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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ภาษาเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดของมนุษยในการติดตอส่ือสาร มนุษยจึงมีความพยายามที่จะ
เรียนรูทั้งภาษาแรกและภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ การเรียนรูภาษาแรกนั้นมักเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ แตการเรียนรูภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ไมไดเกิดขึ้นงายๆ กับทุกคน จึงจําเปน
สําหรับทุกคนจนมิอาจละเลยได อาจกลาวไดวาโลกปจจุบันเปนโลกแหงการเรียนรูมากกวาหนึ่ง
ภาษา เนื่องจากผูคนตองใชภาษามากกวาหนึ่งภาษาเพื่อเปนกุญแจสูความสําเร็จไมวาจะเปนดาน
การศึกษาเลาเรียนหรืออาชีพการงาน 

ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคตางๆ ของโลกและมีแนวโนมที่จะขยายบทบาทในประชาคมโลกอยางตอเนื่อง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของโลกโดยมีจํานวนประมาณ      
1,328.02 ลานคน (National Bureau of Statistics of China, Internet, 2010) และมีคนจีนอาศัยอยูใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลก มีมูลคาการคาการลงทุนระหวางประเทศมากเปนอันดับแรกๆ ดังนั้นภาษาจีน
จึงนับเปนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญภาษาหนึ่ง โดยมีผูใชมากเปนอันดับสองรองจาก
ภาษาอังกฤษ และเปนหนึ่งในภาษาขององคการสหประชาชาติ  

การศึกษาภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาของไทยมีอัตราการเติบโตสูงและรวดเร็วโดยมี
จํานวนที่เพิ่มขึ้นของผูเรียนและสถาบันที่เปดสอน มีหลักสูตรที่หลากหลาย การเติบโตนี้เปนผล   
มาจากปจจัยภายนอกและภายใน กลาวคือรัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริมอยางแข็งขันและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจีนก็มีสวนชวยเปนอยางมาก สวนปจจัยภายในคือ การกําหนดใหภาษาจีนเปน
วิชาที่ใชในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนตัวชวยเรงอัตราการเติบโตของ
การศึกษาภาษาจีน (ศูนยจีนศึกษา,  2551,  หนา 40) 

จากขอมูลของกรมวิชาการกลาววา การเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาตางประเทศควร
สงเสริมใหมีการนําเนื้อหาทองถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนใฝรู
และนําความรูเกี่ยวกับทองถ่ินมาประยุกตใช นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ 
กิจกรรม สินคาหรือบริการในทองถ่ินของตนดวยวิธีการที่หลากหลาย ใชภาษาตางประเทศเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติในการสรางความรวมมืออยาง
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สรางสรรคและการแขงขันในสังคมโลก (กรมวิชาการ,  2545,  หนา 174 – 177) การสงเสริมใหนํา
เนื้อหาทองถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนหลักการที่สอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 7 ไดกําหนดวา ในกระบวนการเรียนรู
ตองสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรู
อันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และ        
ในมาตรา 23 ระบุวาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา          
ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา ดังนั้นการเรียนภาษาที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝก
ทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมี
กิจกรรมหลากหลายอันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตและใช
หลักการการเรียนรูที่สอดคลองกับชีวิตจริง สนองความตองการและความสนใจของผูเรียนและ
ทองถ่ิน 

ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยก็ประสบปญหาไมนอยเชนกัน       
หนึ่งในนั้นก็คือเนื้อหาของบทเรียนที่ไมคอยเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผู เ รียนโดย                          
ผศ. กอศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ อาจารยพิเศษภาควิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาวในงานสัมมนาเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาแหงประเทศ
ไทย” จัดขึ้น ณ สถาบันขงจื้อ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 วาการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยทั่ว ๆ ไป ยังใชระบบเกาซึ่งเนนการทองจํา อาน คัด เขียน โดย
ไมเกิดแรงจูงใจในการที่จะนําไปใชในชีวิตจริง อีกทั้งตําราที่ใชตาง ๆ ยังมีความลาหลัง ไมนาอาน 
เนื้อหาไมเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนและไมเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและสภาพ
สังคมไทย ทําใหเกิดปญหาเรื่องส่ือ เนื้อหาที่เรียนไมสัมพันธสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงของผูเรียน 
ไมสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินและอาชีพ มีผลทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนโดยผูเรียนมี
ความรูสึกวายากที่จะเรียนรูจดจําและยังไมคอยเห็นประโยชนของการเอาไปใช การเรียนนิยมให
อานทองจํา ซ่ึงการทองจําทองยากแตลืมงาย  ถาไมมีการนํามาใชบอย ๆ นอกจากนี้คนที่ทํางานใน
วงการการเรียนการสอนภาษาจีนจํานวนมากมักจะยอมรับวาการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยยังมี
ประสิทธิภาพต่ํามาก อาจารยสุวรรณา สนเที่ยง แสดงความเปนหวงดวยวาแบบเรียนที่ผลิตจาก
ตางประเทศและที่ใชสอนอยูในไทยนั้น บางเลมอาจจะไมเหมาะสมที่จะนํามาใช (ศูนยจีนศึกษา,  
2551,  หนา 2) 
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การเรียนการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรก็ประสบปญหามาก
เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือที่ใชกับนักศึกษาในปจจุบันเปนหนังสือช่ือ Hanyu Jiaocheng 
(Jizhou, Jun & Qingming,  2006) ที่ผลิตในประเทศจีน ซ่ึงเนื้อหาในหนังสือจะเกี่ยวของกับบริบท
ของประเทศจีนคอนขางมาก เหมาะสมกับชาวตางชาติที่เรียนในประเทศจีน แตนักศึกษาไทยนําไป
เรียนแลวจะรูสึกวาหนังสือเรียนไมนาสนใจ เพราะวาเขียนแตเร่ืองที่ไกลตัว ยากที่จะเขาใจหรือ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหความสนใจในการเรียนภาษาจีนนั้นลดลง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้เนื้อหาในหนังสือมีความยากเกินไปและจํานวน
คําศัพทตอบทมีมากเกินไป เปนส่ิงที่สงผลทําใหนักศึกษารูสึกเบื่อหนายในการเรียน ไมมีแรงจูงใจ  
ที่จะเรียน นักศึกษามักจะขาดการฝกหัดเรียนรูภาษาจีน นอกจากการทําการบานที่อาจารยกําหนดให 
นักศึกษาไมไดใชภาษาที่เรียนมา ไมมีโอกาสไดฟง ไดพูด ไดเขียนภาษาจีน ฉะนั้นผูสอนจึงพยายาม
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชภาษาจีนใหแกนักศึกษา เพื่อใหมีโอกาสไดใชภาษาจีน และมี
ความมั่นใจในการใชภาษาจีนของตนเอง ผูวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักศึกษาอยูในระดับต่ํา โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ปรากฏดังตอไปนี้ ผลการเรียนปการศึกษา 2550 
ไดคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มี 32 คน คิดเปน 59% ต่ํากวา 2.00 มี 22 คน คิดเปน 41% และ           
ผลการเรียนปการศึกษา 2551 ไดคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มี 30 คน คิดเปน 54% ต่ํากวา 2.00 มี 26 
คน คิดเปน 46 % (ผลการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร         
ที่เรียนวิชาภาษาจีนในปการศึกษา 2550 และ 2551)  ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 
2.00 นั้นมีจํานวนมาก  

ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสาํคัญของสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนสําหรับนักศึกษา เพราะ
หากนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับภาษาจีนในดานทองถ่ินเพียงพอ ก็จะสามารถใชภาษาจีนใน  การ
ส่ือสารในชีวิตประจําวันได และสงผลใหการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงคตอไป      
จึงสนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อใชเปนสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรูวิชาภาษาจีน นอกจากนี้ยังเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาจีนของนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้นตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวย     ชุด
การเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกับนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม 

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวย      
ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

1.2.4 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวย
ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

1.3.1 ชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

1.3.2 นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม 

1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีน
โดยใชบริบทของทองถ่ินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

1.3.4 คะแนนเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรู
ภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  
1.4.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

ราชนครินทรที่กําลังเรียนวิชาภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 193 คน 
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1.4.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรที่กําลังเรียนวิชาภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 70 คน          
ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) เปนนักศึกษาจํานวน 2 หองเรียน หองละ 
35 คน และทําการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการจับสลาก สุมครั้งที่ 1 เปนกลุม
ทดลอง เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินและสุมครั้งที่ 2 เปนกลุมควบคุม
เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม 

1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาจีน แบงเปน 2 แบบ คือ  การ

จัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินและการจัดการเรียนรูดวยชุดการ
เรียนรูภาษาจีนเดิม 

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนและเจตคติที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาจีน 

1.4.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ชวงเดือนตุลาคม ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ใชเวลาในการทดลอง 7 สัปดาหๆ ละ 4 คาบ รวม 2 กลุม เปนเวลา 56 คาบ 
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิดที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังภาพ  
 

  ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาจีน 
โดยแบงเปน 2 แบบ คือ 

1. การจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใช 
บริบทของทองถิ่น 

2. การจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนและ 
เจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาจีน 
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1.6 ขอตกลงเบื้องตน 
 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในหนวยการเรียนรูพินอินเทานั้น 

 
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ผลการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซ่ึงจะทําใหเกิด
ประโยชนทางดานวิชาการและดานการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1.7.1 ไดชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

1.7.2 ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษาที่เรียน
ดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินกับนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีน
เดิม 

1.7.3 ทราบเจตคติของนักศกึษาที่มีตอการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใช
บริบทของทองถ่ิน 

 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.8.1 การพัฒนา หมายถึง การสรางชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ิน
เพื่อใหชุดการเรียนรูภาษาจีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.8.2 ชุดการเรียนรูภาษาจีน หมายถึง ส่ือที่ผูวิจัยสรางขึ้นในหนวยการเรียนรูพินอิน เปน
ชุดการเรียนรูประเภทการบรรยายประกอบกิจกรรมและสื่อ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนวิชาภาษาจีน ในชุดการเรียนรูประกอบดวยคํานํา สารบัญ คําแนะนําการใชชุดการเรียนรู
ภาษาจีนสําหรับครู จุดประสงคการเรียนรู ใบความรู แบบฝกหัด แผนการจัดการเรียนรู และ
แบบทดสอบของชุดการเรียนรู จํานวน 7 ชุด 

1.8.3 พินอิน หมายถึง ตัวอักษรโรมันสําหรับใชในการกํากับการออกเสียงของภาษาจีน 
ซ่ึงประกอบดวยพยัญชนะ สระและวรรณยุกต 
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1.8.4 บริบทของทองถิ่น หมายถึง บริเวณสถานที่รวมทั้งสภาพแวดลอมและสังคม 
วัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงไดแก ที่ตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอมูลทั่วไปของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แมน้ําบางปะกงแหลงชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพอโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ
ภาษาไทย และอางฤาไนปาสมบูรณ  

1.8.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักศึกษา
ที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

1.8.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร หมายถึง นักศึกษาที่ เ รียนระดับ  
ปริญญาตรีของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน
สําหรับครู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

1.8.7 ชุดการเรียนรูภาษาจีนเดิม หมายถึง ส่ือที่ผูวิจัยใชในการจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอนวิชาภาษาจีน โดยใชหนังสือชื่อ Hanyu Jiaocheng (Jizhou, Jun & Qingming,  2006) ที่ผลิต
ในประเทศจีน ซ่ึงเนื้อหาในหนังสือจะเกี่ยวของกับบริบทของประเทศจีน  

1.8.8 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

1.8.9 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หมายถึง อัตราสวนระหวางประสิทธิภาพของ
กระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) ของชุดการเรียนรู โดยถือเกณฑ 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน เปนคาเฉลี่ยคิดเปน
รอยละของคะแนนที่นักศึกษาไดจากการทําแบบฝกหัดในระหวางการเรียนการสอน 
 80 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของผลลัพธ เปนคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของ
คะแนนที่นักศึกษาไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

1.8.10 เจตคติท่ีมีตอการเรียนของนักศึกษา หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นหรือความ
เชื่อของนักศึกษาที่แสดงออกตอการเรียนการสอนดวยชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของ
ทองถ่ิน  
 

 
 
 


