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การศึกษาเปรียบเทยีบทัศนคติทีม่ีต่อจีนระหว่างนักศึกษา 

ทีไ่ม่ได้เรียนและเรียนในสถาบันขงจ่ือในประเทศไทย 

(A Comparative Study of Attitudes towards China of Non-Students and             

Students in the Confucius Institutes in Thailand) 

                                พชัรี มากระจนัทร์ 1    รศ.นฤมิตร สอดศุข 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-4  

สาขาวิชาภาษาจีน  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน    186 คน  ของมหาวิทยาลยั 4 แห่ง ท่ี

เปิดสถาบนัขงจ่ือโดยแบ่งออกเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั บา้นสมเด็จเจา้พระยา และมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต

สุพรรณบุรี  ดว้ยการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี  

คาํนวณค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่า t-test ด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ 

 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นในภาพรวมทุกดา้นพบวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียน

และเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือแยกตามรายดา้นจะพบวา่ ทศันคติดา้นศาสนา  ความเช่ือและ

วฒันธรรมของนักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทย  มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

การวจิยัท่ีตั้งไว ้  

คําสําคัญ  :  ทศันคติ   สถาบนัขงจ่ือ 

 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจ

โลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 

 จากนโยบายเปิดประเทศของจีนทาํให้รัฐบาลจีนมุ่งมัน่พฒันาการศึกษาของ

ประเทศอย่างจริงจงัพิจารณาได้จากนโยบายปฏิรูปการศึกษา ท่ีขยายการศึกษาภาค

บงัคบัจาก0 9ปี0 เป็น 12 ปีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้ภาคเอกชนเพิ่มการ

ลงทุนประกอบธุรกิจจดัตั้งสถานศึกษาการจดัสรรงบประมาณจาํนวนมหาศาลเพื่อ

สร้างโรงเรียนให้กระจายทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ และการสนับสนุนการเปิด

หลกัสูตรการเรียนใหม่ๆ นอกจากการพฒันาการศึกษาในประเทศแลว้ รัฐบาลจีนมี

นโยบายส่งเสริมทุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนในประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลกทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีจีนเขา้เป็นสมาชิกองค์การการคา้โลก ซ่ึงทาํ

ใหจี้นมีบทบาทเป็นท่ียอมรับในเวทีโลกเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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 ปีพ.ศ.2515 รัฐบาลไดอ้นุญาตใหส้อนภาษาจีนไดเ้พียงแค่ระดบัประถมศึกษา

เท่านั้น ไม่มีโรงเรียนใดในประเทศไทยท่ีสอนภาษาจีนระดบัมธัยมศึกษา และปีพ.ศ. 

2535 รัฐบาลได้ประกาศให้ภาษาจีนมีสถานะเทียบเท่าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และ

อนุญาตให้สอนได้ทุกระดบัชั้น ในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดสอน

ภาษาจีนทั้งท่ีเป็นวชิาเลือกในเบ้ืองตน้ และเป็นวชิาเอกในระยะเวลาต่อมา 

 ปีพ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงวฒันธรรมของจีน

ไดร่้วมลงนามใน “บนัทึกความเขา้ใจดา้นความร่วมมือและการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

ไทย-จีน” และในพ.ศ. 2544 รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดร่้วมลงนามใน “ขอ้ตกลง

เร่ืองความร่วมมือดา้นวฒันธรรมระหวา่งรัฐบาลจีน-ไทย” ขอ้ตกลงทั้งสองฉบบัน้ีจะ

เป็นแรงผลกัดนัให้การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมของทั้งสองประเทศพฒันายิ่งข้ึน               

(13 ศูนยว์จิยักสิกรไทย จาํกดั,2546.Online) 

 ประเทศจีนไดมี้บทบาทบนเวทีโลกในศตวรรษท่ี 21 จึงไดเ้ห็นปรากฏการณ์

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีนอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม 

หรือดา้นเศรษฐกิจ ภาษาและวฒันธรรมจีนไดถู้กจดัอยูใ่นบทบาทท่ีสําคญัในการนาํ

ความเป็นจีนไปสู่ทัว่ทุกมุมโลก สําหรับประเทศไทยนั้น การเรียนการสอนภาษาจีน

ได้เกิดข้ึนตั้ งแต่ยุคสมัยอยุธยา โดยในระยะเร่ิมต้นการเรียนการสอนภาษาจีนมี

เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมและภาษาจีนให้ลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเล มิให้

หลงลืมรากเหง้าของตนเอง(สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2546:3) 

 สถาบนัขงจ่ือ ในฐานะองค์กรทางการศึกษา ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่หวงัผลกาํไร เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเนน้

ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยให้การบริการพร้อมอาํนวยทรัพยากร

ดา้นการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมจีนแก่ทัว่โลก  เพื่อพฒันาวฒันธรรมอนั

หลากหลายร่วมกนัและสร้างสรรคโ์ลกแห่งสันติสุขและสมานฉนัท ์สถาบนัขงจ่ือจึง

กลายเป็นกระเชา้ดอกไมแ้ห่งมิตรภาพระหวา่งจีนกบัไทย   ซ่ึงเป็นเวทีในการเผยแพร่

ภาษาและวฒันธรรมจีน เป็นช่องทางใหม่ในการแลกเปล่ียนระหวา่งจีนกบัไทย  
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 ในพ.ศ. 2549  ภายใต้การสนับสนุนของพระบรมวงศานุวงศ์ กระทรวง 

ศึกษาธิการไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาจีน กับสํานักงานฮั่นป้ันแห่งประเทศจีน ปัจจุบนัได้สถาปนาขงจ้ือ 12 แห่ง

ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัของทั้งสองประเทศ ดงัน้ี ( 5 ปีสถาบนั 

(หอ้งเรียน) ขงจ่ือประเทศไทย,2556:5 )  

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

2. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 3.  มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

 4.  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต สุพรรณบุรี  

 5. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 6. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 7. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 8. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตภูเก็ต   

 9. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   

 10. เทศบาลเมืองเบตง 

 11. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 12. มหาวทิยาลยับูรพา   

 

 จากความสําคัญข้างต้นผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทัศนคติของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อจีนระหวา่งนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศ

ไทยเพื่อเป็นขอ้มูลให้แก่หน่วยงานหรือสถาบนั ในการพฒันาและขยายความร่วมมือ

ดา้นการจดัการศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่วฒันธรรมของจีนต่อประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อจีนระหว่างนักศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียน

และเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทย 

สมมติฐานของการวจัิย 

 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติต่อจีนท่ี

แตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  เป็นขอ้มูลให้แก่หน่วยงานหรือสถาบนั ในการพฒันาและขยายความร่วมมือ

ดา้นการจดั การศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่วฒันธรรมของจีนต่อประเทศไทย  

 

 

 

ตัวแปรต้น 

.................................................................. 

1.  ดา้นความสัมพนัธ์ 

2.  ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3.  ดา้นการปกครอง 

4.  ดา้นเศรษฐกิจ 

5.  ดา้นศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม 

6.  ดา้นการศึกษา 

 

 
 

ตัวแปรตาม 

................................................................ 

คะแนนทศันคติของนกัศึกษา 
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แนวคิด 

1  ความหมาย 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบณัฑิตยสถาน,2546: 

393)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตวัท่ีเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย

ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ทศันคติเป็นคาํสมาสระหว่างคาํว่า 

“ทศันะ”  ซ่ึงแปลวา่ ความเห็น กบั “คติ”  ซ่ึงแปลว่า  แบบอยา่งหรือลกัษณะ  เม่ือ

รวมกนัจึงแปลว่าลกัษณะความเห็น  ทศันะคติเป็นความรู้สึกเชิงประมาณค่าส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดของบุคคล  เป็นความรู้สึกดา้นอารมณ์  และแนวโน้มการปฏิบติัท่ีมีผลต่อการ

แสดงพฤติกรรมเขา้หาหรือหลีกเล่ียงส่ิงนั้นๆ   

 สุวชัรีย ์ เดชาธรอมร (2544 : 13-18) ทศันคติหรือเจตคติคือความเช่ือท่ีคงทน

ท่ีมนุษยเ์รียนรู้มาเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างมนัเป็นการรวมตวัของความเช่ือท่ีตั้งเป็น

ระบบคงทนซ่ึงก่อให้เห็นว่าทศันคตินั้นเป็นส่ิงท่ีรวมตวักนัจากความเช่ือเป็นกลุ่ม

จนกระทัง่มีความมัน่คงและเป็นระบบในขณะท่ี (Allport 1960) นกัจิตวิทยาไดใ้ห้

ความหมายของทศันคติวา่เป็นสภาวะความพร้อมของจิตใจซ่ึงเกิดจากประสบการณ์

สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีกาํหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล

ส่ิงของและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทศันคติจึงก่อรูปไดด้งัน้ี 

1.  เกิดจากการเรียนรู้วฒันธรรมขนบธรรมเนียมในสังคม 

2.  การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 

3. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากเดิมมีทั้งบวกและลบจะส่งผลถึงทศันคติต่อส่ิง

ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

4. การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองใหค้วามสาํคญัและรับเอาทศันคตินั้นมาเป็น

ของตนเอง 

2.  ลกัษณะทีสํ่าคัญของทัศนคติ 

 Scott (1975: 265) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีสาํคญัของทศันคติไวด้งัน้ี 

 1. ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากการสะสมประสบการณ์

ของแต่ละบุคคลไม่ใช่ส่ิงท่ีมีติดตวัมาแต่กาํเนิด 
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 2. ทศันคติมีคุณลกัษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทศันคติเกิด

จากการประเมินความคิดหรือความเช่ือท่ีบุคคลมีอยู่เก่ียวกับส่ิงของบุคคลอ่ืนหรือ

เหตุการณ์ซ่ึงจะเป็นส่ือกลางทาํให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองคุณลกัษณะของทศันคติใน

ดา้นการประเมินน้ี (Fishbein and Ajzen, 1975) เนน้วา่เป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุดท่ี

ทาํให้ทศันคติแตกต่างกนัอย่างแทจ้ริงจากแรงผลกัดนัภายในอ่ืนๆเช่นนิสัยแรงขบั

หรือแรงจูงใจ 

 3. ทศันคติมีคุณภาพและความเขม้ (Quality and Intensity) โดยคุณภาพและ

ความเขม้ของทศันคติจะเป็นส่ิงท่ีบอกถึงความแตกต่างของทศันคติท่ีแต่ละคนมีต่อส่ิง

ต่างๆคุณภาพของทศันคติเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการประเมินเม่ือบุคคลประเมินทศันคติท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็อาจมีทัศนคติทางบวก (ความรู้สึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ 

(ความรู้สึกไม่ชอบ) ต่อส่ิงนั้น 

 4. ทศันคติมีความคงทนไม่เปล่ียนง่าย (Permanence) เน่ืองจากทศันคติเกิด

จากการสะสมประสบการณ์และผา่นกระบวนการเรียนรู้มามาก 

 5. ทศันคติตอ้งมีท่ีหมาย (Attitude Object) โดยมีท่ีหมายต่อส่ิงต่างๆเช่นคน

วตัถุส่ิงของสถานท่ีหรือเหตุการณ์เป็นตน้ 

 6. ทศันคติมีลกัษณะความสัมพนัธ์โดยทศันคติจะแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลกบัวตัถุส่ิงของบุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ 

3.  องค์ประกอบของทศันคติ (Components of attitudes)  

 Johns ( 1996 : 131-133) ทศันคติมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู ่3 ประการไดแ้ก่ 

 1. องค์ประกอบดา้นท่ีเก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สึก (Affect) ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของทศันคติท่ีเช่ือวา่เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากพ่อแม่ครูอาจารยแ์ละเพื่อนวยั

เดียวกนัเป็นเจตคติท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆการชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล

ส่ิงของหรือเหตุการณ์เช่นการรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อนายการชอบหรือไม่ชอบ

ดนตรีงานศิลปะอาหารบางชนิดเป็นตน้ดงันั้นองคป์ระกอบน้ีจึงเป็นสภาพทางอารมณ์

ควบคู่ไปกบัการประเมิน (Evaluation) ของแต่ละบุคคล 
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 2. องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวกบัความนึกคิด (Cognition) เป็นอีกส่วนหน่ึงของ

ทศันคติท่ีเป็นด้านความรู้การรับรู้ความเห็นและความเช่ือของบุคคลซ่ึงมีท่ีมาจาก

กระบวนการทางความคิดท่ีใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นหลกัจึงเป็นทศันคติท่ีผ่านการ

ประเมินของบุคคลนั้ นแล้วเช่นความเช่ือว่าคนหรือส่ิงของนั้ นดีหรือไม่ดีหรือ

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความคิดหรือความเช่ือวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนมีความเป็นผูใ้หญ่

พอสามารถท่ีจะปกครองตนเองได้ดงันั้นเขาจึงให้ความเป็นอิสระในการทาํงานแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการวินิจฉยัสั่งการเป็นตน้ 

 3. องค์ประกอบดา้นท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavior) เป็นทศันคติอีกส่วน

หน่ึงของบุคคลท่ีตั้ งใจท่ีจะกระทําต่อคนอ่ืนหรือวตัถุส่ิงของด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง

โดยเฉพาะเช่นการแสดงความเป็นมิตรให้ความอบอุ่นหรือกา้วร้าวเป็นปฏิปักษ์หรือ

เอ้ืออาทรเป็นต้นโดยแนวโน้มของพฤติกรรมเป็นผลมาจากความคิดความเช่ือ

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นตวัอย่างเช่นถา้มีบุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อระบอบ

ประชาธิปไตยหรือมีความคิดความเช่ือความรู้สึกท่ีดีต่อระบอบประชาธิปไตย

แนวโน้มพฤติกรรมผูน้ั้นก็จะรับฟังเคารพต่อสิทธิผูอ่ื้นชอบการเขา้มีส่วนร่วมหรือ

แสวงหาความร่วมมือในทางตรงกันข้ามผู ้ท่ี มี เจตคติไม่ดีในเร่ืองน้ีก็จะแสดง

พฤติกรรมต่อตา้นถอยหนีหรือหลีกเล่ียงต่อเหตุการณ์เหล่านั้น 

4.  การสร้างทศันคติและค่านิยม 

 ทศันคติของมนุษยน์ั้นได้มาจากกระบวนการท่ีค่อนขา้งซับซ้อนซ่ึงเรียกว่า

สังคมประกิต (Socialization) กระบวนการสังคมประกิตหรือกระบวนการอบรมสั่ง

สอนนั้ นมีเจตนารมณ์ท่ีสําคัญคือสอนให้มนุษย์รับทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้อง

เหมาะสมกบัสังคมและเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บคนเรานั้นสามารถรับทศันคติไว ้3 วิธี

คือวิธีท่ี 1 เรารับโดยการติดต่อโดยตรงวิธีท่ีสองเราสามารถรับทศันคติมาโดยการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ห้ทศันคตินั้นๆและวิธีสุดทา้ยคือการรับทศันคติและค่านิยมท่ีลึกซ้ึง

โดยกระบวนการสังคมประกิตในครอบครัวเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่แล้วเราก็อาจจะรับ

ทศันคติจากกลุ่มคนท่ีเรานิยมชมชอบ (Reference group)  
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5.  ทฤษฎกีารวดัทศันคติ (Theories of Attitude Measurement)  

 Likert (1932 : 1-55) ไดก้าํหนด scale ในการรวบรวมประเด็นต่างๆท่ีแสดง

วา่มีท่าทีทางบวกหรือทางลบต่อแต่ละเร่ืองหรือต่อของแต่ละส่ิงผูท่ี้ถูกศึกษาจะบอกวา่

เห็นดว้ยกบัหวัขอ้แต่ละหวัขอ้การใหค้ะแนนก็ใหโ้ดยการรวมคะแนนทั้งหมดของการ

เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งขอ้ความท่ีบรรจุลงในมาตรวดัประกอบดว้ยขอ้ความ

ท่ีแสดงความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดทั้งในทางท่ีดี (ทางบวก) และในทางท่ีไม่ดี (ทาง

ลบ) และมีจาํนวนพอๆกนัขอ้ความเหล่าน้ีอาจมีประมาณ 18-20 ขอ้ความการกาํหนด

นํ้ าหนักคะแนนโดยการตอบแต่ละตวัเลือกกระทาํภายหลงัจากท่ีไดร้วบรวมขอ้มูล

มาแลว้โดยกาํหนดตามวธีิ Arbitrary weighting method ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 

 การสร้างมาตรวดัทศันคติตามวธีิของ Likert มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาวา่ตอ้งการศึกษาทศันคติของใครท่ีมีต่อส่ิงใด 

 2. ให้ความหมายของทศันคติต่อส่ิงท่ีจะศึกษานั้นให้แจ่มชดัเพื่อให้ทราบว่า

ส่ิงท่ีเป็น Psychological object นั้นประกอบดว้ยคุณลกัษณะใดบา้ง 

 3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมลักษณะท่ีสําคัญๆของส่ิงท่ีจะศึกษาให้

ครบถว้นทุกแง่มุมและตอ้งมีขอ้ความท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการ

วเิคราะห์ 

 4. ตรวจขอ้ความท่ีสร้างข้ึนซ่ึงทาํไดโ้ดยผูท่ี้สร้างขอ้ความเองและนาํไปให้ผูมี้

ความรู้เร่ืองนั้นๆตรวจสอบโดยพิจารณาในเร่ืองของความครบถว้นของคุณลกัษณะ

ของส่ิงท่ีศึกษาและความเหมาะสมของภาษา 

 5. ทาํการทดลองขั้นตน้ก่อนนาํไปใช้จริงโดยการนาํขอ้ความท่ีไดต้รวจแลว้

ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความและ

เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นอ่ืนๆ 

 6. กาํหนดการให้คะแนนการตอบแต่ละตวัเลือกโดยทัว่ไปนิยมใชคื้อกาํหนด

คะแนนเป็น 5 4 3 2 1 สาํหรับขอ้ความทางบวกและ 1 2 3 4 5 สําหรับขอ้ความทางลบ

ซ่ึงการกาํหนดแบบน้ีเรียกวา่ Arbitrary weighting method 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

               การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาคุณภาพ(Descriptive  Research) 

ประเภทการสาํรวจ (Survey Method) โดยศึกษาเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อจีนระหวา่ง

นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยโดยใชแ้บบสอบถาม 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยั  โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

- ประชากรท่ีใชใ้นการวยั 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

- การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

- ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี1-4  สาขาวิชา

ภาษาจีนชั้นปีท่ี 1-4  ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลยั 4 แห่งท่ีเปิดสถาบนัขงจ่ือ  

จาํนวน 360 คนโดยแบ่งออกเป็น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จาํนวน 100 คน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จาํนวน 100 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา จาํนวน 80 คน  และมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต สุพรรณบุรี  จาํนวน 80 

คน   

- กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี1-4  

สาขาวิชาภาษาจีน  ปีการศึกษา 2556จาํนวน 186 คน ของมหาวิทยาลยั 4 แห่งท่ีเปิด

สถาบนัขงจ่ือโดยแบ่งออกเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

สุพรรณบุรีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตาม ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (อา้งใน 
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พรรณีลีกิจวฒันะ.2552 : 72)ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน +/- 5% Morgan  โดยใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงซ่ึงคิดตามสัดส่วน ดงัน้ี 

 1.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 จาํนวนประชากร 100 คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 54คน 

 2.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 จาํนวนประชากร 100 คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 54คน 

 3.  มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

 จาํนวนประชากร 80  คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 43คน 

 4.  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต สุพรรณบุรี  

 จาํนวนประชากร 70  คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 35คน 

 

- เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

 3.3.1  แบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมี

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

  3.3.1.1  ศึกษาตาํรา  เอกสาร  หนงัสือ ซ่ึงจะไดแ้นวคิดและทฤษฎี  และ

บางส่วนได้ดดัแปลงจากแนวคิดงานวิจยัท่ีใกล้เคียงของผูท่ี้ทาํวิจยัมาแล้ว  เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจะทาํการวจิยัครอบคลุมมากท่ีสุด 

  3.3.1.2  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง  ให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ี

ศึกษา  ซ่ึงแบบสอบถามจะมีลกัษณะทั้งปลายปิดและปลายเปิด  โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน  ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของประชากร  

ไดแ้ก่  เพศ  ชั้นปีท่ีศึกษา  และขอ้คาํถามท่ีถามถึงการศึกษากบัสถาบนัขงจ่ือ 

 ส่วนท่ี 2   เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึก  ลกัษณะ

คาํถามแสดงถึงทศันคติต่อจีนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  คือ  ด้านความสัมพนัธ์  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ด้านการปกครอง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านศาสนา  
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ความเช่ือและวฒันธรรม   และดา้นการศึกษา  จาํนวน 20  ขอ้  ใชแ้บบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ Likert ดงัน้ี 

   ส่วนท่ี 3  เป็นคาํถามปลายเปิด  ลกัษณะของขอ้คาํถามเป็น

การแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 

  3.3.1.3  นําร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  เพื่อพิจารณา

ขอ้ความและความเหมาะสมของเน้ือหา 

  3.3.1.4 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 

  3.3.1.5  นาํแบบสอบถามท่ีไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญ  พิจารณาความเหมาะสม 

  3.3.1.6  นาํขอ้มูลท่ีไดป้รับปรุงพร้อมเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง 

  3.3.1.7   นําแบบสอบถามไปทดลองใช้  วิเคราะห์ความเช่ือถือได ้

( 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 ธ์ิ แ อ ล ฟ า ข อ ง 

Cronbach(alpha coefficient: )โดยแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือถือไดเ้ท่ากบั 

0.94 ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2552: 110) 

 

 

 เม่ือ  แทน ค่าความเช่ือถือได ้

   แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถามทั้งหมด 

   แทน ผลรวม 

   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

 

  3.3.1.8   นาํแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดรั้บกลบัคืนมา 186 

ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ

แบบทดสอบเพื่อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลในลาํดบัต่อไป 

 

 =  



920 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

- การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  จะดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง  

โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.4.1  ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือ

ในการเก็บขอ้มูล 

 3.4.2  ติดต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สุพรรณบุรีขอนัดเข้าพบเพื่อ ช้ีแจงว ัตถุประสงค์และรายลเอียดในการตอบ

แบบสอบถามพร้อมทั้งนดัวนั เวลาในการเก็บขอ้มูล   

 3.4.3  ดาํเนินการเก็บรวบรวมตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 3.4.4  ผู ้วิจ ัยรวบรวมแบบสอบถามคืน ทั้ งหมด 186 ฉบับ แล้วนําไป

วเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 186 คน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษานั้น  ส่วนใหญ่

เป็น เพศหญิง  จาํนวน  157 คน คิดเป็นร้อยละ 84.41  และเพศชาย  จาํนวน 29 คน  

คิดเป็นร้อยละ 15.59  โดยเป็นนกัศึกษาชั้นปี1  จาํนวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.09   

นกัศึกษาชั้นปี 2  จาํนวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.81  นกัศึกษาชั้นปี 3  จาํนวน 31 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  และนกัศึกษาชั้นปี 4 จาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.40  

ตามลาํดบั  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.61  และเคยเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  จาํนวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 48. 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อจีนของนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนและเรียนใน

สถาบันขงจือ้ในประเทศไทย  
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 2.1 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในดา้นความสัมพนัธ์ คือ จีนเป็นประเทศท่ีมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัประเทศไทยมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.96 และ 4.05ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.2 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ จีนเป็นประเทศท่ีสร้างนวตักรรมใหม่ๆ

อยูเ่สมอมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.80 และ 3.79 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

           2.3 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบั สถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ   

ต่อจีนในดา้นการปกครอง คือ การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนบัสนุนให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็นไดมี้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.97 และ 4.01 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.4 นักศึกษาท่ีไม่ได้เรียน และเรียนกับ สถาบันขงจ่ือในประเทศไทยมี

ทศันคติต่อจีนในดา้นเศรษฐกิจ คือ สินคา้จากจีนเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.57 และ 3.57 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.5 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในดา้นศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม คือ ความเช่ือทางศาสนา การบูชาบรรพ

บุรุษ ของเสริมมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.81 และ 3.95 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.6 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในด้านการศึกษา คือ ความรู้ ความสามารถท่ีได้รับจากการเรียนสามารถ

นาํไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้หลากหลายมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.86 และ 

3.98ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.7  ทศันคติท่ีมีต่อจีนของนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือใน

ประเทศไทย  ในภาพรวมทุกด้าน คือ  ด้านความสัมพนัธ์  ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ด้านการปกครองดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นศาสนา  ความเช่ือและวฒันธรรม  

ดา้นการศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุดทั้งคู่คือ  3.96 และ 4.05  และเม่ือพิจารณาภาพรวมใน

ทศันคติทุกดา้น  พบวา่  นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  และนกัศึกษาท่ี

เรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.89 
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ตารางวเิคราะห์แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และแสดงการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของทศันคติท่ีมีต่อจีนของนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือใน

ประเทศไทย 

ทศันคติของนักศึกษาทีม่ีต่อจีน 

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ 

ไม่ไดเ้รียน เรียน 
t p อนัดับที่ 

 S.D  S.D 

ด้านความสัมพนัธ์ 

1.จีนเป็นประเทศท่ีมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัประเทศ

ไทย 
4.07 0.72 4.17 0.68 -0.469 0.656 3 

2.จีนเป็นประเทศคู่แข่งดา้นต่างๆกบัประเทศไทย 3.89 0.86 3.98 0.78 -0.627 0.552 10 

3.จีนเป็นประเทศท่ีใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ 

กบัประเทศไทย 
3.93 0.74 4.02 0.78 -1.373 0.184 8 

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. จีนเป็นประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.78 0.82 3.81 0.84 -0.347 0.747 13 

5.จีนเป็นประเทศท่ีสร้างนวตักรรมใหม่ๆอยูเ่สมอ 3.83 0.92 3.78 0.93 0.637 0.537 11 

ด้านการปกครอง 

6. การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนบัสนุนให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นได ้
3.98 0.94 4.05 0.93 -0.374 0.747 6 

7. จีนมีการปกครองประชากรท่ีเป็นระบบ 

ระเบียบ 
3.96 0.87 3.98 0.85 -1.031 0.319 7 

ด้านเศรษฐกจิ 

8. ช่ือชอบสินคา้ท่ีนาํเขา้จากประเทศจีน 3.46 0.90 3.34 0.93 -0.731 0.476 19 

9. สินคา้จากจีนเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน   3.68 0.83 3.81 0.90 -1.317 0.196 16 
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ทศันคติของนักศึกษาทีม่ีต่อจีน 

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ 

ไม่ได้เรียน เรียน 
t p อนัดับที่ 

 S.D  S.D 

ด้านศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม 

10. วรรณกรรมของจีนส่งผลในแง่บวกแก่

สังคมไทย 
3.53 0.91 3.72 0.98 -2.132 0.035* 17 

11. การแต่งกายของจีนมีอิทธิพลต่อการ

แต่งกายของคนไทย 
3.07 1.20 3.30 1.181 -2.335 0.027* 20 

12. วฒันธรรมดา้นการกิน และการชงชามี

อิทธิพลต่อสังคมไทย 
3.53 0.89 3.70 0.93 -2.018 0.048* 18 

13. บทกว ีการเขียนตวัอกัษรดว้ยพูก่นัจีน

ภาษาถ่ินท่ีหลากหลายมีคุณค่า น่าเรียนรู้ 
3.78 0.81 4.06 0.78 -3.687 0.000* 12 

14. ความเช่ือทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ 

ของเสริมมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมี

อิทธิพลต่อสังคมไทย 

4.70 0.38 4.49 0.70 -0.328 0.748 1 

15. ประวติัศาสตร์ของจีนเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม

น่าศึกษา 
4.27 0.75 4.47 0.68 -2.987 0.003* 2 

ด้านการศึกษา 

16. ภาษาจีนช่วยเพิ่มโอกาสกา้วหนา้ 

ทางหนา้ท่ีการงานและการทาํธุรกิจ 
3.75 0.91 3.70 0.93 0.630 0.537 14 

17. ภาษาจีนจะทาํใหมี้โอกาสประกอบ

อาชีพท่ีมีเกียรติและไดรั้บการยกยอ่งใน

สังคม 

3.71 0.80 3.87 0.84 -1.557 0.127 15 
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 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า  นกัศึกษาท่ีไม่ได้เรียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือใน

ประเทศไทย  มีทศันคติต่อจีนในดา้นศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม  คือความเช่ือ

ทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ ของเสริมมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิพลต่อ

สังคมไทย  เป็นอนัดบัท่ี1  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่  คือ 4.49  และ  4.70   อนัดบัท่ี 2  คือ

ประวติัศาสตร์ของจีนเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมน่าศึกษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27และ 4.47 และ

อนัดบัท่ี 3  ดา้นความสัมพนัธ์  คือจีนเป็นประเทศท่ีมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัประเทศไทย 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07และ 4.17 ตามลาํดบั  

 จากการคาํนวณเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียน

กบัสถาบนัขงจ้ือในประเทศไทยให้ผลภาพรวม พบวา่  ค่า p-value  เท่ากบั  0.095  ซ่ึงมี

ค่ามากกว่า  เท่ากบั 0.05  ดงันั้นทศันคติของนกัศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มี 1 ดา้น จากทั้งหมด 

6 ดา้น  มีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  คือ  ดา้นศาสนา 

ทศันคติของนักศึกษาทีม่ีต่อจีน 

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ 

ไม่ได้เรียน เรียน 
t p อนัดับที่ 

 S.D  S.D 

18. ความรู้  ความสามารถท่ีไดรั้บจากการ

เรียนสามารถนาํไปใชเ้พื่อการประกอบอาชีพ

ไดห้ลากหลาย 

4.00 0.75 4.13 0.73 -1.861 0.063 4 

19. ความรู้  ความสามารถท่ีไดรั้บจากการ

เรียนภาษาจีน สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

3.98 0.81 4.07 0.78 -1.380 0.171 5 

20. มีความคิดท่ีจะศึกษาระดบัปริญญาโทใน

สาขาเดิม 
3.89 0.80 4.13 0.81 -2.923 0.004* 9 
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ความเช่ือและวฒันธรรม  นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนกบัสถาบนัขงจ้ือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  

และนกัศึกษาท่ีเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 

ข้อเสนอแนะ 

            1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 1 . เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานวิจยั  การ

สร้างเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  สมควรท่ีจะกาํหนดตวัแปรต่างๆให้

ชดัเจน 

 2.  ควรสร้างเคร่ืองมือสําหรับการสอบถามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพื่อประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

          2  ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาแนวโน้มความเปล่ียนแปลงของทศันคติของนักศึกษาในดา้น

อ่ืนๆเพิ่ม 

 2.  ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบความกา้วหน้าของนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขา

ภาษาจีน 
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