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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมีวัตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยั

บูรพา กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้แก่ นักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาจ�านวน 198 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษาจีน ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ .27 ถึง .90 ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบบมาตรฐาน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถอดถอย

พหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(x =2.96) เมื่อ

จ�าแนกตามระดับปริญญา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (x =2.84) นักศึกษาจีนระดับ

ปริญญาโดยรวมอยู่ระดับดี (x =3.84) นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ระดับดีมาก (x =3.94).

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวร่วมกัน

มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 22

3. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา (Ŷ) มี 3 ตัวแปร 

ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X
5
 ) การท�างานระหว่างเรียน ( X

7
 ) แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม ( X

22
 ) 

โดยมีอ�านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบดังนี้ = 2.867 + .397 ( X
5
 ) + 

.208( X
7
 ) -.402(X

22
) 
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Abstract
The purposes of this study were to evaluate the factors affecting Chinese students’ 

achievement in the Burapha University. The sample was 198 Chinese students in the Burapha 

University derived by Stratified Random Sampling. The research instrument used to collect 

data included the status of Chinese students, personal factors, family factors, university factors, 

friends and social factors. The discrimination valve of the question was between .27 to .90 and 

the coefficient reliability was at .97.The statistical devices used for the data analysis were Mean, 

Standard Deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Enter Multiple Regression 

Analysis and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The finding of the study were as follows:

1. Chinese students’ achievement was rated th the moderate level (x =2.96). When it

divided to the level of education, undergraduate students’ achievement was rated at moderate 

level (x =2.84), master degree students’achievement was rated at the high-level (x =3.84), and 

the doctoral degree students’ was rated at the very high-level (x =3.94). 

2. There were 15 independent variables in the personal factors, family factors, university 

factors, friends and social factors affected the Chinese students’achievement in Burapha University 

at 22 percent

3. There were 3 independent variables predicted Chinese students’ achievement in Burapha 

University (Ŷ), there were: achievement motivation ( X
5
 ), work during study period (X

7
), society 

motivation and pressure (X
22
) with cooperative prediction at 16.20 percent as show in following 

prediction raw score equation:

Ŷ = 2.867 + .397 ( X
5
 ) + .208(X

7
) -.402(X

22
) 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) 

ของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มียุทธศาสตร์ที่ว่าการปรับตัวเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก ส่งเสรมิการพฒันาประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยและพัฒนา และการ

ฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาคในสาขาที่มีศักยภาพใน

การแข่งขัน โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามี

บทบาทส�าคัญ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตร

นานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตรร่วมกับสถาบัน

ต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษาและ

รองรบัตลาดแรงงานนานาชาต ิ(ส�านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ, 2554) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงได้มีโครงการรับอาจารย์และ

นักศึกษาจากแต่ละประเทศเข้าร่วมโครงการเป็นประจ�า

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา ลักษณะกิจกรรม

มีท้ังไปท�าวิจัยร่วมกันเข้าฟังบรรยายในช้ันเรียน ศึกษา

ดูงานสังเกตการจัดการศึกษา เรียนภาษาต่างประเทศ

เพื่อนบ้าน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความร่วม

มือกันและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการกัน (สุวิชัย 

โกศยัยะวฒัน์, 2551) จากนโยบายและโครงการดงักล่าว

เหน็ถงึบทบาทส�าคญัของสถาบนัอุดมศกึษาในการจดัการ

ศึกษานานาชาติ ปัจจุบันสถาบัน
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อุดมศึกษาไทยจ�านวนมากเป ิดหลักสูตร

นานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

มากกว่า 727 หลักสูตร 588 สาขาวิชา ทั้งในปริญญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเหล่านี้

ได้ดึงดูดให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน

อุดมศึกษาไทยทั้งในสังกัดและในก�ากับของส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในช่วงเวลาตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎคม 2553 จ�านวน 

103 แห่ง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มี

นักศึกษาต่างชาติจ�านวน 20,155 คน มีนักศึกษาจีนมี

จ�านวน 9,329 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 เป็นอันดับ

หนึง่ของนักศึกษาต่างชาต ิ(ส�านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา, 2553) โดยการจดัการศึกษามุง่เน้นคณุภาพ 

ผลสัมฤทธิม์กัจะถกูน�ามาเป็นประเดน็ในการศกึษาเสมอ 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแสดงถึงความ

ส�าเร็จของการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ถูกน�าใช้วัดความส�าเร็จ

ด้านการเรยีนของผูเ้รยีน (สรุตัน์ เตรยีวเจรญิ, 2543, หน้า 

2) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 

มีนโยบายการศึกษาที่จะด�าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี 

ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ว่า เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ (ส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554, หน้า 88) 

มหาวิทยาลัยบูรพาเป ็นสถาบันอุดมศึกษา

ประจ�าภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นมหาวทิยาลยั

สมบูรณ์แบบ การจัดการศึกษามีมาตรฐาน วิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยบูรพาคือ สร้างคนคุณภาพ สร้าง

ปัญญาให้แผ่นดินด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล 

เพ่ือน�าพาสังคมสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาและการเข้าสู่สากลของมหาวิทยาลัยบูรพามี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามีจ�านวนไม่น้อย 

อกีท้ัง ยงัท�าให้มหาวทิยาลัยปรบัรงุด้านการจดัการศกึษา 

ด้านบริการและด้านต่างๆมาตลอด และพัฒนาเพ่ือเดิน

เก้าสู่มหาวิทยาลัยสากล (Wei, 2553, p.2) ในปีการ

ศึกษา 2554 มีนักศึกษาจีนทั้งหมด 421 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.5 ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 710 คน 

นักศึกษาจีนกระจายศึกษาอยู่ตามคณะต่าง ๆ และสาขา

วิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก รวมทั้ง

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูรทัว่ไปต่างๆ แต่นักศกึษา

จีนยังประสบปัญหาในการเรียนหรือในการเรียนและใน

ด้านต่างๆ ผลการวิจัยของ เหวย (Wei, 2553, pp. 70-

71) ได้สรุปความคิดเห็นของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

บูรพา 10 คนท่ีสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนไว้ว่า 

เมื่อนักศึกษาจีนมาเรียนท่ีประเทศไทย ต้องปรับในด้าน

ภูมิอากาศ สังคม การเมือง กฎระเบียบสถานภาพทาง

เศรษฐกจิ ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรมไทยและชวีติความ

เป็นอยูข่องคนไทยมากยิง่ขึน้ นกัศกึษาจนีต้องเรยีนรูด้้วย

ตัวเองพร้อม ๆ กับการปรับตัวให้สามารถเข้ากับกลุ่ม

เพ่ือนท่ีเป็นชาวไทย อีกท้ัง นักศึกษาจีนส่วนมากไม่มี

ความตระหนักในการท�างานเป็นทีม ชอบต่างคนต่างท�า 

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจีนที่ไปท�างานพิเศษเพื่อหาเงิน

เป็นจ�านวนมาก ท�าให้นักศึกษาจีนส่วนหนึ่งไม่มีเวลา

ท�าการบ้านและอ่านหนงัสอื ไม่สามารถทุม่เทกบัการเรยีน

ได้อย่างเตม็ที ่ท�าให้เกดิปัญหาตามมาอกีมาก จากสภาพ

และปัญหาดังกล่าว เนื่องจากว่ายังไม่เคยมีคนท�าการ

ศึกษาที่เก่ียวข้องมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจท�าการวิจัยเรื่อง

ปัจจยัท่ีมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศึกษาจนี

มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถน�า

ไปใช้เป็นข้อมลูและแนวทางให้นกัศกึษาจนีในการพฒันา

ปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัศกึษาจนีดยีิง่ขึน้ และเป็นข้อมลูแก่ผูป้กครอง สถาบนั

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา

และการบริการส�าหรับนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพสูง

ขึ้น ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานานาชาติของ

มหาวิทยาลัยบูรพา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว 

ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมท่ีมีผลต่อผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยับูรพา

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา จากปัจจัย

ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน

และสังคม

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถาน

ศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถาน

ศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล

ต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และใช้เป็นข้อมลูแก่นกัศกึษา

ในพฒันาการปรบัปรงุตนเอง เพือ่ให้มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนดียิ่งขึ้น

2. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลแก่

ผู ้ปกครอง ผู ้สอน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหาร

ส�าหรับนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่าวชาติอื่น ๆ เพื่อให้

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยคร้ังนี้ มุ ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย

บูรพา ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน 

ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน (GPA) ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาจีน

ทั้งหมด 421 คน ศึกษาอยู่ใน 12 คณะ มหาวิทยาลัย

บูรพา ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

314 คน ระดับปริญญาโท 101 คน และระดับปริญญา

เอก 6 คน

2.2 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั ได้แก่ นกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม

ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejci&Morgan, 

1970, pp.608-610) โดยการสุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratified 

random sampling) ตามคณะและระดบัปรญิญา ได้กลุม่

ตัวอย่างจ�านวน 201 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

3.1.1 ปัจจยัด้านผูเ้รยีน ประกอบด้วย1) 

เพศ 2) เจตคติต่อการเรียน 3) การปรับตัว 4) นิสัยการ

เรยี 5) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน 6) ความถนดัทาง

ภาษาต่างประเทศ 7) การท�างานระหว่างเรียน

3.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบ

ด้วย 1) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 2) ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว 3) การสนับสนุนจากครอบครัว

3.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบ

ด้วย 1)คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2)การวัดและ

ประเมินผล 3) การบริการของสถานศึกษา

3.1.4 ป ัจจัยด ้านเพ่ือนและสังคม 

ประกอบด้วย 1) ความสัมพันธ์ในกลุ ่มเพื่อน 2) 

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 

1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 

2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน ด้าน

ครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ได้

ด�าเนนิการสร้างตามกรอบแนวคิดและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content 

Validity) ทดลองเครื่องมือกับนักศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 30 คนได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ .27 

ถึง .90 และค่าความเชื่อมั่น .97 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำา

ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 201 ฉบับ ได้กลับคืน 198 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

99 โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น�า

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทุกฉบับมาด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ดังนี้

1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาจีนและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2. การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีดังนี้

2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 “ปัจจัย

ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน

และสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา” สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การ

ถอดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) และการ

วเิคราะห์การถอดถอยพหคูุณแบบปกต ิ(Enter Multiple 

Regression Analysis)

2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัย

ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน

และสังคมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา” สถิติที่ใช้ คือ การ

วิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) เพื่อเลือกสมการ

พยากรณ์ที่ดีท่ีสุดโดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้น ได้แก่ การ

แจกแจงของตัวแปรต้น และตัวแปรตามเป็นโค้งปกติ 

ตัวแปรต้นทุกตัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear) 

กับตัวแปรตาม ตัวแปรต้นทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์

กันเอง เพื่อป้องกันปัญหา multicollinearity โดย

พจิารณาจากค่าความคงทนของการยอมรบั (Tolerance) 

มีค่าไม่น้อยกว่า .20 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความ

แปรปรวน (VIF) มีค่าน้อยกว่า 10 (กริช แรงสูงเนิน, 

2555, หน้า 38)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

จ�าแนกตามระดับปริญญา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี

โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง นักศึกษาจีนระดับปริญญา
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โดยรวมอยู่ระดับดี นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวม

อยู่ระดับดีมาก

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้าน

เพือ่นและสงัคมกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา

2.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน มี 5 ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 

ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน นิสัยการเรียน ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ 

การท�างานระหว่างเรียน ส่วนตัวแปรเพศและการปรับตัว

มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

2.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ระดับ

การศึกษาของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจและการ

สนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

2.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา คุณภาพ

การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล และการ

บริการของสถานศึกษา ทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย

บูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1.4 ปัจจัยด้านเพื่อนและสังคม ปัจจัย

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวิทยาลยั

บูรพาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยความ

สัมพันธ์ในกลุ ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า 

ในปัจจยัด้านผูเ้รยีน ด้านครอบครวั ด้านสถานศกึษา ด้าน

เพือ่นและสงัคม ม ี15 ตวัแปรร่วมกนัมผีลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ได้

ร้อยละ 22 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติท่ีิระดับ .05 ประกอบ

ด้วย เพศ เจตคติต่อการเรียน การปรับตัว นิสัยการเรียน 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรียน ความถนดัทางภาษาต่าง

ประเทศ การท�างานระหว่างเรียน รายได้ของครอบครัว

ต่อเดอืนมากกว่า 75,000 บาท รายได้ของครอบครวัต่อ

เดอืนน้อยกว่า 30,000 บาท การสนบัสนนุจากครอบครวั 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

การบริการของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม 

3. ผลการสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาจาก

ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้าน

เพื่อนและสังคม

ตัวแปรท่ีใช้ในการสร้างสมการพยากรณ์ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวิทยาลยับรูพา

ทีด่ทีีส่ดุได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน ( X
5 
) และ

การท�างานระหว่างเรียน ( X
7
 ) แรงจงูใจและแรงกดดันทาง

สังคม (X
22
 ) ทั้ง 3 ตัวแปรสามารถร่วมกันสร้างสมการ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ŷ) ของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์

ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้

Ŷ = 2.867 + .397 (X
5
) + .208(X

7
) - .402(X

22
)

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง 

(x=2.96) เมือ่จ�าแนกตามระดบัปริญญา พบว่า นกัศึกษา

จนีระดับปริญญาตรีโดยรวมอยูร่ะดับปานกลาง (x =2.84) 
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นกัศกึษาจีนระดบัปรญิญาโดยรวมอยูร่ะดบัด ี(x =3.84) 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู ่ระดับดีมาก 

(x =3.94) ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามเกณฑ์การส�าเร็จตามหลักสูตรต้องได้ค่าระดับขั้น

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 นักศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกตามเกณฑ์การส�าเร็จตามหลักสูตรต้อง

ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต�่ากว่า 3.00 

(ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา, 2552) ผลการ

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนแต่ละ

ระดับจากการวิจัยครั้งนี้ ถือว่าอยู่ในระดับเหมาะสม

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถาน

ศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน 

ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวิทยาลยั

บูรพา

2.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน ตัวแปรเจตคติ

ต่อการเรียน นิสัยการเรียน แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความถนดัทางภาษาต่างประเทศ การท�างานระหว่าง

เรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยับูรพาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนส่วนใหญ่มี

เจตคติต่อการเรียนที่ดี มีความสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 

คิดว่าการเรียนที่ดีจะส่งผลให้มีอานาคตที่ดี นักศึกษา

จีนส่วนใหญ่นิสัยการเรียนที่ดี ส่งงานที่อาจารย์มอบ

หมายภายในเวลาที่ก�าหนดทุกคร้ัง ก่อนสอบจะเตรียม

ตัวให้พร้อม มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ 

ด้วยตนเอง นักศึกษาจีนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง มีความคาดหวังต่อการเรียนสูง คิดว่า

ต้องทุม่เทเวลาให้กบัการเรยีนจะได้ประสบความส�าเรจ็ใน

อนาคตทีมุ่ง่หวงั นกัศกึษาจีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถใน

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเรยีน การท�างานทีอ่าจารย์

มอบหมาย และในการสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างดี 

นกัศกึษาจนีทีม่กีารท�างานระหว่างเรยีนส่วนใหญ่ มคีวาม

ตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการเรียนสูง มีจิตส�านึกในการเรียน 

บริหารเวลาได้ด ีพยายามพัฒนาตนเองเพ่ืออนาคตท่ีด ีจึง

ท�าให้ปัจจยัดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักศึกษาจีน สอดคล้องกับผลการวิจัยของเจิง 

และคณะ (Zeng et al., 2006) พบว่า เจตคติต่อการ

เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

ปัจจุบัน ธัญศญา ธรรมิสกุล (2551, หน้า 99) ได้ท�าการ

ศึกษาพบว่า นิสัยในการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภูวดล เปี่ยม

จาค (2550, หน้า 59)ได้ท�าการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธิม์คีวามสมัพันธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม วนดิา ดแีป้น (2553, 

หน้า 160-163) ได้ท�าการศึกษา พบว่า ความถนัดทาง

ภาษาเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษา

อังกฤษ และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักศึกษาจีน 

โจว (Zhou, สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2555) กล่าวว่า 

การท�างานระหว่างเรียน อาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แต่ถ้าหากว่าบริหารเวลาได้ดีและอาจได้

ประสบการณ์และความรูท้ีม่ปีระโยชน์ต่อการเรยีน อกีทัง้ 

การท�างานระหว่างเรียนเป็นเร่ืองท่ียากล�าบาก เป็นการ

กระตุ้นให้ตนเองขยันมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี 

ตวัแปรเพศและการปรับตวัมคีวามสมัพันธ์กบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง

ไม่มนียัส�าคญัทางสถิติ ท้ังนีอ้าจเนือ่งจากนกัศกึษาจนีท้ัง

เพศหญิงและเพศชายมีความต้ังใจเพ่ือท่ีจะเรียนให้ส�าเร็จ

ตามที่ตั้งเป้าหมายให้ได้ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก จึงท�าให้นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูง เพื่อบรรลุเป้าหมาย จึงท�าให้เพศมีความสัมพันธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

นักศึกษาจีนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ดี ไม่ว่าในด้าน

อาหารการกนิ สภาพอากาศ สิง่แวดล้อมหรือ มชีวีติความ

เป็นอยูอ่ย่างปกติสขุ จึงท�าให้การปรบัตวัมคีวามสมัพนัธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ พรจันทร์ โพธนิาค (2554, 

หน้า 96-98) พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ การปรับตัวไม่

ได้ส่งผลให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ตัวแปร

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวและการสนับสนุนจากครอบครัวมีความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้

อาจเนือ่งจากนกัศกึษาจีนมาเรยีนทีต่่างประเทศ ห่างใกล

จากครอบครวั มคีวามพึง่พาตนเองค่อนข้างสงู และชอบ

ความอสิระ จงึท�าให้ปัจจยัด้านครอบครวัมมีคีวามสมัพนัธ์

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวิทยาลยั

บูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2554) พบว่า การ

สนับสนุนการเรียนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

2.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา ตัวแปร

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน

ผล การบริการของสถานศึกษามีมีความสัมพันธ์กับผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวทิยาลยับรูพา

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา

จีนขาดการประสานกับอาจารย์ผู ้สอนหรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา ก็ไม่สามารถใช้ทรัพยากรด้านนี้ให้เกิดประโยชน์

เท่าทีค่วร อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสอบถามนอก

ช้ันเรยีน อาจารย์ตรวจการบ้านแล้วให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่

นักศึกษายังไม่เพียงพอ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าผลการ

วัดและประเมินผลมีความตรงกับความรู้ความสามารถ

ของตนเอง นักศึกษาจีนส่วนใหญ่พักอยู่ที่หอพักนอก

สถานบัน อาจท�าให้การบริการบางด้านไม่ได้เข้าถึงและ

ทั่วถึง อีกทั้ง นักศึกษาอาจไม่ได้ให้ความสนใจและไม่ได้

ใช้ด้านบริการต่างๆให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร จึงท�าให้

ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของจรวย ค�าสะอาด (2550, หน้า 74) พบว่า ปัจจัยการ

บริการของสถานศึกษาไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัศกึษาเทียบโอนประสบการณ์อาชพีสูว่ฒิุการ

ศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2.1.4 ปัจจยัด้านเพ่ือนและสงัคม ตวัแปร

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยั

บูรพาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากนักศึกษาจีนคิดว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ท่ีดีไม่ใช่เง่ือนไขอย่างเดียวท่ีสามารถท�าให้หางานท่ีดีได้ 

อีกทั้งยังมีแรงกดดันจากสังคม นักศึกษาจีนอาจมีความ

เป็นตัวเองสูง ชอบความอิสระ ชอบท�าสิ่งที่อยากท�า ไม่

ชอบแรงพลักดันจากภายนอก จึงท�าให้ตัวแปรนี้มีความ

สมัพนัธ์ทางลบกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ (2554, 

หน้า 54) พบว่า แรงพลกัดนัภายนอกมผีลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน

ตวัแปรความสัมพันธ์ในกลุม่เพือ่นมคีวามสัมพนัธ์กบัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวิทยาลยับรูพา

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ เศรษฐวชิญ์ วงันนัท์ (2553, หน้า 63) พบว่า ความ

สัมพันธ์กับเพ่ือนไม่ส่งผลให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของผูเ้รยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นสงูชัน้ปี

ท่ี 2 สาขาวชิาเทคนคิการผลติ ในสถาบนัการอาชวีศกึษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

ในปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้าน

สถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีทั้งหมด 15 ตัวแปร

ที่ร่วมกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย เพศ เจตคติต่อ

การเรียน การปรับตัว นิสัยการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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ทางการเรียน ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ การ

ท�างานระหว่างเรียน รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

มากกว่า 75,000 บาท รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

น้อยกว่า 30,000 บาท การสนับสนุนจากครอบครัว

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

การบริการของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม ท้ังนี้อาจเนื่องจาก 

ปัจจัยทั้ง 4 ด้านล้วนมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ จิตใจ

ร่างกาย การเรียนรู้ของนักศึกษาจีน จึงท�าให้ร่วมกันมี

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัย

ของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ได้

ศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่ง

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี 4 ประการ 

ด้านนกัเรยีน ด้านโรงเรยีน ด้านครอบครวัและด้านชมุชน

3. ปัจจัยที่สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยับูรพา

3.1 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนสามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนักศึกษาจีน

ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความ

คาดหวังต่อการเรียนสูง คิดว่าต้องทุ่มเทเวลาให้กับการ

เรียนจะได้ประสบความส�าเร็จในอนาคตที่มุ ่งหวัง จึง

ท�าให้ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปัจจัยที่

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ดังที่ ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 

(2544, หน้า 254) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นแรง

จงูใจทีส่�าคัญในการกระตุน้ผูเ้รยีนให้รู้จักตัง้เป้าหมาย และ

มคีวามพยายามหาทางไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการได้ ผูเ้รยีน

ที่ประสบความส�าเร็จในการเรียนมักมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

สูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจิง และคณะ (Zeng et 

al., 2006) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนส่ง

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนปัจจุบัน 

3.2 แรงจงูใจและแรงกดดนัทางสงัคมสามารถ

พยากรณ์ผกผันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งน้ีอาจเนื่องจากนักศึกษาคิด

ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีไม่ใช่เงื่อนไขอย่างเดียว

ที่สามารถท�าให้หางานที่ดีได้ อีกทั้งยังมีแรงกดดันจาก

สังคม นักศึกษาจีนอาจมีความเป็นตัวเองสูง ชอบความ

อิสระ ชอบท�าสิ่งที่อยากท�า ไม่ชอบแรงพลักดันจาก

ภายนอก จึงท�าให้แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมเป็น

ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ผกผันกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ดังท่ี หวัง 

(Wang, 2555) ได้รายงานว่า มีนักศึกษาเกือบร้อยละ 

90 ทีก่�าลงัจะจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัก�าลงัมปัีญหา

ด้านแรงกดดันการจ้างงานทางสังคม สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ (2554, หน้า 54) พบ

ว่า แรงพลกัดนัภายนอกมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

แรงพลักดันภายนอกมาจากครอบครัวสิ่งแวดล้อมและ

อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมทางสัมคม

3.3 การท�างานระหว่างเรียน สามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา ท้ังนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนที่มี

การท�างานระหว่างเรียนส่วนใหญ่ มีความตั้งใจ ความมุ่ง

มั่นในการเรียนสูง มีจิตส�านึกในการเรียน บริหารเวลาได้

ดีพยายามพัฒนาตนเองเพ่ืออนาคตท่ีดี จึงท�าให้ปัจจัย

การท�างานระหว่างเรียนเป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวิทยาลยับรูพา 

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักศึกษาจีน โจว (Zhou, 

สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2555) กล่าวว่า การท�างาน

ระหว่างเรียน อาจมผีลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

แต่ถ้าหากว่าบริหารเวลาได้ดีและอาจได้ประสบการณ์

และความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียน อีกท้ัง การท�างาน

ระหว่างเรียนเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ตนเองเป็นเร่ืองท่ียาก

ล�าบาก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้

ตนเองขยันมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูง 

ควรมีการสร้างแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจ

เสมอ ใช้เวลาปรับตัวเข้ากับการศึกษาและการใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศให้เร็วขึ้นมีเจตคติต่อการเรียนที่ดี ปรับนิสัย

การเรียนให้ดีขึ้น มีการวางแผนในการเรียนหรือกิจกรรม

ต่างๆอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน พัฒนา

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ 

เข้ากับเพื่อนต่างชาติและหาโอกาสสื่อสารกับเพื่อนต่าง

ชาติให้มากขึน้ เป็นคนใฝ่เรยีนรู ้ช่างคดิช่างถาม มปัีญหา

ในการเรยีนควรปรกึษากบัอาจารย์หรอืเพือ่นเพือ่ท�าความ

เข้าใจให้ดี ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีการท�างานระหว่างเรียน

ควรใช้ช่วงเวลาว่างศึกษาค้นคว้าความรู้ ใช้เวลาให้เกิด

ประโยชน์มากขึ้น วางแผนและบริหารเวลา เข้ากิจกรรม

ในมหาวิทยาลัย สร้างโอกาสฝึกงานเพื่อน�าความรู้และ

ทักษะที่ได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อีก

ทั้งเน่ืองจากสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้สถานที่

ท่องเที่ยว มีความคึกคัก มีสถานที่บันเทิงค่อนข้างมาก 

นักศึกษาที่ท�างานใกล้สถานที่เหล่านี้ ควรใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียน หาหน่วยงานท�างานที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้หรืออนาคตตนเอง

2. ด้านครอบครัว ผู ้ปกครองไม่ว่ามีระดับ

การศึกษาสู งหรือต�่ า  ควร เอาใจใส ่นักศึกษาให ้

มากยิ่งขึ้น ทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

โดยใช้โทรศพัท์ หรอือนิเทอร์เนต็ ตดิต่อตดิตามนกัศกึษา 

ให้ก�าลังใจแก่นักศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนให้

นักศึกษา นักศึกษาที่มีการท�างานระหว่างเรียนเพื่อฝึก

ประสบการณ์ ผู้ปกครองก็สามารถให้ค�าปรึกษาในเรื่อง

การท�างานหรอืเรือ่งการคบค้าสมาคมระหว่างบคุคล เพือ่

ส่งเสริมนักศกึษาทัง้ด้านทรพัยากรและด้านจิตใจ เป็นผูท้ี่

ให้ค�าปรึกษาและการพึ่งพาที่ดีของบุตรหลาน

3. ด้านสถานศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความ

ส�าคญักบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของการจัดการ

ศกึษานานาชาต ิค�านงึถงึความต้องการของนกัศกึษาต่าง

ชาติ ในด้านการวัดและประเมินผล ควรมีวิธีหลากหลาย 

เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาได้ครบถ้วน 

จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น ควรช่วย

เหลือนักศึกษาจีนปรับตัวต่อแรงจูงใจและแรงกดดันทาง

สังคมได้ ช่วยนักศึกษาจีนแก้ปัญหาแรงกดดันทางสังคม

ให้มีประโยชน์ทางบวกส�าหรับนักศึกษาจีน เช่นปรับปรุง

หลกัสตูรให้มปีระโยชน์ต่อการท�างานในอนาคตมากยิง่ขึน้ 

ช่วยประสานงานกับหน่วยงานในสังคม เพื่อให้นักศึกษา

จนีได้มโีอกาสท่ีดมีากขึน้ในการฝึกปฏบิตังิาน โดยเฉพาะ

ให้การบริการข้อมูลข่าวสารในด้านการจ้างงานส�าหรับ

นกัศกึษาท่ีก�าลังจะจบการศกึษา เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีหรือบคุคล

ในการประสานงานเพือ่ให้ค�าปรกึษา อ�านวยความสะดวก

แก่นักศึกษาต่างชาติ

4 .  ด ้ านเพื่อนและสั งคม นักศึกษาจีนมี

ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนท่ีดี ส่วนใหญ่อาจเป็นการ

ปฏสิมัพันธ์เกีย่วกบัด้านการใช้ชีวติ แต่ด้านการเรียนรู้อาจ

ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร นักศึกษาจีนควรตระหนัก

ถึงความส�าคัญในการท�างานเป็นกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างเพื่อนกล้าถามเพื่อนที่เรียนได้ดี และให้ค�า

ปรึกษากับเพื่อนที่เรียนอ่อน เพราะในสังคมปัจจุบัน ต่าง

คนต่างอยูจ่ะไม่สามารถสร้างพลงัท่ีเหนอืกว่าได้ นกัศกึษา

จนียงัควรปรบัตวัต่อแรงจงูใจและแรงกดดนัเป็นไปในทาง

บวก ให้ความส�าคญักบัการวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้า

สู่สังคมในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนี มหาวิทยาลัยบรูพา
2. ควรศกึษาปัจจัยท่ีมผีลต่อแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา 
3. ควรศึกษาแนวทางในการปรับตัวต่อแรงจูงใจ

และแรงกดดนัทางสงัคมส�าหรบันกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยั
บูรพา 
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