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วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลต่อคู่มือประกอบการเรียนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน2 เพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
รายวิชาเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มประชากรคือนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จ านวน 40 
คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบปลายเปิดและปลายปิดเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย พบว่า  ระดับความต้องการคู่มือประกอบการเรียนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน2 ของ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาจากมากไปหาน้อยพบว่าความต้องการเฉลี่ยโดยรวมคือ (4.08 , 0.11) ความต้องการสูงที่สุด
คือรูปแบบในคู่มือ ความต้องการน้อยที่สุดคือรูปภาพในคู่มือ (3.66,0.18) ความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(4.34,0.09) ความพึงพอใจสูงที่สุดคือรูปภาพในคู่มือและความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคอืตัวอักษรในคู่มือ (3.69,0.13) 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคู่มือค าศัพท์ภาษาจีนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
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The objectives of this research were to investigate needs in having a Basic Chinese 2 
Handbook for English for International Communication students, and to create a Basic Chinese 2 
Handbook in for students to develop their learning more effectively. And to provide the students 
with an interest in the subject, and to assess the satisfaction of the Basic Chinese 2 Handbook. The 
population was 40 English for International Communication students who study a Chinese minor. 
The instrument used for data collection was two open-ended questionnaires.  
 The results of this research indicate that the level of needs in having a Basic Chinese 
2Handbook for English for International Communication students was at a high level. The overall 
needs average is 4.08 with a standard deviation of 0.11. And when considering the items in 
descending order from most to least the researchers, found that the highest need is the style in the 
handbook (4.08, 0.11).The least need is pictures in the handbook (3.66, 0.18).The overall 
satisfaction is at a high level4.34 with a standard deviation of 0.09. The highest satisfaction is the 
pictures in the handbook (4.34, 0.09). The least satisfaction is the text in the handbook (3.69, 
0.13). The results of this research can be used as a guide to improve Chinese vocabulary 
handbooks to meet the needs of students even more. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


