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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จ�าแนกตามเพศ	
ช่วงชั้นปี	 และสาขาวิชา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นิสิตจีนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
นานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพาช่วงชั้นปีที่	2	ปีที่	3	และปีที่	4	ปีการศึกษา	2553	จ�านวน	202	คน	
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	53	ข้อ	สถิติ
ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู		ได้แก่		ค่าเฉลีย่		ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน		การทดสอบค่าท	ีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว		และทดสอบความแตกต่างรายคู	่	โดยวิธทีดสอบผลต่างนยัส�าคญัน้อยทีส่ดุ	(LSD)	
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง		ยกเว้นด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก		2)	ผลสมัฤทธิ์
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ทางการเรียนของนิสิตจีน	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 3)	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนจ�าแนกตามเพศและ
ช่วงชัน้ปี		โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคัญทางสถติ	ิ	จ�าแนกตามสาขาวิชา		โดยรวม		แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทีร่ะดับ	.05			4)	การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการของนสิติจนี	จ�าแนกตาม
เพศ	 ช่วงช้ันปีและสาขาวิชาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 	 5)	 ความ
พึงพอใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการของนิสิตจีนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

ค�าส�าคัญ : ความสัมพันธ์/	ความพึงพอใจ/	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/	นักศึกษาจีน/
	 	 วิทยาลัยนานาชาติ/	มหาวิทยาลัยบูรพา

ABSTRACT
 The purposes of this research were to determine and compare the relationship 
between satisfaction and achievements of Chinese students attending the International 
College	of	Burapha	University,	in	terms	of	genders,	year	of	study,	and	majors.	The	sample	
consisted	of	202	people	who	ranged	from	year	2	to	year	4	Chinese	students.	The	research	
instrument	was	a	set	of	53	 item	five-rating	scale	questionnaire.	The	statistical	devices	
used	 for	 data	 analysis	were	mean,	 standard	deviation,	 t-test,	One	Way-ANOVA,	 least	
significant	difference	test	(LSD)	and	the	correlation	coefficient.	The	results	revealed	as	
follows:		1)	The	satisfaction	of	Chinese	students	was	rated	at	a	moderate	level.	However,	
the	building	utilization	and	the	environment	were	satisfied	at	high	level.			2)	The	achievements	
of	Chinese	students	as	a	whole	were	at	a	good	level.		3)	The	comparison	of	satisfaction	of	
Chinese	students	classified	by	gender	and	year	of	study	as	a	whole	was	not	statistically	
significantly	different,	while	that	classified	by	major	as	a	whole	was	statistically	different	
	at	 .05	level	of	significance.		4)	The	comparison	of	achievements	of	Chinese	students	
classified	 by	 gender	 and	majors	 as	 a	 whole	 was	 statistically	 different	 at	 .05	 level	 of	
significance,	while	that	classified	by	year	of	study	was	not	statistically	significant.		5)	The	
relationship between satisfaction and achievements of Chinese students turn out to be 
significantly	correlated	at	a	moderate	level.

KEYWORDS :	 Relationship/	Satisfaction/	Achievement/	Chinese	Students/	
	 	 	 International	College/	Burapha	University

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทางด้านสังคม
เศรษฐกจิ		การเมอืง		การศกึษา		และเทคโนโลย	ี	โลกทีเ่คยกว้างใหญ่กลบัเลก็ลง		ดนิแดนแต่ละประเทศ
ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน	 (Global	 Village)
ทบทวนสถานะของประเทศต่างๆ		ในด้านสงัคมเศรษฐกจิ		ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและการ
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บริหารจัดการประเทศ	 ซึ่งแสดงว่าประเทศต่างๆ	 มีโอกาสปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแส
การเปล่ียนแปลงของโลก		ส�าหรบัประเทศไทยได้รบัผลกระทบอย่างมากและอย่างแรงทีต้่องเตรยีมคน
สู่ประชาคมอาเซียน	 ภายใต้ประเด็นการร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาซ่ึงจะช่วยสนับสนุน
กระบวนการร่วมมือของอาเซียน	แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ประกอบด้วย	
การจดัการศกึษาอย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ	เพ่ือให้ประชากรอาเซยีนได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึภายใน
ปี	พ.ศ.	2558	อนัน�าไปสูก่ารขจดัการไม่รู้หนงัสอืในภมูภิาค	(ส�านกัความสมัพนัธ์ต่างประเทศ,	2550)
	 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน		ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมของอาเซยีน		การศึกษานัน้จดัอยูใ่น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	 ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่นๆ	 มีความ
เข้มแข็ง	เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ	ด้านจึงต้องการให้ความสนใจในด้าน
การพฒันาการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพและพฒันาบคุลากรในอาเซยีน		รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการกล่าวว่า	ประเทศไทยเป็นผู้น�าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน	มีศักยภาพในการเป็นแกนน�า
ในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง	 ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว	 เอกลักษณ์เดียว	 และ
ประชาคมเดียว	 เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร	 ทรัพยากร	 และเศรษฐกิจ	 ประเทศไทยในการ
เตรียมความพร้อมของการศกึษาไทยมจีดุมุ่งหมาย	ดงันี	้	1)	การสร้างประชาคมอาเซยีนด้วยการศกึษา
2)	ขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีนด้วยการศกึษา		ดงันัน้		จ�าเป็นมรีปูแบบการจดัการศกึษาใหม่ให้สอดคล้อง
กับแผนการพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ	บทความต่างๆ		พบว่า		รปูแบบการจดัการศกึษาในประเทศต่างๆ	
ในกลุ่มอาเซียน	 มีรูปแบบจัดการศึกษาเพื่อความเป็นสากลที่ประสบความส�าเร็จในการที่จะสร้างคน
ให้มีคุณภาพและมีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น
 การจดัการศกึษานานาชาตเิป็นการศกึษาทีมุ่ง่ให้ความรูแ้ก่ผูเ้รยีนทกุระดบั		ให้เข้าใจเกีย่วกับการ
เป็นสากล		ในด้านภาษา		วฒันธรรมและเทคโนโลย	ี	ข้อมลูข่าวสาร		ท�าให้มโีลกทศัน์ทีก่ว้างไกล		ท�าให้
ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน		สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	สมัย	พ.ต.ท.	ทักษิณ		
ชินวัตร	 ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2544,	หน้า	142)	
	 การศกึษาความพึงพอใจของนสิติเป็นแนวทางหนึง่ทีป่ระเมนิคณุภาพบรกิารการเรยีนการสอน
และสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาข้ึน	 นิสิตเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริการ
การศกึษา		การจดัการศกึษาเหมอืนกบัการค้าขาย		นสิติเป็นลกูค้าของเรา		ไม่มนีสิติ		สถาบนัการศกึษา
ก็ไม่สามารถอยู่ได้	 นิสิตไม่พอใจกับการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นมีผลกระทบต่อการ
สร้างสรรค์และพัฒนาอุดมศึกษา	 (Zhao,	2011,	หน้า	4)	จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราสามารถ
มองเห็นความรู้ความสามารถของคนใดคนหนึ่ง	 และปัจจัยที่ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตดีหรือไม่ดีนั้น	มีความสัมพันธ์กับพรสวรรค์	ปัญญา	อารมณ์ของบุคคล	ความยากง่ายของต�ารา
สภาพแวดล้อมของการจดัการศกึษาและวธิกีารสอนของอาจารย์ผูส้อน		นอกจากนัน้		จดุมุง่หมายของ
การศึกษาและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสถาบันการศึกษาก็เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ดังน้ันสร้างความพึงพอใจของนิสิตจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาและอาจารย์ผู้สอน	และต้องให้ความสนใจอย่างสูงด้วย
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	 มหาวิทยาลยับรูพาได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการจดัการศกึษานานาชาตเิพือ่เตรยีมเยาวชน
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	ดังนั้น	สภามหาวิทยาลัย
จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติขึ้นเป็นส่วนงานเมื่อวันที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2546	เพื่อท�า
หน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ	 เป็นภาษาอังกฤษ	 ในระดับปริญญาตรี	 โดยเน้นความเป็นสากล
วิทยาลัยนานาชาติเริ่มเปิดรับรุ่นแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2547	แต่ในกระบวนการพัฒนาของวิทยาลัยนานาชาตินี้
กไ็ด้ประสบปัญหาและอปุสรรคต่างๆ		ทัง้ด้านการบรหิารงานและด้านการจดัหลกัสตูรนานาชาต	ิ	จาก
การสัมภาษณ์	 รองศาสตราจารย์	 ดร. เรณา	 พงษ์เรืองพันธุ์	 ซึ่งปัจจุบันนี้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีของ
วิทยาลัยนานาชาติมาพบปัญหาและอุปสรรคที่ได้ประสบในการบริหารงานมีดังนี้	 1)	 หอพักนิสิต
ต่างชาติ		วทิยาลยัไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ปกครองและนสิติต่างชาตท่ีิต้องการให้บตุรหลาน
พกัในหอพกัของมหาวทิยาลัยได้ทกุคน		เพราะหอพกัมจี�านวนจ�ากดั		และจดัให้นสิติไทยเป็นอนัดบัแรก
ท�าให้มีนิสิตส่วนหนึ่งไม่สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ	 2)	 มีข้อจ�ากัดในการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้	 เนื่องจากยังไม่มีหอพักนานาชาติ	 และอาจารย์ยังไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมของ	 Learning	
Community	เหมือน	Harvard	University,	Oxford	University,	Cambridge	University	ได้		3)	การ
คดัสรรอาจารย์ทีดี่	และเก่ง	นัน้หายากมากโดยเฉพาะอาจารย์ต่างชาต	ิ	4)	การบรหิารจดัการส่วนใหญ่
เป็นระบบเดยีวกันทัง้มหาวทิยาลยั	(One	size	fit	All)		ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นระบบราชการ	ท�าให้ขาดความ
คล่องตัว	 ล่าช้า	 และบางอย่างด�าเนินการไม่ได้	 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในเชิงวิชาการ
ที่ต้องแข่งขันกับระดับสากล	 จากการสัมภาษณ์นิสิตจีนบางส่วน	 ด้านปัญหาและอุปสรรคนั้น	 ผู้วิจัย
ได้สรุปดังนี้	 1)	 เน่ืองจากระบบการศึกษาไทยกับจีนแตกต่างกัน	 ทัศนะและวิธีการเรียนของนิสิต
กแ็ตกต่างกนัจากไทย	จงึท�าให้เกดิปัญหาในการปรบัตวัเข้ากบัวธิกีารสอนของอาจารย์ไทย		2)	จ�านวน
อาจารย์มีน้อยและอาจารย์บางท่านมีภาระงาน	จึงท�าให้เวลาสอนน้อย	และบางท่านไม่มีความอดทน
ในการสอนไม่รับผิดชอบ		3)	การวัดผลและประเมินผลมองข้างเดียว	ไม่รอบด้าน
	 จากปัญหาต่างๆ	 ที่ได้กล่าวมาผู้วิจัยเห็นคุณค่าของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ต้องยก
ระดับการจัดการศึกษานานาชาติที่เหมาะสมกับความต้องการของนิสิตจีน	 ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาแบบนานาชาติ	เพื่อที่จะได้สนองความต้องการและการเสริมแรงจูงใจในการเรียน
ของนิสิตสูงขึ้น	ตลอดทั้งเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานทุกๆ	ด้าน	และยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษาดียิ่งขึ้นให้สามารถแข่งขันกับอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ	ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	
จ�าแนกตามเพศ	ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา
	 3.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจีน
ในวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา
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ค�าถามในการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา	ค�าถามในการวิจัยมีดังต่อไปนี้
	 1.	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา	อยู่ในระดับใด
	 2.	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จ�าแนกตามเพศ	
ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา	แตกต่างกัน
	 3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จ�าแนก
ตามเพศ	ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา	อยู่ในระดับใด
	 4.	 ความพึงพอใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย
บูรพา	มีความสัมพันธ์หรือไม่

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 ความพงึพอใจของนสิติจนีในวทิยาลยันานาชาต	ิมหาวิทยาลยับรูพา	จ�าแนกตามเพศมคีวาม
แตกต่างกัน
	 2.	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จ�าแนกตามช่วงชั้นปี
มีความแตกต่างกัน
	 3.	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนในวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จ�าแนกตามสาขาวิชา
มีความแตกต่างกัน
	 4.		ความพึงพอใจมคีวามสมัพันธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิิตจนีในวทิยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
	 ผลท่ีได้จากการวจิยัครัง้นีอ้าจเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูบ้รหิารในวทิยาลยันานาชาตไิด้เข้าใจระดบั
ความพึงพอใจ	 และความต้องการของนิสิตจีนแล้วพัฒนาองค์การและใช้ปรับปรุงการจัดการศึกษา
ของวทิยาลยันานาชาต	ิและปรบัปรงุวธิกีารสอนของอาจารย์ผูส้อนทีส่อนทกุสาขาวชิาให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของนิสิตจีนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาความพึงพอใจของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ	
มหาวิทยาลัยบูรพาใน	6	ด้านดังนี้	1)	ด้านหลักสูตร	2)	ด้านการจัดการเรียนการสอน	3)	ด้านการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ	4)	ด้านการวัดผลและประเมินผล	5)	ด้านกิจกรรมนิสิต	6)	ด้านอาคาสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือนิสิตจีนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติ	ระดับ
ปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2,	3	และ	4	ปีการศึกษา	2553	มี	5	สาขาวิชา	จ�านวน	202	คน
	 3.	 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
	 		 3.1	ความพึงพอของนิสิตจีนใน	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านหลักสูตร	2)	ด้านการจัดการเรียน
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การสอน	3)	ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	4)	ด้านการวัดผลและประเมินผล	5)	ด้านกิจกรรมนิสิต	
6)	ด้านอาคาสถานที่และสิ่งแวดล้อม
	 		 3.2	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนได้แก่	เกรดเฉลี่ย	(GPA)
	 		 3.3		สถานภาพส่วนบุคคล	3	เรื่อง	คือ	เพศ	ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้	 แบ่งการวิจัยออกเป็น	 3	 ข้ันตอนที่	 1	 การหาคุณภาพเครื่องมือ		
น�าไปหาความเที่ยงตรง	 โดยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 ท่านพิจารณา	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
แก้ไข		ปรับปรุง		และน�าไปทดลองใช้กับนิสิตจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง		จ�านวน	30	คน		เพื่อน�าไปหาค่า
อ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	 แล้วน�าไปหาค่าความเช่ือมั่น	 ปรากฏว่า	 แบบสอบถามตอนที่ตอนที่	 2	
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาจีน	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	
.21-.79		ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.95		ขั้นตอนที่	2	การเก็บรวบรวมข้อมูล		ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามทีผู่ว้จัิยแจกไปรวมทัง้ส้ิน	250	ฉบบั		ได้รบัคนืและเป็นฉบับทีส่มบรูณ์จ�านวน	201	ฉบบั
คิดเป็นร้อยละ	 99.5	 แล้วน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้		
ขั้นตอนที่	 3	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยสถิติ	 หาค่าหาร้อยละ	ค่าคะแนนเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน	 ด้วยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 ทดสอบผลต่างนัยส�าคัญน้อยท่ีสุด	
(LSD)	และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	
โดยรวม	พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านอาคารสถานที่และ
สิง่แวดล้อม		ด้านการจดัการเรียนการสอน		ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ		ด้านหลกัสตูร		ด้านการวดัผล
และประเมินผลด้านกิจกรรมนิสิต
	 2.		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	
จ�าแนกตามเพศ	ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา
	 	 2.1	 เมื่อจ�าแนกตามเพศ	 พบว่านิสิตจีนเพศชายมีความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง	และความพึงพอใจของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติโดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
	 	 2.2	 เมื่อจ�าแนกตามช่วงช้ันปี	 ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง	
ความพึงพอใจของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา	ช่วงชั้นปีแตกต่างกัน	โดยรวมและ
รายด้าน	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
	 	 2.3		เมื่อจ�าแนกตามสาขาวิชา	 พบว่า	 นิสิตจีนที่เรียนสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจ
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ	 จ�าแนกตาม
สาขาวชิาแตกต่างกนัโดยรวมและรายด้าน		แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั	.05		และเมือ่
พิจารณารายด้านและเปรียบเทียบรายคู่พบว่า	 มีความพึงพอใจ	 6	 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 ด้านหลักสูตร	 จ�าแนกตามสาขาวิชาเป็นรายคู่	 พบว่าความพึงพอใจของนิสิตจีนที่เรียนสาขา
วิชาการจัดการและทักษะการติดต่อส่ือสารเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความพึงพอใจมากกว่า
นสิติจนี	ทีเ่รยีนสาขาวชิาสาขาวชิาโลจิสตกิส์		และการจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คู่อื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน
	 ด้านการจดัการเรยีนการสอน		จ�าแนกตามสาขาวชิา		ความพงึพอใจของนสิติจนีทีเ่รยีนสาขาวชิา
การจัดการและทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความพึงพอใจมากกว่านิสิตจีน
ท่ีเรียนวิชาโลจิสติกส์	 และการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ	 .05	 นิสิตจีนที่เรียนสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจมากกว่าการจัดการโลจิสติกส์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คู่อื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน
	 ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	จ�าแนกตามสาขาวชิา	ความพึงพอใจของนสิติจนีท่ีเรยีนสาขาวชิา
การจัดการและการตลาดมคีวามพึงพอใจมากกว่านกัศกึษาจนีทีเ่รยีนสาขาวิชาการจดัการการท่องเทีย่ว
และการโรงแรม	 และการจัดการโลจิสติกส์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 คู่อ่ืนๆ	
ไม่แตกต่างกัน
	 ด้านการวัดผลและประเมินผล	 จ�าแนกตามสาขาวิชา	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนที่เรียนสาขา
วิชาการตลาดการจัดการและทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความพึงพอใจ
มากกว่านิสิตจีนที่เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการการท่องเที่ยว	 และการโรงแรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คู่อื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน
	 ด้านกิจกรรมนิสิตจ�าแนกตามสาขาวิชา	 ความพึงพอใจของนิสิตจีนที่เรียนสาขาวิชาการตลาด
การจัดการและทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความพึงพอใจมากกว่านิสิตจีน
ทีเ่รยีนสาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรมและการจดัการโลจสิตกิส์แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คู่อื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน
	 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 จ�าแนกตามสาขาวิชาความพึงพอใจของนิสิตจีนที่เรียน
สาขาวิชาการจัดการและการตลาดมีความพึงพอใจมากกว่านิสิตที่เรียนวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม	 และการจัดการโลจิสติกส์	 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	
นิสิตจีนที่เรียนสาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความพึงพอใจมากกว่า
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 คู่อ่ืนๆ
ไม่แตกต่างกัน
	 3.	 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนิสติจนี		วิทยาลยันานาชาต	ิมหาวิทยาลัยบรูพา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา	โดยรวมอยู่ในระดับดี
	 4.	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนสิติจีน		วทิยาลยันานาชาต	ิ	มหาวทิยาลยั
บูรพา	จ�าแนกตามเพศ	ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา
	 	 4.1	 เมื่อจ�าแนกตามเพศ	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาต	ิ
มหาวทิยาลยับรูพา		จ�าแนกตามเพศ		โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ.05		เพศหญงิสงูกว่า
เพศชาย
	 	 4.2		เมือ่จ�าแนกตามช่วงช้ันปี		พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติจนี		วทิยาลยันานาชาต	ิ
มหาวทิยาลยับูรพา		จ�าแนกตามช่วงช้ันปี		โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.05	
ปี	4	สูงกว่า	ปี	3	และ	ปี	3	สูงกว่าปี	2
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	 	 4.3	 เมือ่จ�าแนกตามสาขาวชิา		พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติจีน		วิทยาลยันานาชาต	ิ
มหาวทิยาลยับรูพา		จ�าแนกตามสาขาวิชาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ.05		เมือ่จบัเป็น
รายคู	่นสิติท่ีเรยีนสาขาวชิาการตลาดกบัทกัษะการตดิต่อสือ่สารเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์การจดัการ
กบัทกัษะการตดิต่อสือ่สารเพ่ือพัฒนาทรพัยากรมนษุย์การจดัการโลจสิตกิส์กบัทกัษะการตดิต่อสือ่สาร
เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์		และการจดัการการท่องเทีย่วและการโรงแรมกบัทกัษะการตดิต่อส่ือสาร
เพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย์		แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05		โดยนสิติจนีทีเ่รยีนสาขา
วิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าสาขาวิชา
การตลาด		การจัดการ		การจัดการโลจิสติกส์		การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
	 5.	 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในแต่ละด้านกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติจนี		วทิยาลยั
นานาชาติ	มหาวทิยาลยับรูพา		มคีวามสมัพันธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05		โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง		เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน		พบว่าอยูใ่นระดบัมาก	1	ด้าน		ซึง่เป็นด้านการจดัการเรยีน
การสอน		ระดับปานกลาง	4	ด้าน	ได้แก่		ด้านหลักสูตร		ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ		ด้านการวัดผล
และประเมนิผล		และด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม		ระดบัน้อย	1	ด้าน	ได้แก่		ด้านกจิกรรมนสิติ

อภิปรายผล
	 การอภิปรายผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นี	้	ผูวิ้จยัจะกล่าวถึงประเดน็ท่ีส�าคญัจากการค้นพบในการ
ศึกษาค้นคว้า	ดังต่อไปนี้
	 1.	 การวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของนสิติจนี		วิทยาลยันานาชาต	ิ	มหาวิทยาลัยบูรพา		โดย
รวมและรายด้าน	 พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	 ด้านหลักสูตร
ด้านการวดัผลและประเมนิผล		ด้านกจิกรรมนสิติ		ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากความพงึพอใจเป็นเรือ่งเกีย่วข้อง
กบัอารมณ์		ความรูส้กึ		และเจตคตขิองบุคคล		อนัเนือ่งจากสิง่เร้าและแรงจงูใจ		ซึง่ปรากฏออกมาทาง
พฤตกิรรมและเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการท�ากจิกรรมต่างๆ		ของบคุคล		ดงันัน้		บคุคลทีม่แีรงจงูใจ	
เจตคติที่แตกต่างกัน	 จึงมีความพึงพอใจแตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จ�านงค์	 ตรินุมิตร	
(2553)		พบว่า		ความพึงพอใจของนักศกึษาเกีย่วกบัการให้บรกิารของส�านกัส่งเสรมิวชิาการ		สถาบนั
ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา		โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง			และงานวจัิยของ		พฒิุพงศ์		จนัทร์อ�าไพ
(2548)	 พบว่า	 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการบริหารงาน
ของโรงเรียนวัฒนพฤกษบริหารธุรกิจ	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	
กรนิภา		หลีกุล	(2544)		นสิติระดับบณัฑติศกึษา		คณะศกึษาศาสตร์		มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	มคีวาม
พึงพอใจต่อการให้บริการของส�านักงานบัณฑิตศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
	 2.	 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยรวมอยูใ่นระดับเก่ง	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากอาจารย์ผูส้อนทีม่คีวามรูค้วามสามารถการเรยีนการสอนทีด่ี
และวิธีการสอนเหมาะกับความสามารถรับรู้ของนักศึกษา	วสันต์		ธานินทร์ธราธาร	(2542,	หน้า	46)
ได้สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 หมายถึงผลส�าเร็จที่เกิดข้ึนจากการเรียนซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงและ
คล้ายคลึงกับการเรียนรู้	 (Learning)	 เนื่องจากการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ
ตอบสนองที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของบุคคล
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	 3.	 การเปรยีบเทยีบความพึงพอใจของนิสติจีน		วทิยาลยันานาชาต	ิ	มหาวทิยาลยับรูพา		จ�าแนก
ตามเพศ	ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา
	 	 3.1	ความพึงพอใจของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จ�าแนกตามเพศ
โดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
แต่สอดคล้องกบังานวจัิยของ		สมเกยีรต	ิ	วเิชยีรวลิาวณัย์	(2550)		ทีพ่บว่า		นสิติวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
ทีม่เีพศแตกต่างกัน		มรีะดับความพึงพอใจ		ด้านอาคารสถานที	่	ด้านวสัดอุปุกรณ์		ด้านสภาพแวดล้อม	
และด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากร		ไม่แตกต่างกนั		และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ไพฑูรย์		กันสิงห์	(2544)	
ท่ีศึกษาความพึงพอใจของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ในการใช้บริการงานวิชาการ	
พบว่า	นสิติคณะศึกษาศาสตร์ท่ีมเีพศต่างกนั		มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกัน		ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก	นสิติจีน
ทัง้ชายและหญงิต้องเรียน		และใช้ชีวติในวทิยาลยั		ท�ากิจกรรมทีเ่หมอืนๆ	กัน		นอกจากนี	้	อาจารย์ผู้สอน
และสิทธิ์ของนิสิตต่างชาติเสมอภาค	จึงท�าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
	 	 3.2	ความพึงพอใจของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จ�าแนกตามช่วง
ชั้นปีโดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้	แต่สอดคล้องกบังานวจิยัของ		สมเกยีรติ		วเิชยีรวลิาวณัย์	(2550)		ทีพ่บว่า		นสิติวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาที่ศึกษาในชั้นปีศึกษาแตกต่างกัน		มีระดับความพึงพอใจ		ด้านอาคารสถานที่	ด้าน
วัสดุอุปกรณ์	 ด้านสภาพแวดล้อม	 และด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร	 ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเกิดจาก
นิสิตจีนในแต่ละช่วงชั้นปีได้รับประโยชน์และปัญหาจากหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน	 และ
กจิกรรมต่างๆ		ในวิทยาลยัเหมอืนกนั		และวชิาเรียนของวิทยาลยันานาชาติ		มหาวิทยาลัยบรูพา		เปิดให้
นิสิตเลือกเรียนอย่างอิสระ		ท�าให้การแยกช่วงชั้นปีไม่ค่อยชัดเจน		นิสิตอาจเรียนรวมกันในบางวิชาได้
	 	 3.3	ความพงึพอใจของนสิิตจนี		วทิยาลยันานาชาติ		มหาวทิยาลยับรูพา		จ�าแนกตามสาขาวชิา
โดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้
อาจเน่ืองจากแต่ละสาขาวชิามลีกัษณะการการบรหิารทีไ่ม่เหมอืนกนั		ในบางกรณ	ี	ความต้องการของ
นสิติไม่สอดคล้องกบัความต้องการของอาจารย์		จงึท�าให้เกดิความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนั		ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 สมเกียรติ	 วิเชียรวิลาวัณย์	 (2550)	 ที่พบว่า	 นิสิตวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ส�ากัด
คณะวชิาแตกต่างกัน		มรีะดับความพึงพอใจ		ด้านอาคารสถานที	่	ด้านวัสดอุปุกรณ์		ด้านสภาพแวดล้อม	
และด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร	 มีความแตกต่างกันยังเหมือนกับงานวิจัยของ	 วราพรณ์	 ดอนหัวล่อ	
(2552)	ที่พบว่า		นิสิตที่มีคณะต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน
	 4.	 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนสิติจนี		วทิยาลยันานาชาต	ิ	มหาวทิยาลัยบรูพา
จ�าแนกตามเพศ	ช่วงชั้นปี	และสาขาวิชา	
	 	 4.1	 เมื่อจ�าแนกตามเพศ	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาต	ิ
มหาวทิยาลัยบูรพา		เพศหญงิอยู่ในระดับดี		เพศชายอยูใ่นระดบัปานกลาง		การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนสิติจนี		วทิยาลยันานาชาต	ิ	มหาวทิยาลยับรูพา		พบว่า		ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นสิติจนี		วทิยาลยันานาชาติ		มหาวทิยาลยับรูพา		จ�าแนกตามเพศ		โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญั
ทางสถิติ	 .05	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 นิสิตหญิงมีความตั้งใจเรียน	 มีความอดทนในกระบวนการเรียน	
และขยันหมั่นเพียร	 ในขณะที่นิสิตชายคงไม่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนเท่ากับนักศึกษาหญิง	 และ
ขาดเรียนบ่อยครั้ง	จึงได้ผลอย่างนี้	
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	 	 4.2	 เมือ่จ�าแนกตามช่วงช้ันปีพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติจีน		วิทยาลยันานาชาต	ิ
มหาวิทยาลัยบูรพา	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน
วทิยาลยันานาชาติ		มหาวทิยาลยับูรพา		พบว่า		ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติจีน		วิทยาลยันานาชาต	ิ
มหาวิทยาลัยบูรพา	จ�าแนกตามช่วงชั้นปี	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	ทั้งนี้
อาจเน่ืองจากอาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล
ไม่ได้เกิดเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่	 จึงท�าให้ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละช่วงชั้นปี
ไม่ต่างกัน
	 	 4.3		เมือ่จ�าแนกตามสาขาวชิา		พบว่า		ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติจนี		วทิยาลยันานาชาติ	
มหาวทิยาลยับรูพา		จ�าแนกตามสาขาวชิาโดยรวมอยูใ่นระดบัด	ี	การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจีน	
วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จ�าแนกตามสาขาวิชา	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ	.05	ทั้งนี้อาจเนื่องจากนิสิตมีความสนใจการเรียนของแต่ละสาขาวิชาเหมือนกัน	แม้แต่วิชา
ที่เปิดสอนของแต่ละสาขาวิชาต่างกัน	 แต่วิธีการสอนและวิธีการวัดผลและประเมินผล	 คงคล้ายกัน
จึงเกิดผลเท่ากัน	
	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน	จ�าแนกตามสาขาวิชาที่เรียนสาขาวิชาการตลาดกับทักษะ
การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่านิสิตจีนท่ีเรียน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์		การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม		การจัดการและการตลาด		
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 0.5	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากตลาดแรงงานของสังคมจีนต้องการ
บุคลากรที่ส�าเร็จการศึกษาในวิชาเหล่านี้	 แล้วนิสิตมีสิทธิ์ที่เลือกเรียนสาขาวิชาที่มีอนาคตที่ดีงามได้
	 5.		ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละด้านมคีวามสมัพนัธ์กับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสิตจีน	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 ความพึงพอใจในแต่ละด้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาติ	
มหาวทิยาลัยบรูพา		มคีวามสัมพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	<	.05)		โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง
เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า		ความสมัพันธ์ระหว่างความพงึพอใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสติจีน		วทิยาลยันานาชาต	ิ	มหาวิทยาลยับรูพา		อยูใ่นระดบัมาก	1	ด้าน		ซึง่เป็นด้านการจัดการเรยีน
การสอน	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 การจัดการเรียนการสอนมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยตรง	 และ
เจตคติของนิสิตที่มีต่อการเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	อดิศักดิ์	พงษ์พูลผลศักดิ์,	 ไพบูลย์	 เกียรติโกมล	และปิยะมาศ	 เจริญพันธุวงค์	 (2544)	
พบว่า	 เจตคติที่มีต่อการเรียนมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์	 ซึ่งพบว่า	
ในการจัดการเรียนการสอน	 ครูผู้สอนพยายามท�าความรู้จักกับผู้เรียน	 ส่งเสริมความต้องการและ
ความสนใจช่วยให้ผูเ้รยีนเรยีนดขีึน้		ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสิตจีน	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ระดับปานกลางมี	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านหลักสูตร	
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ		ด้านการวดัผลและประเมนิผล		และด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม	
ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนิสิตจีนไม่ได้ให้ความสนใจด้านหลักสูตรมาก	 ซึ่งหลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์
ทั้งหมดที่จัดให้กับผู้เรียน	 ซึ่งหลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 จุดมุ่งหมาย	 ขอบข่ายเนื้อหา	
และความสัมพันธ์กับเวลา	 โดยรูปแบบหลักสูตรระดับห้องเรียนด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	
ในการจัดการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ	 จ�าเป็นต้องเน้นภาษาต่างประเทศเป็นหลัก	 และภาษา
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ต่างประเทศ	ถอืว่าเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่ดุของการจดัการศกึษานานาชาต	ิทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก		การใช้
ภาษาต่างประเทศของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตจีนสามารถใช้ภาษาอังกฤษมาสื่อสารได้	 แต่ความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตจีนยังไม่เพียงพอ	 จ�าเป็นต้องพัฒนาไปตามมาตรฐานของ
วิทยาลัยก�าหนดไว้		ด้านการวัดผลและประเมินผลทั้งนี้อาจเนื่องจาก		การวัดผลและประเมินผลเป็น
องค์ประกอบที่ส�าคัญของการจัดการเรียนการสอน		 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นกระบวนการ
ข้ันสุดท้ายของการเรียนการสอน	 เพื่อต้องการทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรยีนให้สงูขึน้และบรรลจุดุมุง่หมายของหลกัสตูรมากน้อยเพยีงใด		และเพือ่ทราบ
ปัญหาการใช้หลกัสตูรทีต้่องน�าไปปรบัปรงุแก้ไข		ครแูละผู้บรหิารสถานศกึษาต้องเข้าใจระเบยีบว่าด้วย
การวัดผลประเมินผลอย่างแจ่มชัด	 จัดหาเอกสารหลักฐานการวัดผลและประเมินผลให้ครบถ้วน
เพียงพอ		และเกบ็รกัษาไว้ในทีป่ลอดภยั		ด�าเนนิการให้มเีคร่ืองมอืวดัผลและควบคมุการวดัผลโดยยดึ
ระเบยีบอย่างเคร่งครัด		ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม		ซาเวก	(Savage,	1991,	pp.	57-58	cited	
in	 David,	 1985)	 กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีผลกระทบโดยตรงและมีผลสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เรียน	 ผลกระทบโดยตรงสภาพแวดล้อม	 มีผลกระทบโดยตรงต่อการกระท�ากิจกรรมของ
ผู้เรยีนคอืช่วยอ�านวยความสะดวกหรอืขัดขวางการกระท�าของผูเ้รยีน		การจดัเฟอร์นเิจอร์และเครือ่งมอื
บางอย่างอาจเหมาะกบัผูเ้รยีนกลุม่ใหญ่แต่ไม่เหมาะกบักลุม่เลก็		ผลกระทบด้านสนบัสนนุผูเ้รยีน	ส่งผล
ในด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนคือช่วยท�าให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนและสร้างเสริมความ
สัมพันธ์อันดีที่สอดคล้องตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล	 และลักษณะของกิจกรรมซึ่งในการวิจัย
ครัง้น้ีนิสติจนีมีความพึงพอใจ		อยู่ในระดับมาก		ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน		อยูใ่นระดับ
ปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก		วทิยาลยัมห้ีองเรียนและสถานท่ีจัดการศกึษาอย่างงดงามและสบาย	ท�าให้
นิสิตเคยชินกับสภาพแวดล้อมนี้ตลอดจนไม่ได้สังเกตถึง	 จึงมีความสัมพันธ์ปานกลางกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน			ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีน		วิทยาลยั
นานาชาติ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	ด้านกิจกรรมนิสิต	 อยู่ในระดับน้อย	นิสิตจีนไม่ค่อยได้โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ	 อย่างเช่นกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ	 และกิจกรรมการช่วยเหลือด้าน
การเรียน	เป็นต้น	ท�าให้ด้านกิจกรรมนิสิตมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 	 1.1	ด้านหลักสูตร	ควรให้นิสิตเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร	และชี้แจงหลักสูตร
ที่เปิดสอนให้นิสิตได้เข้าใจ	ระบุแนวทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน	กิจกรรม	การวัดผลและ
ประเมนิผล	ช่วยให้นสิติจนีเข้าใจถงึจดุมุง่หมายของหลกัสตูร		เพือ่ยกระดบัความพงึพอใจของนสิิตจนี	
และมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ประชาสัมพันธ์และอธิบายหลักสูตรให้นิสิตจีนเข้าใจ
และท่ัวถึง		หลักสูตรทีเ่ปิดสอนในวิทยาลยัเป็นหลกัสตูรทีดี่แต่นสิติจนีคงเข้าใจผิดไปจ�าเป็นต้องอธบิาย
ให้เข้าใจถึงรายละเอียดด้วย
	 	 1.2	ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ควรจะมีเอกสารและต�าราที่เหมาะสมในทุกรายวิชา	
เนือ้หาของรายวชิาทีส่อนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้		จดัหน้าทีก่ารสอนให้อาจารย์ทกุท่านตามสาขา
วชิาเอกทีอ่าจารย์ส�าเรจ็การศกึษามา	และเปิดโอกาสให้นสิติจนีมส่ีวนร่วมในการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอน
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	 	 1.3	 ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ		อาจเนือ่งจากส�าเนยีงภาษาองักฤษของคนไทยกบัคนจีน
แตกต่างกนั	และนสิติจนีบางคนมพีืน้ฐานภาษาองักฤษอ่อน		จงึท�าให้นสิิตจนีอ่านออกเสยีงไม่ถกูต้อง	
และไม่สามารถพูดโต้ตอบได้		รายงานเป็นภาษาองักฤษไม่ค่อยได้		ควรจะให้นสิติจนีไปเรยีนกบัอาจารย์
ชาวฝรั่งมากขึ้น	จะได้พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศของนิสิตจีน
	 	 1.4	ด้านการวัดผลและประเมินผล	 ควรเลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลตามความรู้
ความสามารถของนสิติและเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย		การให้คะแนนของอาจารย์ต้องยตุธิรรม
	 	 1.5	ด้านกิจกรรมนิสิต	 ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพมากข้ึน	 รวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนอีกด้วย	และจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
	 	 1.6	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 ควรมีห้องปฏิบัติการและห้องทดลองเพิ่มขึ้น	
รถรับส่งระหว่างสนามบินและวิทยาลัยไม่ได้ให้บริการถึงทั่ว	ควรจะมีการแจ้งล่วงหน้าว่าสามารถจัดให้
ในวันไหนเวลาไหนบ้าง	
 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 ควรศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา	เพื่อท�าการเปรียบเทียบ
	 	 -	 การพัฒนารูปแบบที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการศึกษาของ
	 	 	 วิทยาลัยนานาชาติ
	 	 -	 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการศึกษาของนิสิต
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You	might	meet	a	hundred	acquaintances
just	to	find	a	few	special	friends.

คุณอาจต้องท�าความรู้จักกับผู้คนนับร้อย
กว่าจะได้พบเพื่อนแท้เพียงไม่กี่คน
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