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การวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการเปิดหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 240 คนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  3 จ านวน 80 คน สถานประกอบการท่องเที่ยว จ านวน 15 แห่ง และสถาน
ประกอบการโรงแรม จ านวน 15 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม 5 ระดับ 
 จากแบบสอบถามพบว่า นักเรียนสายอาชีพต้องการเรียนหลักสูตรปกติเรียนในประเทศอย่าง
เดียว ในสาขาภาษาจีนส าหรับธุรกิจ แต่นักเรียนสายสามัญต้องการเรียนหลักสูตรปกติ 2+2 (เรียน
ภายในประเทศ 2 ปี และเรียนต่างประเทศ 2 ปี) ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นักเรียน
ทั้งสองสายการเรียนต้องการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทย อยู่ในระดับมากที่สุด 
นักเรียนส่วนมากต้องการน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ และมีความต้องการในการศึกษา
ต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อยู่ในระดับมาก 
 ด้านความต้องการของสถานประกอบการโรงแรม พบว่าต้องการบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษา
มากกว่าสองภาษาขึ้นไปอยู่ในระดับมาก และต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร แต่สถานประกอบการท่องเที่ยวต้องการ
บัณฑิตที่มีความสามารถในการฟัง–พูดภาษาจีนอยู่ในระดับมาก และต้องการให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนส าหรับธุรกิจ ทั้งสองสถาน
ประกอบการมีความต้องการรับบัณฑิตที่จบหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อยู่ในระดับมาก 
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 This survey research aims to study the requirement of providing a Chinese Program at the 
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla (RMUTSV). 
The samples in this study consisted of four groups: 240 Mathayom 6 students, 80 vocational college 
students, 15 Tourisms and 15 Hospitality businesses. A 5-level questionnaire was used as the 
research tool. 

The result showed that the vocational college students wished to study Chinese for Business 
in Thailand. Mathayom 6 students wished to study a 2 + 2 program (2 years in Thailand and 2 years 
abroad) in Chinese for Communication. Both of them highly needed to study with Thai and             
Chinese native teachers. Most students need a Chinese program in order to gain knowledge to be                            
self-employed. The level of their needs to study a Chinese Major Program at RMUTSV, Songkhla 
is high. 

Regarding Hospitality businesses, it is found that they graduate students with more than 2 
languages in a high level. Hospitality businesses need RMUTSV to provide a Chinese for 
Communication. The level of Tourism businesses, need for graduate students with listening and 
speaking ability is high. Tourism businesses need RMUTSV to provide a Chinese for Business.  
Both businesses need graduate students majoring in Chinese from RMUTSV in a high level.  
 


