสิ่ งที่รวมตัวกันจากความเชื่ อเป็ นกลุ่ ม
จนกระทัง่ มีความมัน่ คงและเป็ นระบบในขณะที่ (Allport 1960) นักจิตวิทยาได้ให้
ความหมายของทัศนคติวา่ เป็ นสภาวะความพร้อมของจิตใจซึ่ งเกิดจากประสบการณ์
สภาวะความพร้อมนี้ เป็ นแรงที่กาํ หนดทิศทางของปฏิ กิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล
สิ่ งของและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทัศนคติจึงก่อรู ปได้ดงั นี้
1. เกิดจากการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมขนบธรรมเนียมในสังคม
2. การสร้างความรู ้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง
3. ประสบการณ์ที่ได้รับจากเดิมมีท้งั บวกและลบจะส่ งผลถึงทัศนคติต่อสิ่ ง
ใหม่ที่คล้ายคลึงกัน
4. การเลียนแบบบุคคลที่ตนเองให้ความสําคัญและรับเอาทัศนคติน้ นั มาเป็ น
ของตนเอง
2. ลักษณะทีส่ ํ าคัญของทัศนคติ
Scott (1975: 265) ได้กล่าวถึงลักษณะที่สาํ คัญของทัศนคติไว้ดงั นี้
1. ทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ หรื อเกิดจากการสะสมประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่กาํ เนิด
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2. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิด
จากการประเมิ นความคิดหรื อความเชื่ อที่บุ คคลมีอยู่เกี่ ยวกับสิ่ ง ของบุ คคลอื่ นหรื อ
เหตุการณ์ซ่ ึ งจะเป็ นสื่ อกลางทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองคุณลักษณะของทัศนคติใน
ด้านการประเมินนี้ (Fishbein and Ajzen, 1975) เน้นว่าเป็ นคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดที่
ทําให้ทศั นคติแตกต่างกันอย่างแท้จริ งจากแรงผลักดันภายในอื่นๆเช่ นนิ สัยแรงขับ
หรื อแรงจูงใจ
3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม (Quality and Intensity) โดยคุณภาพและ
ความเข้มของทัศนคติจะเป็ นสิ่ งที่บอกถึงความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่ ง
ต่างๆคุณภาพของทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ได้จากการประเมินเมื่อบุคคลประเมินทัศนคติที่มี
ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ก็ อ าจมี ท ัศ นคติ ท างบวก (ความรู้ สึ ก ชอบ) หรื อ ทัศ นคติ ท างลบ
(ความรู ้สึกไม่ชอบ) ต่อสิ่ งนั้น
4. ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (Permanence) เนื่ องจากทัศนคติเกิด
จากการสะสมประสบการณ์และผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้มามาก
5. ทัศนคติตอ้ งมีที่หมาย (Attitude Object) โดยมีที่หมายต่อสิ่ งต่างๆเช่นคน
วัตถุสิ่งของสถานที่หรื อเหตุการณ์เป็ นต้น
6. ทัศนคติมีลกั ษณะความสัมพันธ์โดยทัศนคติจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับวัตถุสิ่งของบุคคลอื่นหรื อสถานการณ์
3. องค์ ประกอบของทัศนคติ (Components of attitudes)
Johns ( 1996 : 131-133) ทัศนคติมีองค์ประกอบที่สาํ คัญอยู่ 3 ประการได้แก่
1. องค์ประกอบด้านที่เกี่ ยวกับอารมณ์และความรู้สึก (Affect) ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งของทัศนคติที่เชื่อว่าเป็ นผลของการเรี ยนรู้ที่ได้จากพ่อแม่ครู อาจารย์และเพื่อนวัย
เดียวกันเป็ นเจตคติที่เกี่ยวกับความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งต่างๆการชอบหรื อไม่ชอบต่อบุคคล
สิ่ งของหรื อเหตุ การณ์ เช่ นการรู ้ สึกพอใจหรื อไม่พอใจต่อนายการชอบหรื อไม่ชอบ
ดนตรี งานศิลปะอาหารบางชนิดเป็ นต้นดังนั้นองค์ประกอบนี้ จึงเป็ นสภาพทางอารมณ์
ควบคู่ไปกับการประเมิน (Evaluation) ของแต่ละบุคคล
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2. องค์ประกอบด้านที่เกี่ยวกับความนึกคิด (Cognition) เป็ นอีกส่ วนหนึ่งของ
ทัศ นคติ ที่ เป็ นด้านความรู้ ก ารรั บรู้ ความเห็ นและความเชื่ อของบุ คคลซึ่ งมี ที่ม าจาก
กระบวนการทางความคิดที่ใช้เหตุผลเชิ งตรรกะเป็ นหลักจึงเป็ นทัศนคติที่ผ่านการ
ประเมิ น ของบุ ค คลนั้ น แล้ ว เช่ น ความเชื่ อ ว่ า คนหรื อ สิ่ ง ของนั้น ดี ห รื อไม่ ดี ห รื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีความคิดหรื อความเชื่ อว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนมีความเป็ นผูใ้ หญ่
พอสามารถที่จะปกครองตนเองได้ดงั นั้นเขาจึงให้ความเป็ นอิสระในการทํางานแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการวินิจฉัยสั่งการเป็ นต้น
3. องค์ประกอบด้านที่เกี่ ยวกับพฤติกรรม (Behavior) เป็ นทัศนคติอีกส่ วน
หนึ่ งของบุ ค คลที่ ต้ ัง ใจที่ จ ะกระทํา ต่ อ คนอื่ น หรื อ วัต ถุ สิ่ ง ของด้ว ยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง
โดยเฉพาะเช่ นการแสดงความเป็ นมิตรให้ความอบอุ่นหรื อก้าวร้าวเป็ นปฏิปักษ์หรื อ
เอื้ อ อาทรเป็ นต้น โดยแนวโน้ ม ของพฤติ ก รรมเป็ นผลมาจากความคิ ด ความเชื่ อ
ความรู้สึกของบุ คคลที่มีต่อสิ่ งเร้ านั้นตัวอย่างเช่ นถ้ามีบุคคลมีทศั นคติที่ดีต่อระบอบ
ประชาธิ ป ไตยหรื อ มี ค วามคิ ด ความเชื่ อ ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ระบอบประชาธิ ป ไตย
แนวโน้มพฤติ กรรมผูน้ ้ ันก็จะรั บฟั งเคารพต่อสิ ทธิ ผูอ้ ื่นชอบการเข้ามีส่วนร่ วมหรื อ
แสวงหาความร่ ว มมื อ ในทางตรงกัน ข้า มผู้ที่ มี เ จตคติ ไ ม่ ดี ใ นเรื่ องนี้ ก็ จ ะแสดง
พฤติกรรมต่อต้านถอยหนีหรื อหลีกเลี่ยงต่อเหตุการณ์เหล่านั้น
4. การสร้ างทัศนคติและค่ านิยม
ทัศนคติ ของมนุ ษย์น้ ันได้มาจากกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่ งเรี ยกว่า
สังคมประกิต (Socialization) กระบวนการสังคมประกิตหรื อกระบวนการอบรมสั่ง
สอนนั้น มี เ จตนารมณ์ ที่ สํ า คัญ คื อ สอนให้ ม นุ ษ ย์รั บ ทัศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมกับสังคมและเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับคนเรานั้นสามารถรับทัศนคติไว้ 3 วิธี
คือวิธีที่ 1 เรารับโดยการติดต่อโดยตรงวิธีที่สองเราสามารถรับทัศนคติมาโดยการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ทศั นคติน้ นั ๆและวิธีสุดท้ายคือการรับทัศนคติและค่านิยมที่ลึกซึ้ ง
โดยกระบวนการสั ง คมประกิ ตในครอบครั วเมื่ อโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเราก็อาจจะรั บ
ทัศนคติจากกลุ่มคนที่เรานิยมชมชอบ (Reference group)
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

916
5. ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theories of Attitude Measurement)
Likert (1932 : 1-55) ได้กาํ หนด scale ในการรวบรวมประเด็นต่างๆที่แสดง
ว่ามีท่าทีทางบวกหรื อทางลบต่อแต่ละเรื่ องหรื อต่อของแต่ละสิ่ งผูท้ ี่ถูกศึกษาจะบอกว่า
เห็นด้วยกับหัวข้อแต่ละหัวข้อการให้คะแนนก็ให้โดยการรวมคะแนนทั้งหมดของการ
เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งข้อความที่บรรจุลงในมาตรวัดประกอบด้วยข้อความ
ที่แสดงความรู ้ สึกต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดทั้งในทางที่ดี (ทางบวก) และในทางที่ไม่ดี (ทาง
ลบ) และมีจาํ นวนพอๆกันข้อความเหล่านี้อาจมีประมาณ 18-20 ข้อความการกําหนด
นํ้าหนักคะแนนโดยการตอบแต่ละตัวเลื อกกระทําภายหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูล
มาแล้วโดยกําหนดตามวิธี Arbitrary weighting method ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด
การสร้างมาตรวัดทัศนคติตามวิธีของ Likert มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาทัศนคติของใครที่มีต่อสิ่ งใด
2. ให้ความหมายของทัศนคติต่อสิ่ งที่จะศึกษานั้นให้แจ่มชัดเพื่อให้ทราบว่า
สิ่ งที่เป็ น Psychological object นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง
3. สร้ า งข้อ ความให้ ค รอบคลุ ม ลัก ษณะที่ สํ า คัญ ๆของสิ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาให้
ครบถ้วนทุกแง่มุมและต้องมีขอ้ ความที่เป็ นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการ
วิเคราะห์
4. ตรวจข้อความที่สร้างขึ้นซึ่ งทําได้โดยผูท้ ี่สร้างข้อความเองและนําไปให้ผมู ้ ี
ความรู้เรื่ องนั้นๆตรวจสอบโดยพิจารณาในเรื่ องของความครบถ้วนของคุ ณลักษณะ
ของสิ่ งที่ศึกษาและความเหมาะสมของภาษา
5. ทําการทดลองขั้นต้นก่อนนําไปใช้จริ งโดยการนําข้อความที่ได้ตรวจแล้ว
ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อความและ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ
6. กําหนดการให้คะแนนการตอบแต่ละตัวเลือกโดยทัว่ ไปนิ ยมใช้คือกําหนด
คะแนนเป็ น 5 4 3 2 1 สําหรับข้อความทางบวกและ 1 2 3 4 5 สําหรับข้อความทางลบ
ซึ่ งการกําหนดแบบนี้เรี ยกว่า Arbitrary weighting method
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาคุณภาพ(Descriptive Research)
ประเภทการสํารวจ (Survey Method) โดยศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติที่มีต่อจีนระหว่าง
นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และทํา การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ประชากรที่ใช้ในการวัย
- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
- เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่1-4 สาขาวิชา
ภาษาจีนชั้นปี ที่ 1-4 ปี การศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ งที่เปิ ดสถาบันขงจื่อ
จํา นวน 360 คนโดยแบ่ง ออกเป็ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย จํา นวน 100 คน
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จํา นวน 100 คน มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา จํานวน 80 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุ พรรณบุรี จํานวน 80
คน
- กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัวอย่า งใช้ใ นการวิจ ัย คื อ คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 -4
สาขาวิชาภาษาจีน ปี การศึกษา 2556จํานวน 186 คน ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ งที่เปิ ด
สถาบันขงจื่อโดยแบ่งออกเป็ นจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา และมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ สวนดุ สิ ต
สุ พรรณบุรีกาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม ตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (อ้างใน
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พรรณี ลีกิจวัฒนะ.2552 : 72)ที่ระดับความคลาดเคลื่อน +/- 5% Morgan โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่ งคิดตามสัดส่ วน ดังนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จํานวนประชากร 100 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 54คน
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํานวนประชากร 100 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 54คน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จํานวนประชากร 80 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 43คน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุ พรรณบุรี
จํานวนประชากร 70 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 35คน
- เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ได้แก่
3.3.1 แบบสอบถาม เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล โดยมี
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
3.3.1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร หนังสื อ ซึ่ งจะได้แนวคิดและทฤษฎี และ
บางส่ วนได้ดดั แปลงจากแนวคิดงานวิจยั ที่ใกล้เคีย งของผูท้ ี่ท าํ วิจยั มาแล้ว เพื่อให้
ได้มาซึ่ งข้อมูลที่จะทําการวิจยั ครอบคลุมมากที่สุด
3.3.1.2 สร้ า งแบบสอบถามฉบับร่ าง ให้ครอบคลุ มวัตถุ ประสงค์ที่
ศึกษา ซึ่ งแบบสอบถามจะมีลกั ษณะทั้งปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากร
ได้แก่ เพศ ชั้นปี ที่ศึกษา และข้อคําถามที่ถามถึงการศึกษากับสถาบันขงจื่อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อความรู้สึก ลักษณะ
คําถามแสดงถึ งทัศนคติต่อจีนโดยแบ่งออกเป็ นด้านต่า งๆ คือ ด้า นความสัมพันธ์
ด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้า นการปกครอง ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นศาสนา
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ความเชื่อและวัฒนธรรม และด้านการศึกษา จํานวน 20 ข้อ ใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ Likert ดังนี้
ส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ด ลักษณะของข้อคําถามเป็ น
การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
3.3.1.3 นํา ร่ า งแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่อพิจารณา
ข้อความและความเหมาะสมของเนื้อหา
3.3.1.4 นําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
3.3.1.5 นําแบบสอบถามที่ได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสม
3.3.1.6 นําข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งพร้อมเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้ง
3.3.1.7 นํา แบบสอบถามไปทดลองใช้ วิเ คราะห์ ค วามเชื่ อ ถื อ ได้
( Reliability) ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ก า ร ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า ข อ ง
Cronbach(alpha coefficient: )โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่ อถือได้เท่ากับ
0.94 ซึ่งมีสูตรดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2552: 110)
=

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเชื่อถือได้
จํานวนข้อในแบบสอบถามทั้งหมด
ผลรวม
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

3.3.1.8 นําแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับกลับคืนมา 186
ฉบับ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามและ
แบบทดสอบเพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลในลําดับต่อไป
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- การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 ทําหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่ วมมือ
ในการเก็บข้อมูล
3.4.2 ติ ด ต่ อ กับ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยาและมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุ สิ ต
สุ พรรณบุ รี ขอนั ด เข้ า พบเพื่ อ ชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละรายลเอี ย ดในการตอบ
แบบสอบถามพร้อมทั้งนัดวัน เวลาในการเก็บข้อมูล
3.4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้
3.4.4 ผู ้วิ จ ัย รวบรวมแบบสอบถามคื น ทั้ง หมด 186 ฉบับ แล้ว นํา ไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 186 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น ส่ วนใหญ่
เป็ น เพศหญิง จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.41 และเพศชาย จํานวน 29 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.59 โดยเป็ นนักศึกษาชั้นปี 1 จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.09
นักศึกษาชั้นปี 2 จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.81 นักศึกษาชั้นปี 3 จํานวน 31
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.70 และนักศึกษาชั้นปี 4 จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.40
ตามลําดับ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ไม่เคยเรี ยนกับสถาบันขงจื่อ จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 51.61 และเคยเรี ยนกับสถาบันขงจื่อ จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ทัศนคติที่มีต่ อจีนของนักศึ กษาที่ไม่ ได้ เรี ยนและเรี ยนใน
สถาบันขงจือ้ ในประเทศไทย
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2.1 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านความสัมพันธ์ คือ จีนเป็ นประเทศที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ประเทศไทยมี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.96 และ 4.05ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คือ จีนเป็ นประเทศที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
อยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.80 และ 3.79 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.3 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับ สถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านการปกครอง คือ การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนับสนุนให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นได้มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.97 และ 4.01 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.4 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้เ รี ย น และเรี ย นกับ สถาบัน ขงจื่ อ ในประเทศไทยมี
ทัศนคติต่อจีนในด้านเศรษฐกิ จ คือ สิ นค้าจากจีนเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.57 และ 3.57 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.5 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม คือ ความเชื่อทางศาสนา การบูชาบรรพ
บุรุษ ของเสริ มมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิ พลต่อสังคมไทยมีค่าเฉลี่ ยสู ง
ที่สุดทั้งคู่คือ 3.81 และ 3.95 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.6 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่ อ จี น ในด้า นการศึ ก ษา คื อ ความรู ้ ความสามารถที่ ไ ด้รั บ จากการเรี ย นสามารถ
นําไปใช้เพื่ อการประกอบอาชี พได้หลากหลายมีค่า เฉลี่ ยสู งที่ สุดทั้ง คู่คือ 3.86 และ
3.98ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.7 ทัศนคติที่มีต่อจีนของนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อใน
ประเทศไทย ในภาพรวมทุ ก ด้า น คื อ ด้า นความสัม พันธ์ ด้า นวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้านการปกครองด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ความเชื่ อและวัฒนธรรม
ด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดทั้งคู่คือ 3.96 และ 4.05 และเมื่อพิจารณาภาพรวมใน
ทัศนคติทุกด้าน พบว่า นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และนักศึกษาที่
เรี ยนกับสถาบันขงจื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
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ตารางวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแสดงการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของทัศนคติที่มีต่อจีนของนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อใน
ประเทศไทย
แยกตามกลุ่มผู้ตอบ
ทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อจีน
ไม่ได้เรียน เรียน
t
p อันดับที่
S.D
S.D
ด้ านความสั มพันธ์
1.จีนเป็ นประเทศที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ประเทศ
4.07 0.72 4.17 0.68 -0.469 0.656
3
ไทย
2.จีนเป็ นประเทศคู่แข่งด้านต่างๆกับประเทศไทย 3.89 0.86 3.98 0.78 -0.627 0.552
10
3.จีนเป็ นประเทศที่ให้ความร่ วมมือในด้านต่างๆ
3.93 0.74 4.02 0.78 -1.373 0.184
8
กับประเทศไทย
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. จีนเป็ นประเทศที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทาง
3.78 0.82 3.81 0.84 -0.347 0.747
13
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5.จีนเป็ นประเทศที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยูเ่ สมอ 3.83 0.92 3.78 0.93 0.637 0.537
ด้ านการปกครอง
6. การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนับสนุนให้

11

3.98 0.94 4.05 0.93 -0.374 0.747

6

3.96 0.87 3.98 0.85 -1.031 0.319

7

ด้ านเศรษฐกิจ
8. ชื่อชอบสิ นค้าที่นาํ เข้าจากประเทศจีน

3.46 0.90 3.34 0.93 -0.731 0.476

19

9. สิ นค้าจากจีนเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

3.68 0.83 3.81 0.90 -1.317 0.196

16

ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้
7. จีนมีการปกครองประชากรที่เป็ นระบบ
ระเบียบ
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ทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อจีน
ด้ านศาสนา ความเชื่ อและวัฒนธรรม
10. วรรณกรรมของจีนส่ งผลในแง่บวกแก่

ไม่ ได้ เรียน
S.D

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ
เรียน
t
p
S.D

อันดับที่

3.53 0.91 3.72 0.98 -2.132 0.035*

17

3.07 1.20 3.30 1.181 -2.335 0.027*

20

3.53 0.89 3.70 0.93 -2.018 0.048*

18

3.78 0.81 4.06 0.78 -3.687 0.000*

12

ของเสริ มมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมี 4.70 0.38 4.49 0.70 -0.328 0.748
อิทธิ พลต่อสังคมไทย

1

สังคมไทย
11. การแต่งกายของจีนมีอิทธิ พลต่อการ
แต่งกายของคนไทย
12. วัฒนธรรมด้านการกิน และการชงชามี
อิทธิ พลต่อสังคมไทย
13. บทกวี การเขียนตัวอักษรด้วยพูก่ นั จีน
ภาษาถิ่นที่หลากหลายมีคุณค่า น่าเรี ยนรู ้
14. ความเชื่อทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ

15. ประวัติศาสตร์ ของจีนเป็ นสิ่ งที่น่าชื่นชม
น่าศึกษา
ด้ านการศึกษา
16. ภาษาจีนช่วยเพิ่มโอกาสก้าวหน้า
ทางหน้าที่การงานและการทําธุ รกิจ
17. ภาษาจีนจะทําให้มีโอกาสประกอบ
อาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องใน
สังคม

4.27 0.75 4.47 0.68 -2.987 0.003*

2

3.75 0.91 3.70 0.93 0.630 0.537

14

3.71 0.80 3.87 0.84 -1.557 0.127

15
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ทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อจีน

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ
ไม่ ได้ เรียน เรียน
t
p อันดับที่
S.D
S.D

18. ความรู ้ ความสามารถที่ได้รับจากการ
เรี ยนสามารถนําไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ 4.00 0.75 4.13 0.73 -1.861 0.063
ได้หลากหลาย
19. ความรู ้ ความสามารถที่ได้รับจากการ
เรี ยนภาษาจีน สามารถนําไปใช้ใน
3.98 0.81 4.07 0.78 -1.380 0.171
ชีวติ ประจําวันได้
20. มีความคิดที่จะศึกษาระดับปริ ญญาโทใน
3.89 0.80 4.13 0.81 -2.923 0.004*
สาขาเดิม
จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักศึ กษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่ อใน
ประเทศไทย มีทศั นคติต่อจีนในด้านศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม คือความเชื่ อ
ทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ ของเสริ มมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิ พลต่อ
สังคมไทย เป็ นอันดับที่1 มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่ คือ 4.49 และ 4.70 อันดับที่ 2 คือ
ประวัติศาสตร์ ของจีนเป็ นสิ่ งที่น่าชื่นชมน่าศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27และ 4.47 และ
อันดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ คือจีนเป็ นประเทศที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07และ 4.17 ตามลําดับ
จากการคํานวณเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยน
กับสถาบันขงจื้อในประเทศไทยให้ผลภาพรวม พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.095 ซึ่ งมี
ค่ามากกว่า เท่ากับ 0.05 ดังนั้นทัศนคติของนักศึกษาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 1 ด้าน จากทั้งหมด
6 ด้าน มีทศั นคติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 คือ ด้านศาสนา
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ความเชื่อและวัฒนธรรม นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนกับสถาบันขงจื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
และนักศึกษาที่เรี ยนกับสถาบันขงจื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1 . เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานวิจยั การ
สร้ า งเครื่ องมื อสําหรับใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล สมควรที่จะกําหนดตัวแปรต่างๆให้
ชัดเจน
2. ควรสร้ างเครื่ องมือสําหรับการสอบถามในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2 ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาแนวโน้มความเปลี่ ยนแปลงของทัศนคติของนักศึกษาในด้าน
อื่นๆเพิ่ม
2. ควรทําการวิจยั เปรี ยบเทียบความก้าวหน้าของนักศึกษาในหลักสู ตรสาขา
ภาษาจีน
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