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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้ งนี้ มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อแรงจู งใจในการเรี ยนวิชาภาษาจี นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจกับแรงจูงใจใน
การเรี ยนวิชาภาษาจีน โดยใช้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของสพอลดิง (Spaulding, 1992) การวิจยั ครั้งนี้
ใช้วธิ ีการสุ่ มอย่างง่ายโดยสุ่ มตัวอย่างจํานวน 120 คน จากนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ภาษาจีนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1 โดยจําแนกปั จจัยที่ศึกษา
เป็ น 2 ด้าน คือ (1) ปั จจัยภายนอก ได้แก่ สถานศึกษาสังคม และครอบครัว (2) ปั จจัยภายในได้แก่การ
พัฒนาตนเองความต้องการเดินทางสู่ ประเทศจีนเพื่อท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรื อทํางาน และความสนใจใน
ภาษาและวัฒนธรรม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถามโดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่า t-test ค่า F-test และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่าในกลุ่มปั จจัยภายนอก3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาภาษาจีนนั้น ปั จจัยด้าน
สถานศึกษาส่ งผลต่อแรงจูงใจมากที่สุด (X= 4.17)รองลงมาคือปั จจัยด้านสังคม (X= 4.02) และปั จจัยด้าน
ครอบครัว (X = 3.29) ตามลําดับ โดยในส่ วนปั จจัยภายใน3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาภาษาจีนนั้น
พบว่าการวางแผนชีวิตส่ งผลต่อแรงจูงใจมากที่สุด (X= 4.07)รองลงมาคือความสนใจในประเทศจีน (X=
3.46) และการเดินทางไปประเทศจีน (X= 3.00) ตามลําดับ
ผลงานวิจยั นี้ ท าํ ให้ท ราบแนวทางในการส่ งเสริ มแรงจู งใจในการเรี ย นภาษาจี นของนักศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถทางการใช้ภาษาจีนและยังสามารถนํา
ผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนนโยบายเพื่อปรับปรุ งแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนสําหรับ
ฝ่ ายบริ หารสถานศึกษาอีกด้วย
คําสํ าคัญ : ปั จจัยที่มีอิทธิพลแรงจูงใจ ภาษาจีนมหาวิทยาลัยสยาม
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Abstract
This research aims to study the factors affecting the motivation in learning Chinese language at Siam
University, as well as to examine the relationship between different factors that affect motivation and the
motivation in learning Chinese, by using the theory of Spaulding. Simple random sampling was used to
determine the sample size. 120 students were selected from those of different faculties who enrolled in
Chinese language course of the Liberal Arts Faculty at Siam University during the first semester of the
academicyear2013.TheresearchclassifiedthefactorsaffectingonlearningChineseintotwotypes(1)External
factors such as academy, society, and family (2)Internal factors such as self-development desire to travel/study/
work in China, and interest in the language and culture. Questionnaires were created as an instrument to collect
information about the factors that affected motivation of students in learning Chinese at Siam University. The data were quantitatively analyzed via frequency, percentage, mean, t-test, F-test, and Pearson
Product Moment Correlation Coefficients. The results showed that 3 external factors respectively influenced on motivation to study Chinese; academy (X= 4.17), society (X= 4.02) and family (X= 3.29).
Meanwhile, 3 internal factors included life planning (X= 4.07), interest in China (X= 3.46), and travel to
China (X= 3.00). Besides, the result indicated the approach to promote students’ motivation for learning
Chinese at Siam University, as well as to develop the learning outcome and students’ ability in using Chinese language. The result could also be used by the University managers in policy planning of improving
Chinese language education.
Keywords : Influencing Factor, Motivation, Chinese language, Siam University

บทนํา
ปี 2558 ประเทศอาเซี ยน 10 ประเทศจะเข้าสู่ AEC การเตรี ยมความพร้ อมของภาษาเพื่อใช้ใน
การสื่ อสารในสภาพการณ์ที่มีการแข่งขันสู งขึ้นและสภาพสังคมที่มีวฒั นธรรมต่างๆ หลากหลายเข้ามา
เกี่ ยวข้องมากขึ้น จึ งเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และควรจะต้องเตรี ยมความพร้ อมให้ดีโดยนอกจากภาษา
อังกฤษแล้ว ภาษาจี นนับเป็ นอี กภาษาที่ มีความสําคัญอย่างยิ่งการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของจี นนั้นเป็ น
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ภาษาจีนเป็ นภาษาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นภาษาที่มีคนพูด
มากที่สุดในโลก จากข้อมูลตัวเลขจํานวนผูพ้ ดู ภาษาต่างๆทัว่ โลกของ Ethnologue 16th edition ในปี 2009
แสดงให้เห็นว่า ภาษาที่มีผพู ้ ดู มากที่สุดในโลก สามลําดับแรกคือ (1) ภาษาจีนกลาง ประมาณ 1,213 ล้าน
คน (2) ภาษาสเปน ประมาณ 329 ล้านคน (3) ภาษาอังกฤษ ประมาณ 328 ล้านคน และจากข้อมูลตัวเลข
ของ Internet World Stats ที่แสดงตัวเลขของผูใ้ ช้ภาษาจีนบนอินเตอร์เน็ต ในปี 2011 ระบุวา่ มีจาํ นวนราว
510ล้านคน เป็ นรองแค่เพียงเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่มีจาํ นวนประมาณ 565 ล้านคน ตัวเลข
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รวมของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตที่ใช้ภาษาจีนนั้นได้เพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก ด้วยอัตราเกื อบ 15 เท่า ภายในระยะ
เวลา11 ปี นอกจากนี้ ภาษาที่ได้รับการกําหนดให้ใช้ในสหประชาชาติมี 6 ภาษาสําคัญคือ จีนกลาง อังกฤษ
สเปน อาหรับ รัสเซีย และฝรั่งเศส
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจในการศึ กษาปั จจัยภายในและภายนอกที่ ส่งผลต่ อแรงจู งใจของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการส่ งเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถทางการใช้ภาษาจีนและยังสามารถนําผลที่ได้ใช้ใน
การวางแผนนโยบายเพื่อปรับปรุ งแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนสําหรับฝ่ ายบริ หารสถาน
ศึกษาด้วย

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกในที่ ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาภาษาจี นของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยสยาม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจต่าง ๆ กับแรงจูงใจในการเรี ยนวิชา
ภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
4. เพื่อส่ งเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

สมมุตฐิ านของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ปั จจัยภายในมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจี นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม
2. ปั จจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม

ขอบเขตของการวิจยั
1. การศึกษาลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้กาํ หนดตัวแปรคือ เพศ อายุ ระดับชั้น ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประวัติครอบครัว (มีเชื้อสายจีนหรื อไม่) การเรี ยนภาษาจีน (เคย/ไม่เคย)
2. การศึกษาปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจ กําหนดตัวแปรคือ ความคาดหวังของผูป้ กครอง
การสนับสนุ นทางการเรี ยนภาษาจีนของผูป้ กครอง ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา สัมพันธภาพ
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับอาจารย์สิ่งแวดล้อมในห้องเรี ยนเกณฑ์ตดั คะแนนที่ ชัดเจนและเหมาะสม สื่ อและ
อุปกรณ์การสอนที่ดึงดูดใจหนังสื อตําราที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนการทําตามกระแสนิยมของสังคม
ปั จจุบนั จํานวนชาวจีนที่มากขึ้นในสังคมไทยการมีเพื่อนชาวจีนความคาดหวังและการสนับสนุนจากทาง
ครอบครัว
กระแสวัฒนธรรม
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3. การศึกษาปั จจัยภายในที่มีผลต่อแรงจูงใจ กําหนดตัวแปรคือ ลักษณะมุ่งอนาคตทางอาชีพการ
พัฒนาตนเองการเดิ นทางไปประเทศจี นเพื่อท่องเที่ยวการเดิ นทางไปประเทศจี นเพื่อศึกษาต่อการเดิ น
ทางไปประเทศจี นเพื่อทํางานความสนใจในภาษาความสนใจในภาพยนตร์ และเพลง ความสนใจใน
ประวัติศาสตร์ และความสนใจในตัวหนังสื อจีนที่งดงาม

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
อายุ
เพศ
ระดับชั้นเรี ยน
ทางครอบครัวมีเชื้อสายจีน
เคยเรี ยนภาษาจีน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่บงั คับเรี ยนภาษาที่สาม
วิธีการสอนของเจ้าของวิชาภาษาจีน
สิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยน
สัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนกับอาจารย์
เกณฑ์ตดั คะแนนที่ชดั เจนและเหมาะสม
สื่ อและอุปกรณ์การสอนที่ดึงดูดใจ
หนังสื อตําราที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
การทําตามกระแสนิยมของสังคมปัจจุบนั
จํานวนชาวจีนที่มากขึ้นในสังคมไทย
การมีเพื่อนชาวจีน
ความคาดหวังจากทางครอบครัว
การสนับสนุนจากทางครอบครัว
ความต้องการในการหาอาชีพที่ดีกว่าในอนาคต
การพัฒนาตนเอง
การเดินทางไปประเทศจีนเพื่อท่องเที่ยว/
ศึกษาต่อ/ทํางาน
ความสนใจในภาษา
ความสนใจในภาพยนตร์และเพลง
ความสนใจในประวัติศาสตร์
ความสนใจในวัฒนธรรม
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แรงจูงใจในการเรี ยน
วิชาภาษาจีน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงจูงใจ
1. ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg
ทฤษฎี ของ Frederick Herzberg มีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน“motivation-maintenance theory”
หรื อ“dual factor theory”หรื อ“the motivation-hygiene theory” ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg แบ่งปั จจัยหลายๆอย่างที่แตกต่างกันมีส่วนสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกที่ดีและไม่
ดีที่เกิดขึ้น ปั จจัยต่างๆเหล่านี้สามารถแยกออกได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆดังนี้
1.1 ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor)เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนโดยตรงเพื่อจูงใจให้
นักศึกษาเรี ยนภาษาจีน เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่นกั ศึกษา ให้เรี ยนภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพราะปั จจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในได้ดว้ ยกัน ได้แก่
1.1.1 ความสําเร็ จในการเรี ยนของนักศึกษา หมายถึง การที่นกั ศึกษาสามารถสําเร็ จการ
ศึกษาและประสบความสําเร็ จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เมื่อสําเร็ จจึงเกิดความ
รู ้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็ จนั้น ๆ
1.1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่วา่ จากเพื่อน
นักศึกษา ครู บาอาจารย์ การยอมรับนี้อาจจะอยูใ่ นการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจหรื อ
การแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็ นถึงการยอมรับในความสามารถ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั ความ
สําเร็ จด้วย
1.1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ หมายถึง การเรี ยนภาษาจีนที่น่าสนใจ ที่ตอ้ งอาศัยความ
คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์หรื อมีลกั ษณะสามารถเรี ยนได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบโดยลําพัง
1.1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการเลือกเรี ยนภาษาจีน มี
ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีหรื อไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการพัฒนา การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่ม
เติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
1.2 ปั จจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor)หรื ออาจเรี ยกว่า ปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึง ปั จจัยที่จะ
คํ้าจุนให้แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษามีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีในลักษณะไม่สอดคล้อง
กันบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบขึ้น และปั จจัยที่มาจากภายนอกนักศึกษา ได้แก่
1.2.1 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากหมายถึง การที่นกั ศึกษาได้
ทํางานที่ดีกว่าหลังจากจบแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่นกั ศึกษาสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะ
วิชาชีพด้วย
1.2.2 ความสัมพันธ์กบั ผูส้ อน เพื่อนนักศึกษาร่ วมห้อง หมายถึง การติดต่อไม่วา่ เป็ นกิริยา
หรื อวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถสื่ อสารกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี
1.2.3 สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
1.2.4 นโยบายและการบริ หารงาน หมายถึง การจัดการและการบริ หารของสถาบันศึกษา
การติดต่อสื่ อสารภายใน เช่นหลักสูตรของคณะ ตารางเรี ยน ฯ
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1.2.5 สภาพสถานที่เรี ยน หมายถึง สภาพทางกายภาพ เช่น แสงเสี ยง อากาศ ชัว่ โมงการ
เรี ยน รวมทั้งลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ อีกด้วย
1.2.6 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีอนั เป็ นผลที่ได้รับ
1.2.7 วิธีการปกครองของผูส้ อนและผูป้ กครอง หมายถึง ความสามารถของผูส้ อนและ
ผูป้ กครองในการสอน การสนับสนุนหรื อความยุติธรรมในการควบคุม
2. สพอลดิง (Spaulding,1992) กล่าวว่านักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็ น 2
ประเภทคือ
2.1 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็ นสิ่ งผลักดันภายนอกตัวบุคคล
ที่มากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็ นการได้รับรางวัล เกียรติยศชื่ อเสี ยง คําชม หรื อการยกย่อง แรง
จูงใจนี้ ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่ งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณี ที่ตอ้ งการสิ่ ง
ตอบแทนเท่านั้น
2.2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็ นสิ่ งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่ ง
อาจจะเป็ นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการฯลฯ สิ่ ง
ต่างๆดังกล่าวนี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวรเช่นคนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขา
และครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ และองค์การบางแห่ งขาดทุนในการดําเนินการก็ไม่ได้จ่ายค่า
ตอบแทนที่ดีแต่ดว้ ยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่
2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 งานวิจยั ในประเทศไทย
ปริ ญดายะวงศา (2546) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่าความสามารถที่แท้จริ งระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสรุ ปว่าแรงจูงใจในและผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่าความสามารถ
ที่แท้จริ งสู งขึ้นหลังเข้าร่ วมกิ จกรรมค่ายภาษาอังกฤษจากงานวิจยั ข้างต้นสรุ ปได้ว่าการเรี ยนให้เกิ ดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีน้ นั ต้องสร้างแรงจูงใจทางการเรี ยนดังนั้นการเรี ยนภาษาต่างประเทศจะดําเนิ น
ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพผูเ้ รี ยนต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยนมีความสนใจความกระตือรื อร้นต่อบทเรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ ที่ดีทางการเรี ยนซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนเกิด
แรงจูงใจในการเรี ยนเองซึ่งแรงจูงใจดังที่ได้กล่าวล้วนมีความสําคัญต่อนักเรี ยน
2.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
ฮัสเซี ยน (Hussien, 1995) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการอ่านกับผลสัมฤทธิ์
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนเกรด 3 โรงเรี ยนรัฐบาลในรัฐจอร์เจีย (Georjgia) ผลการศึกษาพบว่า
แรงจูงใจในการอ่านมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติโดย
นักเรี ยนที่มีแรงจูงใจในการอ่านสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นด้วย
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แคนโตส์โกเมซ (Cantos Gomez, 1997) ศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนสเปนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองโดยการใช้และไม่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(CAI) ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีแรงจูงใจในการเรี ยนภาษา
อังกฤษสูงกว่านักเรี ยนในกลุ่มควบคุม

วิธีการดําเนินการวิจยั
1.ประชากรทีศ่ ึกษาและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาจีนที่คณะ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1โดยกําหนดค่าความเชื่ อมัน่ ของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับร้อยละ 95 ผูว้ ิจยั ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 120 คน โดยสุ่ มจาก
แต่ละห้องเรี ยนด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2.เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับ
แนวความคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งได้เป็ น4ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสภาพแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาจีนที่คณะศิลปศาสตร์
ส่ วนที่ 3 คําถามที่เกี่ยวกับปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาจีนที่คณะศิลปศาสตร์
ส่ วนที่ 4 คําถามที่เกี่ยวกับปั จจัยภายในที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาจีนที่คณะศิลปศาสตร์
3.วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอความอนุเคราะห์และความร่ วมมือจากอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนในคณะศิลปศาสตร์ และ
วิเทศสัมพันธ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
2. เมื่อได้รับความอนุเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามในห้องเรี ยนของวิชาภาษาจีน
และเก็บหลังจากนักศึกษาได้ให้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท้ งั หมดเพื่อนําไปจัดทําตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้และ
เตรี ยมสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
4. ค้นคว้าข้อมูลด้านแรงจูงใจและปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจจากหนังสื อวารสารสิ่ งพิมพ์เอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานที่ใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ต่อไป
4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าสถิ ติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติหรื อ SPSS FOR WINDOWS (Statistical package for the social science) สถิติที่ใช้
คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(Standard deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพและความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือคือ ค่าสถิติทดสอบ t-test และค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbachα - Coefficient)

ผลการวิจยั
ตอนที่1ผลการวิเคราะห์จาํ นวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป
จากผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง20 – 21ปี คิดเป็ นร้อยละ 87.40
โดยเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 73.44 และ 26.66 ตามลําดับ ระดับชั้นปี ที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ
29.17 ระดับชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 59.16 ทางครอบครัวมีเชื้อสายจีนคิดเป็ นร้อยละ 30.00 และ เคยเรี ยน
ภาษาจีนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยคิดเป็ นร้อยละ 18.33 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
อายุ

เพศ

ระดับชั้นเรี ยน
ทางครอบครัวมีเชื้อสายจีน

เคยเรี ยนภาษาจีน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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จํานวน

ร้ อยละ

20

37

30.80

21

68

56.60

อื่น ๆ

15

12.60

ชาย

32

26.66

หญิง

88

73.44

ชั้น 2

35

29.17

ชั้น 3

71

59.16

อื่น ๆ

14

11.67

มี

36

30.00

ไม่มี

84

70.00

เคย

22

18.33

ไม่เคย

98

81.17

4.0 – 3.0

37

30.83

3.0 – 2.0

63

52.50

2.0

20

16.67

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยภายนอกทีส่ ่ งผลต่ อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน
จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาภาษาจีนนั้น ปั จจัยด้านสถาน
ศึกษาส่ งผลต่อแรงจูงใจมากที่สุด (X= 4.17)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า หลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยที่ บงั คับเรี ยนภาษาที่ สามเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจี นมากที่ สุด
(X= 4.10) รองลงมาคือ สัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนกับอาจารย์ (X= 4.05)วิธีการสอนของเจ้าของวิชา
ภาษาจี น (X= 4.02) หนังสื อตําราที่ ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน(X= 3.52)สิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยน
(X= 3.30)เกณฑ์ต ัด คะแนนที่ ชัด เจนและเหมาะสม(X= 2.35)สื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารสอนที่ ดึ ง ดู ด ใจ
(X= 2.41)ตามลําดับปั จจัยด้านสังคมส่ งผลต่อแรงจูงใจ(X= 2.66)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบระดับของปั จจัยตามลําดับคือ การทําตามกระแสนิ ยมของสังคมปั จจุบนั (X= 3.57) การมีเพื่อนชาว
จี น (X= 2.36) และจํานวนชาวจี นที่มากขึ้นในสังคมไทย (X= 2.04) ในส่ วนปั จจัยด้านครอบครัวนั้น
ส่ งผลต่ อแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง(X= 3.29)ด้วยระดับปั จจัยการสนับสนุ นจากทางครอบครั ว
(X= 3.49) และความคาดหวังจากทางครอบครัว (X= 3.08)ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีน
ปัจจัยภายนอกทีส่ ่ งผลต่ อแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาจีน

X

S.D. ผลต่ อแรงจูงใจ

1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่บงั คับเรี ยนภาษาที่สาม 4.10

1.082

มาก

2. วิธีการสอนของเจ้าของวิชาภาษาจีน

4.02

.964

มาก

3.30

1.026

ปานกลาง

4.05

.967

มาก

2.35

.984

น้อย

6. สื่ อและอุปกรณ์การสอนที่ดึงดูดใจ

2.41

1.116

น้อย

7. หนังสื อตําราที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน

3.52

1.032

ปานกลาง

3.57

.972

ปานกลาง

2.04

.812

น้อย

10. การมีเพื่อนชาวจีน

2.36

.985

น้อย

ปั จจัยด้าน 11. ความคาดหวังจากทางครอบครัว
ครอบครัว 12. การสนับสนุนจากทางครอบครัว

3.08

.937

ปานกลาง

3.49

1.051

ปานกลาง

3. สิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยน
ปัจจัยด้าน
สถาน 4. สัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนกับอาจารย์
ศึกษา
5. เกณฑ์ตดั คะแนนที่ชดั เจนและเหมาะสม

8. การทําตามกระแสนิยมของสังคมปั จจุบนั
ปั จจัยด้าน
สังคม 9. จํานวนชาวจีนที่มากขึ้นในสังคมไทย

ทั้งหมด

3.19 .24350 ปานกลาง
กระแสวัฒนธรรม

๓๕

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีน
จากผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย ภายในต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นวิ ช าภาษาจี น นั้น เมื่ อ พิ จ ารณาในราย
ด้า นคื อ ด้า นการวางแผนชี วิ ต พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ความต้อ งการในการหาอาชี พ ที่ ดี ก ว่า ใน
อนาคต และการพัฒนาตนเองในระดับสู ง (X= 4.15 และ X= 4.00 ตามลําดับ) ด้านการเดิ นทางไป
ประเทศจี น พบว่าส่ งผลต่ อแรงจู งใจอยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.03) เมื่ อพิจารณารายละเอี ยดใน
แต่ ล ะข้อ พบว่า มี ค วามต้อ งการเดิ น ทางเพื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว (X= 3.58) เพื่ อ ทํา งาน (X= 3.06) และเพื่ อ
ศึ ก ษาต่ อ (X= 2.37) ตามลํา ดับ และท้า ยสุ ด ในด้า นความสนใจในประเทศจี น พบว่ า มี ค วามสนใจ
กับ ภาพยนตร์ แ ละเพลง (X= 4.19)ความสนใจในภาษา (X= 4.05) ความสนใจในประวัติ ศ าสตร์
(X= 2.81) และความสนใจในวัฒนธรรม (X= 2.79) ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีน
ปัจจัยภายนอกทีส่ ่ งผลต่ อแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาภาษาจีน

S.D.

ผลต่ อแรงจูงใจ

การวางแผน 1. ความต้องการในการหาอาชีพที่ดีกว่าในอนาคต 4.15
ชีวติ
2. การพัฒนาตนเอง
4.00

.819

มาก

.993

มาก

3. การเดินทางไปประเทศจีนเพื่อท่องเที่ยว

.991

ปานกลาง

การเดินทาง
4. การเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาต่อ
ไปประเทศจีน
5. การเดินทางไปประเทศจีนเพื่อทํางาน

X

3.58

2.37 1.108

น้อย

3.06 1.055

ปานกลาง

6. ความสนใจในภาษา

4.05 1.067

มาก

ความสนใจใน 7. ความสนใจในภาพยนตร์และเพลง
ประเทศจีน 8. ความสนใจในประวัติศาสตร์
9. ความสนใจในวัฒนธรรม
ทั้งหมด

4.19 .964
2.81 1.067
2.79 .967
3.37 .17665

มาก
น้อย
น้อย
มาก

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาภาษาจี นนั้น ปั จจัยด้านสถาน
ศึกษาส่ งผลต่อแรงจูงใจมากที่สุด (X= 4.17) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า หลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยที่บงั คับเรี ยนภาษาที่สามเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนมากที่สุด (X=
4.10) รองลงมาคือ สัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนกับอาจารย์ (X= 4.05) วิธีการสอนของเจ้าของวิชาภาษา
จีน (X= 4.02) หนังสื อตําราที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน (X= 3.52) สิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยน (X= 3.30)

๓๖ กระแสวัฒนธรรม

เกณฑ์ตดั คะแนนที่ชดั เจนและเหมาะสม (X= 2.35) สื่ อและอุปกรณ์การสอนที่ดึงดูดใจ (X= 2.41) ตาม
ลําดับ ปั จจัยด้านสังคมส่ งผลต่อแรงจูงใจ (X= 2.66) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบระดับของ
ปั จจัยตามลําดับคือ การทําตามกระแสนิ ยมของสังคมปั จจุบนั (X= 3.57) การมีเพื่อนชาวจีน (X= 2.36)
และจํานวนชาวจีนที่มากขึ้นในสังคมไทย (X= 2.04) ในส่ วนปั จจัยด้านครอบครัวนั้น ส่ งผลต่อแรงจูงใจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง (X= 3.29)ด้วยระดับปั จจัยการสนับสนุนจากทางครอบครัว (X= 3.49) และความ
คาดหวังจากทางครอบครัว (X= 3.08)ตามลําดับ
ปั จจัยภายในต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาภาษาจี นนั้น เมื่อพิจารณาในรายด้านคือ ด้านการ
วางแผนชีวิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการในการหาอาชีพที่ดีกว่าในอนาคต และการพัฒนา
ตนเองในระดับสูง (X= 4.15 และ(X = 4.00 ตามลําดับ) ด้านการเดินทางไปประเทศจีน พบว่าส่ งผลต่อแรง
จูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (X= 3.03) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า มีความต้องการเดินทาง
เพื่อท่องเที่ยว (X= 3.58) เพื่อทํางาน (X= 3.06) และเพื่อศึกษาต่อ (X= 2.37) ตามลําดับและท้ายสุ ดในด้าน
ความสนใจในประเทศจีนพบว่ามีความสนใจกับภาพยนตร์และเพลง (X= 4.19) ความสนใจในภาษา (X=
4.05) ความสนใจในประวัติศาสตร์ (X= 2.81) และความสนใจในวัฒนธรรม (X= 2.79) ตามลําดับ

ข้ อเสนอแนะ
1. ปั จจัยภายในด้านความต้องการในการหาอาชี พที่ดีกว่าในอนาคตเป็ นปั จจัยภายในที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนมากที่สุด อาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึ กษาควรปลูกฝังให้นิสิตให้มี
ความคิดเห็นของตัวเองในการวางแผนชีวิตการงานและตั้งเป้ าหมายที่ชดั เจนในอนาคต ให้คาํ แนะนําและ
ข้อมูลข่าวสารทางการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
2. ปั จจัยภายนอกด้านสถานศึกษาส่ งผลต่อแรงจูงใจเป็ นรอง สถานศึกษาจัดการโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนที่ดีและตั้งเกณฑ์ในการผ่านวิชาภาษาจีนที่เหมาะสมสามารถเพิ่มแรงจูงใจของนิ สิตมหาวิทยาลัย
สยามรวมทั้งอาจารย์ประจําวิชาควรปรับปรุ งสื่ อการสอนที่ใช้ในห้องเรี ยนให้หลากหลายด้วย
3. การสร้ างแรงจู งใจและการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นปั ญหาที่ ตอ้ ง
ใช้เ วลาในการกล่ อ มเกลาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ แ ละสร้ า งนิ สั ย ในการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตัว เองให้ แ ก่ ผู ้
เรี ย นในส่ ว นการสร้ างแรงจู ง ใจ คณะฯอาจต้อ งจัด กิ จ กรรมด้า นต่ า งๆเพื่ อ ช่ ว ยกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ย นเห็ น
ความสําคัญของการเรี ยนรู ้ เช่ นจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้ภาษาจี นให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ที่ได้
เรี ย นมาใช้จ ริ ง ผ่า นการทากิ จ กรรมหรื อ จัด ให้ผูเ้ รี ย นเข้า ฟั ง การถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ ากบัณ ฑิ ต ที่
ประสบความสําเร็ จของคณะฯเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการเรี ยนจากแบบอย่างที่ ดีของรุ่ นพี่เป็ นต้น
ในส่ ว นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ค ณะฯควรเน้น ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ทัก ษะด้า นการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตัว เองโดยจัด
ให้ผูเ้ รี ย นได้รั บ ฟั ง การแนะแนวจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาผูส้ อนหรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการเรี ย นการสอน
ภาษาจี นเพื่อช่ วยวางแผนหรื อแนะแนวทางการเรี ยนรู ้ ในระดับมหาวิทยาลัยช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้รู้หลัก
หรื อ วิธี ก ารเรี ย นภาษาจี น ที่ ถู ก ต้อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขณะเดี ย วกัน ควรต้อ งให้ค วามสํา คัญ กับ การ
ประเมินการเรี ยนการสอนเพื่อรับทราบปั ญหาจากผูเ้ รี ยนโดยตรงและนําปั ญหาที่ได้มาหาแนวทางแก้ไข
กระแสวัฒนธรรม

๓๗

นอกจากนี้ คณะฯควรพัฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละค้น คว้า ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ทั้ง ในส่ ว นห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันขงจื๊อเพื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองของผูเ้ รี ยนไปพร้อมกัน
4. ด้านปั ญหาพื้นฐานภาษาจีนของผูเ้ รี ยนควรมีแผนการที่ชดั เจนในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อนและเพื่อแก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนมีระดับภาษาจีนที่แตกต่าง
กันมากจนเกินไปโดยควรแยกการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนตามความสามารถของผูเ้ รี ยนซึ่ งแบ่งออก
ได้เป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาแล้วและกลุ่มที่ไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อนการแบ่งกลุ่มผู ้
เรี ยนควรเริ่ มทาตั้งแต่ก่อนเข้าเรี ยนในภาคการศึกษาแรกโดยจัดสอบวัดระดับภาษาจี นให้แก่ผูเ้ รี ยนที่มี
พื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเพื่อแยกผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การสอบให้อยูใ่ นกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีพ้ืนฐานภาษาจีนและ
ผูเ้ รี ยนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสอบจัดให้เรี ยนร่ วมกับกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนเมื่อแยกกลุ่มผู ้
เรี ยนตามความสามารถทางด้านภาษาจีนแล้วจะทําให้ผเู ้ รี ยนที่มีพ้ืนฐานภาษาจีนสามารถเรี ยนรู ้ต่อยอดองค์
ความรู ้เดิมและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภาษาจีนของตนเองได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันการเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ยนก็จะทําได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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