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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศึลปคาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพและปีจจัยของความ 

คาดหวังที่มีผลการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศึลปคาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยมีประซากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาขึ้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งมีการกำหนดขนาด 

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซึ่และมอร์แกน (Krejcie, R. V. & Morgan, อ. พ) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 

144 คน เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

หลักสูตรศึลปคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้สถิติทดสอบการแจกแจง 

แบบที (t-test) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ปีจจัยส่วน 

บุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ เป้าหมายหลังจบการศึกษา ความคาดหวังในการประกอบอาชีพจำแนกตามอาชีพและองค์กรที่ 

คาดหวังไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: ความคาดหวัง การประกอบอาชีพ ภาษาจีน 

Abstract

The purpose of research on the study of career expectation of students in Chinese major, 

bachelor of arts, Bansomdejchaopraya Rajabhat University is to study the career expectation and factors 

that affect career choice of students in Chinese major bachelor of arts, Bansomdejchaopraya Rajabhat 

University. The population and sample groups are year 1-4 students in Chinese major. Determining the 

size of sample groups by using Krejcie and Morgan's finished table (Krejcie, R. V. & Morgan, อ. พ) and got a 

sample of 144 peoples. Research tools are questionnaires. The research found that when using T-test 

method the career expectation of students in Chinese major, bachelor of arts, Bansomdejchaopraya 

Rajabhat University are overall at a high level. While personal factor such as gender, target after
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graduation, career expectation classify by career and organization may differ but when using the One-way 

ANOVA method found that they are not different

Keywords: career expectation Chinese language

1. ที่มาและความสำคัญ
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจะต้องมีการผลิตประซากรที่มีความรู้ความสามารถให้ครบทุกด้าน ตรงกับ 

ตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจ เพราะตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสภาพ 

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนั้นล้วนส่งผลต่อการจ้างงานในตลาดแรงงาน การไต้ประกอบอาชีพตามที่ต้องการเป็นหนึ่งใน 

เป้าหมายของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา แต่อาชีพที่ต้องการและอาชีพที่เหมาะสมนั้นอาจมีเหตุป้จจัยที่ 

แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นต้านของความสนใจส่วนตัว ค่านิยม ภูมิลำเนา ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งหากสามารถประกอบ 

อาชีพที่เป็นไปตามต้องการและเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ แล้วก็อาจทำให้ประสบความสำเร็จหรือมีความสุขในการประกอบ 

อาชีพนั้นๆ

มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไต้ดำเนินการเปิดหลักสูตรศึลปศาลตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2549 โดยหลักสูตรป้จจุบันเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค และมีโครงสร้าง 

หลักสูตรแบบ 3 + 1 กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของประเทศจีน ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาจีนมี 

โอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดการเรียนการสอนให้เหมะสมกับความสนใจ 

และความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาภายหลังจากจบการศึกษา ผู้วิจัยจึงดำเนินการวิจัยเพื่อสำรวจและศึกษา 

ป้จจัยความคาดหวังของนักศึกษาเพื่อรวบรวมผลและนำไปปรับโซในการเรียนการสอนในอนาคต

2. วัตลุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศึลปศาลตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. เพื่อศึกษาป้จจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร 

ศึลปศาลตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาซั้นปีที่ 1 -4 สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรศึลปศาลตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีประซากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา'ขั้นปีที่ 

1-4 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศึลปศาลตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 230 คน ซ่ึงผู้วิจัยไต้ 

ทำการลุ่มตัวอย่างจากประซากรทั้งหมดด้วยวิธีการลุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience sampling) และไต้มีการกำหนด 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซึ่และมอร์แกน (Krejcie, R. V. & Morgan, อ. พ. 1970, 608 อ้างถึง 

ใน พิชิต ฤทธ้ีจรูญ, 2554) ไต้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 144 คน
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