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ปัจจยัทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจนีของนักศึกษามหาวทิยาลยัสยาม
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บทคดัย่อ

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจกบัแรงจูงใจใน

การเรียนวชิาภาษาจีน โดยใชท้ฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจของสพอลดิง (Spaulding, 1992) การวจิยัคร้ังน้ี

ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 120 คน จากนกัศึกษาจากคณะต่าง ๆ ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา

ภาษาจีนท่ีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 1 โดยจาํแนกปัจจยัท่ีศึกษา

เป็น 2 ดา้น คือ (1) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังคม และครอบครัว  (2) ปัจจยัภายในไดแ้ก่การ

พฒันาตนเองความตอ้งการเดินทางสู่ประเทศจีนเพ่ือท่องเท่ียว ศึกษาต่อ หรือทาํงาน และความสนใจใน

ภาษาและวฒันธรรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามโดยเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ

การวเิคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียค่า t-test  ค่า F-test และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สัน ผลการวิจยัพบวา่ในกลุ่มปัจจยัภายนอก3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนั้น  ปัจจยัดา้น

สถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด (X= 4.17)รองลงมาคือปัจจยัดา้นสงัคม (X= 4.02) และปัจจยัดา้น

ครอบครัว  (X = 3.29) ตามลาํดบั  โดยในส่วนปัจจยัภายใน3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนั้น 

พบวา่การวางแผนชีวิตส่งผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด (X= 4.07)รองลงมาคือความสนใจในประเทศจีน (X= 

3.46) และการเดินทางไปประเทศจีน (X= 3.00) ตามลาํดบั

 ผลงานวิจยัน้ีทาํให้ทราบแนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัสยาม พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการใชภ้าษาจีนและยงัสามารถนาํ

ผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนนโยบายเพ่ือปรับปรุงแนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนสาํหรับ

ฝ่ายบริหารสถานศึกษาอีกดว้ย

 

คาํสําคญั : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลแรงจูงใจ ภาษาจีนมหาวทิยาลยัสยาม
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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 

academic year 2013. The research classified the factors affecting on learning Chinese into two types (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 Univer-

sity. 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 influ-

enced 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 Chi-

nese 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 ประเทศอาเซียน 10 ประเทศจะเขา้สู่ AEC การเตรียมความพร้อมของภาษาเพ่ือใชใ้น

การส่ือสารในสภาพการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึนและสภาพสังคมท่ีมีวฒันธรรมต่างๆ หลากหลายเขา้มา

เก่ียวขอ้งมากข้ึน จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละควรจะตอ้งเตรียมความพร้อมให้ดีโดยนอกจากภาษา

องักฤษแลว้ ภาษาจีนนับเป็นอีกภาษาท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นเป็น

สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหภ้าษาจีนเป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นภาษาท่ีมีคนพดู

มากท่ีสุดในโลก จากขอ้มูลตวัเลขจาํนวนผูพ้ดูภาษาต่างๆทัว่โลกของ Ethnologue 16th edition ในปี 2009 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาษาท่ีมีผูพ้ดูมากท่ีสุดในโลก สามลาํดบัแรกคือ (1) ภาษาจีนกลาง ประมาณ 1,213 ลา้น

คน (2) ภาษาสเปน ประมาณ 329 ลา้นคน (3) ภาษาองักฤษ ประมาณ 328 ลา้นคน และจากขอ้มูลตวัเลข

ของ Internet World Stats ท่ีแสดงตวัเลขของผูใ้ชภ้าษาจีนบนอินเตอร์เน็ต ในปี 2011 ระบุวา่ มีจาํนวนราว 

510ลา้นคน เป็นรองแค่เพียงเวบ็ไซตข์องผูใ้ชภ้าษาองักฤษเท่านั้นท่ีมีจาํนวนประมาณ 565 ลา้นคน ตวัเลข
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รวมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีใชภ้าษาจีนนั้นไดเ้พ่ิมสูงข้ึนอย่างมาก ดว้ยอตัราเกือบ 15 เท่า ภายในระยะ

เวลา11 ปี นอกจากน้ี ภาษาท่ีไดรั้บการกาํหนดใหใ้ชใ้นสหประชาชาติมี 6 ภาษาสาํคญัคือ จีนกลาง องักฤษ 

สเปน อาหรับ รัสเซีย และฝร่ังเศส

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการใชภ้าษาจีนและยงัสามารถนาํผลท่ีไดใ้ชใ้น

การวางแผนนโยบายเพ่ือปรับปรุงแนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนสาํหรับฝ่ายบริหารสถาน

ศึกษาดว้ย

วตัถุประสงค์ของการวจิยั

 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกในท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัสยาม

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจต่าง ๆ กบัแรงจูงใจในการเรียนวิชา

ภาษาจีนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม

 4.  เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม

สมมุตฐิานของการศึกษาค้นคว้า

 1. ปัจจยัภายในมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม

 2. ปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม

ขอบเขตของการวจิยั

 1. การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดก้าํหนดตวัแปรคือ เพศ อาย ุระดบัชั้น ผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน ประวติัครอบครัว (มีเช้ือสายจีนหรือไม่) การเรียนภาษาจีน (เคย/ไม่เคย)

 2. การศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ กาํหนดตวัแปรคือ ความคาดหวงัของผูป้กครอง 

การสนบัสนุนทางการเรียนภาษาจีนของผูป้กครอง ลกัษณะทางกายภาพของสถานศึกษา  สัมพนัธภาพ

ระหว่างผูเ้รียนกบัอาจารยส่ิ์งแวดลอ้มในห้องเรียนเกณฑ์ตดัคะแนนท่ีชัดเจนและเหมาะสม ส่ือและ

อุปกรณ์การสอนท่ีดึงดูดใจหนงัสือตาํราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนการทาํตามกระแสนิยมของสงัคม

ปัจจุบนัจาํนวนชาวจีนท่ีมากข้ึนในสังคมไทยการมีเพ่ือนชาวจีนความคาดหวงัและการสนบัสนุนจากทาง

ครอบครัว
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 3. การศึกษาปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ กาํหนดตวัแปรคือ ลกัษณะมุ่งอนาคตทางอาชีพการ

พฒันาตนเองการเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือท่องเท่ียวการเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือศึกษาต่อการเดิน

ทางไปประเทศจีนเพ่ือทาํงานความสนใจในภาษาความสนใจในภาพยนตร์และเพลง ความสนใจใน

ประวติัศาสตร์  และความสนใจในตวัหนงัสือจีนท่ีงดงาม

กรอบแนวความคดิ

 ตวัแปรอสิระ 

อายุ

เพศ

ระดบัชั้นเรียน

ทางครอบครัวมีเช้ือสายจีน

เคยเรียนภาษาจีน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

แรงจูงใจในการเรียน

วชิาภาษาจีน

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัท่ีบงัคบัเรียนภาษาท่ีสาม
วธีิการสอนของเจา้ของวชิาภาษาจีน
ส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน
สมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารย์
เกณฑต์ดัคะแนนท่ีชดัเจนและเหมาะสม
ส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีดึงดูดใจ
หนงัสือตาํราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน
การทาํตามกระแสนิยมของสงัคมปัจจุบนั
จาํนวนชาวจีนท่ีมากข้ึนในสงัคมไทย
การมีเพ่ือนชาวจีน
ความคาดหวงัจากทางครอบครัว
การสนบัสนุนจากทางครอบครัว

ความตอ้งการในการหาอาชีพท่ีดีกวา่ในอนาคต

การพฒันาตนเอง

การเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือท่องเท่ียว/

  ศึกษาต่อ/ทาํงาน

ความสนใจในภาษา

ความสนใจในภาพยนตร์และเพลง   

ความสนใจในประวติัศาสตร์  

ความสนใจในวฒันธรรม
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เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจ
  1. ทฤษฎกีารจูงใจของ Herzberg

   ทฤษฎีของ Frederick Herzberg มีช่ือเรียกแตกต่างกนั“motivation-maintenance theory” 

หรือ“dual factor theory”หรือ“the motivation-hygiene theory”  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวาง   

ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg แบ่งปัจจยัหลายๆอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีส่วนสมัพนัธ์กบัความรู้สึกท่ีดีและไม่

ดีท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีสามารถแยกออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆดงัน้ี

   1.1 ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor)เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนโดยตรงเพ่ือจูงใจให้

นกัศึกษาเรียนภาษาจีน เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่นกัศึกษา ให้เรียนภาษาจีนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจยัท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการภายในไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่

    1.1.1 ความสาํเร็จในการเรียนของนกัศึกษา หมายถึง การท่ีนกัศึกษาสามารถสาํเร็จการ

ศึกษาและประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เม่ือสาํเร็จจึงเกิดความ

รู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จนั้น ๆ

    1.1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่จากเพ่ือน

นกัศึกษา ครูบาอาจารย ์  การยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจหรือ

การแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่กบัความ

สาํเร็จดว้ย

    1.1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง การเรียนภาษาจีนท่ีน่าสนใจ ท่ีตอ้งอาศยัความ

คิดริเร่ิมสร้างสรรคห์รือมีลกัษณะสามารถเรียนไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยลาํพงั

    1.1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกเรียนภาษาจีน มี

ความรับผดิชอบต่อการเรียน มีหรือไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด

    1.1.5 ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการพฒันา การมีโอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิม

เติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม

   1.2 ปัจจยัคํ้าจุน (Maintenance Factor)หรืออาจเรียกวา่ ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะ

คํ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษามีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้ง

กนับุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกนกัศึกษา ไดแ้ก่

    1.2.1 โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต  นอกจากหมายถึง การท่ีนกัศึกษาได้

ทาํงานท่ีดีกว่าหลงัจากจบแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีนกัศึกษาสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะ

วชิาชีพดว้ย

    1.2.2 ความสมัพนัธ์กบัผูส้อน เพ่ือนนกัศึกษาร่วมหอ้ง หมายถึง การติดต่อไม่วา่เป็นกิริยา 

หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถส่ือสารกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี

    1.2.3 สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสงัคมท่ีมีเกียรติ 

และศกัด์ิศรี

    1.2.4 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารของสถาบนัศึกษา

การติดต่อส่ือสารภายใน เช่นหลกัสูตรของคณะ ตารางเรียน ฯ
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    1.2.5 สภาพสถานท่ีเรียน หมายถึง สภาพทางกายภาพ เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมงการ

เรียน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ อีกดว้ย

    1.2.6 ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บ

    1.2.7 วิธีการปกครองของผูส้อนและผูป้กครอง หมายถึง ความสามารถของผูส้อนและ

ผูป้กครองในการสอน การสนบัสนุนหรือความยติุธรรมในการควบคุม

 2. สพอลดิง (Spaulding,1992) กล่าวว่านกัการศึกษาและนกัจิตวิทยาไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 

ประเภทคือ

  2.1 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคล

ท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง คาํชม หรือการยกยอ่ง แรง

จูงใจน้ีไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิง

ตอบแทนเท่านั้น

  2.2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึง

อาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการฯลฯ ส่ิง

ต่างๆดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวรเช่นคนงานท่ีเห็นองคก์ารคือสถานท่ีให้ชีวิตแก่เขา

และครอบครัวเขากจ็ะจงรักภกัดีต่อองคก์าร และองคก์ารบางแห่งขาดทุนในการดาํเนินการกไ็ม่ไดจ่้ายค่า

ตอบแทนท่ีดีแต่ดว้ยความผกูพนัพนกังานกร่็วมกนัลดค่าใชจ่้ายและช่วยกนัทาํงานอยา่งเตม็ท่ี

 2. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

  2.1 งานวจิยัในประเทศไทย

   ปริญดายะวงศา (2546) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเดก็ท่ี

มีความสามารถพิเศษดา้นภาษาองักฤษท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่ความสามารถท่ีแทจ้ริงระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษสรุปวา่แรงจูงใจในและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นภาษาองักฤษท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าความสามารถ

ท่ีแทจ้ริงสูงข้ึนหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษจากงานวิจยัขา้งตน้สรุปไดว้่าการเรียนให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีนั้นตอ้งสร้างแรงจูงใจทางการเรียนดงันั้นการเรียนภาษาต่างประเทศจะดาํเนิน

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้รียนตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนมีความสนใจความกระตือรือร้นต่อบทเรียน

ปฏิบติักิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผลสัมฤทธ์ิท่ีดีทางการเรียนซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือผูเ้รียนเกิด

แรงจูงใจในการเรียนเองซ่ึงแรงจูงใจดงัท่ีไดก้ล่าวลว้นมีความสาํคญัต่อนกัเรียน

  2.2 งานวจิยัในต่างประเทศ

   ฮสัเซียน (Hussien, 1995) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการอ่านกบัผลสมัฤทธ์ิ

ในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนเกรด 3 โรงเรียนรัฐบาลในรัฐจอร์เจีย (Georjgia) ผลการศึกษาพบวา่

แรงจูงใจในการอ่านมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดย

นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจในการอ่านสูง จะมีผลสมัฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึนดว้ย
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 แคนโตส์โกเมซ (Cantos Gomez, 1997) ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของ

นกัเรียนสเปนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองโดยการใชแ้ละไม่ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) ผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษา

องักฤษสูงกวา่นกัเรียนในกลุ่มควบคุม

วธีิการดาํเนินการวจิยั
 1.ประชากรทีศึ่กษาและกลุ่มตวัอย่าง

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาจากคณะต่าง ๆ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนท่ีคณะ

ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 1โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่ม

ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบัร้อยละ 95 ผูว้ิจยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 120 คน โดยสุ่มจาก

แต่ละหอ้งเรียนดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)

 2.เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษา ประกอบกบั

แนวความคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น4ส่วน คือ

 ส่วนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นลกัษณะคาํถามแบบเลือกตอบ

 ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัสภาพแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาจีนท่ีคณะศิลปศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 3 คาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัสยาม ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาจีนท่ีคณะศิลปศาสตร์

 ส่วนท่ี 4 คาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัสยาม ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาจีนท่ีคณะศิลปศาสตร์

 3.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

  1. ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากอาจารยส์อนวิชาภาษาจีนในคณะศิลปศาสตร์และ

วเิทศสมัพนัธ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม

  2. เม่ือไดรั้บความอนุเคราะห์   ผูว้จิยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามในหอ้งเรียนของวชิาภาษาจีน

และเกบ็หลงัจากนกัศึกษาไดใ้หข้อ้มูลครบถว้นแลว้

  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทั้งหมดเพ่ือนาํไปจดัทาํตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ละ

เตรียมสาํหรับการวเิคราะห์ทางสถิติ

  4. คน้ควา้ขอ้มูลดา้นแรงจูงใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจจากหนงัสือวารสารส่ิงพิมพเ์อกสาร

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัต่อไป

 4.การวเิคราะห์ข้อมูล

  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติหรือ SPSS FOR WINDOWS (Statistical package for the social science) สถิติท่ีใช้

คือ ค่าความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(Standard deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั(The Pear-

son Product Moment Correlation Coefficient) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพและความเช่ือมัน่ของ

เคร่ืองมือคือ ค่าสถิติทดสอบ t-test และค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbachα - Coefficient) 

ผลการวจิยั
 ตอนท่ี1ผลการวเิคราะห์จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป

  จากผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง20 – 21ปีคิดเป็นร้อยละ 87.40 

โดยเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายคิดเป็นร้อยละ 73.44 และ 26.66 ตามลาํดบั ระดบัชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 

29.17 ระดบัชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 59.16 ทางครอบครัวมีเช้ือสายจีนคิดเป็นร้อยละ 30.00 และ เคยเรียน

ภาษาจีนก่อนเขา้มหาวทิยาลยัคิดเป็นร้อยละ 18.33 ดงัตารางท่ี 1

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ข้อมูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ

อายุ

20 37 30.80

21 68 56.60

อ่ืน ๆ 15 12.60

เพศ
ชาย 32 26.66

หญิง 88 73.44

ระดบัชั้นเรียน

ชั้น 2 35 29.17

ชั้น 3 71 59.16

อ่ืน ๆ 14 11.67

ทางครอบครัวมีเช้ือสายจีน มี 36 30.00

ไม่มี 84 70.00

เคยเรียนภาษาจีน
เคย 22 18.33

ไม่เคย 98 81.17

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
4.0 – 3.0 37 30.83

3.0 – 2.0 63 52.50

2.0 20 16.67
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัภายนอกทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจนี

 จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนั้น  ปัจจยัดา้นสถาน

ศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด (X= 4.17)เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า  หลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัท่ีบงัคบัเรียนภาษาท่ีสามเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนมากท่ีสุด

(X= 4.10) รองลงมาคือ สัมพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนกบัอาจารย ์ (X= 4.05)วิธีการสอนของเจา้ของวิชา

ภาษาจีน (X= 4.02) หนังสือตาํราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน(X= 3.52)ส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียน

(X= 3.30)เกณฑ์ตัดคะแนนท่ีชัดเจนและเหมาะสม(X= 2.35)ส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีดึงดูดใจ

(X= 2.41)ตามลาํดบัปัจจยัดา้นสังคมส่งผลต่อแรงจูงใจ(X= 2.66)เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้

พบระดบัของปัจจยัตามลาํดบัคือ การทาํตามกระแสนิยมของสังคมปัจจุบนั (X= 3.57) การมีเพ่ือนชาว

จีน (X= 2.36) และจาํนวนชาวจีนท่ีมากข้ึนในสังคมไทย (X= 2.04) ในส่วนปัจจยัดา้นครอบครัวนั้น 

ส่งผลต่อแรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง(X= 3.29)ดว้ยระดบัปัจจยัการสนับสนุนจากทางครอบครัว 

(X= 3.49) และความคาดหวงัจากทางครอบครัว (X= 3.08)ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี  2

ตารางที ่2 ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจีน

ปัจจยัภายนอกทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียน

วชิาภาษาจนี
X S.D. ผลต่อแรงจูงใจ

ปัจจยัดา้น

สถาน

ศึกษา

1. หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัท่ีบงัคบัเรียนภาษาท่ีสาม 4.10 1.082 มาก

2. วธีิการสอนของเจา้ของวชิาภาษาจีน 4.02 .964 มาก

3. ส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน 3.30 1.026 ปานกลาง

4. สมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารย์ 4.05 .967 มาก

5. เกณฑต์ดัคะแนนท่ีชดัเจนและเหมาะสม 2.35 .984 นอ้ย

6. ส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีดึงดูดใจ 2.41 1.116 นอ้ย

7. หนงัสือตาํราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน 3.52 1.032 ปานกลาง

ปัจจยัดา้น

สงัคม

8. การทาํตามกระแสนิยมของสงัคมปัจจุบนั 3.57 .972 ปานกลาง

9. จาํนวนชาวจีนท่ีมากข้ึนในสงัคมไทย 2.04 .812 นอ้ย

10. การมีเพ่ือนชาวจีน 2.36 .985 นอ้ย

ปัจจยัดา้น

ครอบครัว

11. ความคาดหวงัจากทางครอบครัว 3.08 .937 ปานกลาง

12. การสนบัสนุนจากทางครอบครัว 3.49 1.051 ปานกลาง

ทั้งหมด 3.19 .24350 ปานกลาง
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ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจีน

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายในต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนั้น เม่ือพิจารณาในราย

ด้านคือ ด้านการวางแผนชีวิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการในการหาอาชีพท่ีดีกว่าใน

อนาคต และการพฒันาตนเองในระดบัสูง (X= 4.15 และ X= 4.00 ตามลาํดบั)  ดา้นการเดินทางไป

ประเทศจีน พบว่าส่งผลต่อแรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง  (X= 3.03) เม่ือพิจารณารายละเอียดใน

แต่ละขอ้พบว่า มีความต้องการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว (X= 3.58)  เพ่ือทาํงาน (X= 3.06) และเพ่ือ

ศึกษาต่อ (X= 2.37) ตามลาํดับและท้ายสุดในด้านความสนใจในประเทศจีนพบว่ามีความสนใจ

กับภาพยนตร์และเพลง (X= 4.19)ความสนใจในภาษา (X= 4.05) ความสนใจในประวติัศาสตร์ 

(X= 2.81) และความสนใจในวฒันธรรม (X= 2.79) ตามลาํดบั  ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจีน

ปัจจยัภายนอกทีส่่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการเรียนวชิาภาษาจนี
X S.D. ผลต่อแรงจูงใจ

การวางแผน

ชีวติ

1. ความตอ้งการในการหาอาชีพท่ีดีกวา่ในอนาคต 4.15 .819 มาก

2. การพฒันาตนเอง 4.00 .993 มาก

การเดินทาง

ไปประเทศจีน

3. การเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือท่องเท่ียว 3.58 .991 ปานกลาง

4. การเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือศึกษาต่อ 2.37 1.108 นอ้ย

5. การเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือทาํงาน 3.06 1.055 ปานกลาง

ความสนใจใน

ประเทศจีน

6. ความสนใจในภาษา 4.05 1.067 มาก

7. ความสนใจในภาพยนตร์และเพลง  4.19 .964 มาก

8. ความสนใจในประวติัศาสตร์ 2.81 1.067 นอ้ย

9. ความสนใจในวฒันธรรม 2.79 .967 นอ้ย

ทั้งหมด 3.37 .17665 มาก

สรุปผลการวจิยั
 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนั้น  ปัจจยัดา้นสถาน

ศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด (X= 4.17) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า  หลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัท่ีบงัคบัเรียนภาษาท่ีสามเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนมากท่ีสุด (X= 

4.10)  รองลงมาคือ สัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารย ์ (X= 4.05) วิธีการสอนของเจา้ของวิชาภาษา

จีน (X= 4.02) หนงัสือตาํราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน (X= 3.52) ส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน (X= 3.30) 
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เกณฑต์ดัคะแนนท่ีชดัเจนและเหมาะสม (X= 2.35) ส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีดึงดูดใจ (X= 2.41) ตาม

ลาํดบั ปัจจยัดา้นสังคมส่งผลต่อแรงจูงใจ (X= 2.66) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบระดบัของ

ปัจจยัตามลาํดบัคือ การทาํตามกระแสนิยมของสังคมปัจจุบนั (X= 3.57) การมีเพ่ือนชาวจีน (X= 2.36)  

และจาํนวนชาวจีนท่ีมากข้ึนในสงัคมไทย (X= 2.04)  ในส่วนปัจจยัดา้นครอบครัวนั้น ส่งผลต่อแรงจูงใจ

อยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.29)ดว้ยระดบัปัจจยัการสนบัสนุนจากทางครอบครัว (X= 3.49) และความ

คาดหวงัจากทางครอบครัว (X= 3.08)ตามลาํดบั

 ปัจจยัภายในต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนั้น เม่ือพิจารณาในรายดา้นคือ ดา้นการ

วางแผนชีวิต พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตอ้งการในการหาอาชีพท่ีดีกว่าในอนาคต และการพฒันา

ตนเองในระดบัสูง (X= 4.15 และ(X = 4.00 ตามลาํดบั)  ดา้นการเดินทางไปประเทศจีน พบวา่ส่งผลต่อแรง

จูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.03) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบวา่ มีความตอ้งการเดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียว (X= 3.58)  เพ่ือทาํงาน (X= 3.06) และเพ่ือศึกษาต่อ (X= 2.37) ตามลาํดบัและทา้ยสุดในดา้น

ความสนใจในประเทศจีนพบวา่มีความสนใจกบัภาพยนตร์และเพลง (X= 4.19)  ความสนใจในภาษา  (X= 

4.05)  ความสนใจในประวติัศาสตร์ (X= 2.81) และความสนใจในวฒันธรรม (X= 2.79) ตามลาํดบั  

ข้อเสนอแนะ
 1. ปัจจยัภายในดา้นความตอ้งการในการหาอาชีพท่ีดีกว่าในอนาคตเป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนมากท่ีสุด อาจารยป์ระจาํวิชาและอาจารยท่ี์ปรึกษาควรปลูกฝังใหนิ้สิตใหมี้

ความคิดเห็นของตวัเองในการวางแผนชีวิตการงานและตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนในอนาคต ใหค้าํแนะนาํและ

ขอ้มูลข่าวสารทางการงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาจีน

 2. ปัจจยัภายนอกดา้นสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจเป็นรอง สถานศึกษาจดัการโปรแกรมวิชา

ภาษาจีนท่ีดีและตั้งเกณฑใ์นการผา่นวิชาภาษาจีนท่ีเหมาะสมสามารถเพ่ิมแรงจูงใจของนิสิตมหาวิทยาลยั

สยามรวมทั้งอาจารยป์ระจาํวชิาควรปรับปรุงส่ือการสอนท่ีใชใ้นหอ้งเรียนใหห้ลากหลายดว้ย

 3. การสร้างแรงจูงใจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นปัญหาท่ีตอ้ง

ใช้เวลาในการกล่อมเกลาเพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติและสร้างนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้แก่ผู ้

เรียนในส่วนการสร้างแรงจูงใจ คณะฯอาจตอ้งจดักิจกรรมด้านต่างๆเพ่ือช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็น

ความสําคญัของการเรียนรู้ เช่นจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาจีนให้ผูเ้รียนสามารถนาความรู้ท่ีได้

เรียนมาใช้จริงผ่านการทากิจกรรมหรือจัดให้ผูเ้รียนเขา้ฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากบณัฑิตท่ี

ประสบความสําเร็จของคณะฯเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนจากแบบอย่างท่ีดีของรุ่นพ่ีเป็นตน้

ในส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้คณะฯควรเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยจัด

ให้ผูเ้รียนได้รับฟังการแนะแนวจากอาจารยท่ี์ปรึกษาผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญด้านการเรียนการสอน

ภาษาจีนเพ่ือช่วยวางแผนหรือแนะแนวทางการเรียนรู้ในระดบัมหาวิทยาลยัช่วยให้ผูเ้รียนได้รู้หลกั

หรือวิธีการเรียนภาษาจีนท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันควรต้องให้ความสําคญักับการ

ประเมินการเรียนการสอนเพ่ือรับทราบปัญหาจากผูเ้รียนโดยตรงและนาํปัญหาท่ีไดม้าหาแนวทางแกไ้ข
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นอกจากน้ีคณะฯควรพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมทั้ งในส่วนห้องสมุดของ

มหาวทิยาลยัและสถาบนัขงจ๊ือเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเองของผูเ้รียนไปพร้อมกนั

 4. ดา้นปัญหาพ้ืนฐานภาษาจีนของผูเ้รียนควรมีแผนการท่ีชดัเจนในการจดัการศึกษาเพ่ือรองรับ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อนและเพ่ือแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนในชั้นเรียนมีระดบัภาษาจีนท่ีแตกต่าง

กนัมากจนเกินไปโดยควรแยกการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนตามความสามารถของผูเ้รียนซ่ึงแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานภาษาจีนมาแลว้และกลุ่มท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อนการแบ่งกลุ่มผู ้

เรียนควรเร่ิมทาตั้งแต่ก่อนเขา้เรียนในภาคการศึกษาแรกโดยจดัสอบวดัระดบัภาษาจีนให้แก่ผูเ้รียนท่ีมี

พ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อนเพ่ือแยกผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารสอบใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีพ้ืนฐานภาษาจีนและ

ผูเ้รียนท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑก์ารสอบจดัให้เรียนร่วมกบักลุ่มผูเ้รียนท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนเม่ือแยกกลุ่มผู ้

เรียนตามความสามารถทางดา้นภาษาจีนแลว้จะทาํใหผู้เ้รียนท่ีมีพ้ืนฐานภาษาจีนสามารถเรียนรู้ต่อยอดองค์

ความรู้เดิมและพฒันาขีดความสามารถทางดา้นภาษาจีนของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ีขณะเดียวกนัการเรียน

การสอนในชั้นเรียนกจ็ะทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน
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