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บทคัดย่อ 
  

    การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม       มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม กบัเพื่อศึกษาถึงปัญหาขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง
ท่ีมีต่อการบริหารจดัการในการเรียนการสอนภาษาจีน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม จ านวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใช้  ใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  

   ผลการศึกษาพบวา่  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก         เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อยไดแ้ก่  ดา้นประโยชน์ ความส าคญั และความจ าเป็นของภาษาจีน ดา้นความพึง
พอใจการบริหารจดัการ ด้านจดัการเรียนการสอน ด้านความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก และด้าน
ผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีนอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

   ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
   ดา้นการจดัการเรียนการสอน พื้นฐานดา้นภาษาจีนของนกัเรียนยงัไม่ดีนักและครูสอน

ภาษาจีนไม่เพียงพอ  ควรปรับแผนการเรียนภาษาจีนให้มีคุณภาพข้ึนโดยเพิ่มครูผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของ
ภาษาท่ีเขา้ใจภาษาไทยกบัหลกัการสอนให้เพียงพอ  ให้มีส่ือการเรียนการสอนและจดักิจกรรมใน
การสร้างทกัษะให้นกัเรียนเขา้ใจภาษามากข้ึน  ดา้นการบริหารจดัการ โรงเรียนควรสร้างจิตส านึก
ให้นักเรียนกบัผูป้กครอง  ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการรู้ภาษาจีน  เพราะการท่ีจะพฒันา
ประเทศให้เจริญกา้วทนัสังคมโลกไดน้ั้น   เด็กไทยในอนาคตจะตอ้งพูดภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่ง
นอ้ยสองภาษาข้ึนไป 
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ABSTRACT 

   The  purpose  of  this  study  was  to  study  the  Attitudes  of  the  Parents  towards  
Tekka Daruntham  School  teaching  Chinese  language  and  to  study  the  problem  and  
suggestion  from  the  parents  of  how  the  management  of  school  for  teaching  Chinese  
language  is.   The population  comprised  108  parents  of  this  school.  The instrument  was      a 
questionnaire.  The  statistics  for  data  analysis  were  frequency, percentage, mean and  standard  
deviation.  

   The  findings  were  as  follows : 
   Overall,  parents  in  this  school  expressed  attitudes  at  a  high  level.  When  

individual  aspects  were  taken  into  consideration, it  was  found  that  their  attitudes  towards  
Chinese  language  were the  highest,  towards  their  benefits,  their  important  and  necessary  of  
Chinese  language  followed  by  their  satisfaction  toward  management, Academic  their  
expectation  and  respectively.   

   Problem  and  Recommendations :  
   Academic : Concerning  Teaching  basic  of  Chinese language  to  the  students  still  

weak  and  not  enough  of  teacher. School should  adjust  by  increasing  the  number  of  teacher  
who  are  Native  speaker  and  are  able  to  understand  Thai  language  and  teaching  system.  
Instruction  media  and  activities  should  be  available  more  enough  to  build  the  students  
skill  in  learning.  Toward  the  management,  school  should  provide  students  and  parents  
with  the  subconscious  of  how  necessary  is  to  learn  Chinese  language.  To  develop  the  
country  to  progress  up  the  world, Thai  student  should  be  able  to  speak  at  least  more  than  
two  languages      
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

1.1  ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
                   ปัจจุบนัในการติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั ปรากฏการณ์ในศตวรรษท่ี  21 ท่ีเห็นได้ชัดเจน คือการแข่งขนัของสังคมโลกท่ี
เจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดดเด่นอยู่บนเวทีโลกดว้ยบทบาท
ของชาติมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ  อกัษรจีนมีความส าคญัข้ึนเร่ือยๆ และส่ิงหน่ึงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อ
การใช้ภาษา  ดว้ยภาวะทางสังคมและธุรกิจการคา้  ประเทศจีนนบัวนัมีบทบาทยิ่งข้ึน ทัว่โลกมีชน
ชาวจีนจ านวนมากอาศยัอยู่เกือบทุกประเทศ ภาษาจีนจึงนบัเป็นภาษาสากลท่ีส าคญัอีกภาษาหน่ึง 
ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ถึงแมเ้ปล่ียนแปลงสัญชาติเป็นคนไทย  ก็ยงัรักษา
จารีตประเพณีเดิม  และถึงแมลู้กหลานจะเขา้เรียนภาษาไทยก็ตาม แต่พ่อแม่จะสอนให้ลูกหลาน
เรียนภาษาจีนดว้ย  พอ่คา้คหบดีเช้ือสายจีนในประเทศไทยในหลายจงัหวดั ไดร่้วมกนัจดัตั้งโรงเรียน
ให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ระยะเวลากว่า 100 ปีท่ีผ่านไป  
วฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนยงัฝังแน่นไม่แปรเปล่ียน แต่การใช้ภาษาเปล่ียนแปลงไปมาก
ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนพูดภาษาจีนไม่ค่อยไดห้รือพูดภาษาจีนไม่เป็น จีนยุคใหม่ซ่ึงมีประชากร
มากกวา่  1,300 ลา้นคนใน 35 มณฑล  พดูภาษาทอ้งถ่ินไม่เหมือนกนั รัฐบาลบงัคบัให้สอนภาษาจีน
กลางแก่เยาวชนทัว่ประเทศ  ในอนาคตจีนจะมีภาษาเดียวคือ ภาษาจีนกลาง อดีตมองดูโลกกวา้ง
ปัจจุบนัแคบนิดเดียว การเดินทางขนส่งแสนจะสะดวกสบาย การส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว      
การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงการใช้ภาษาต่างประเทศทั้ งภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนมี
ความส าคญัยิง่  (กรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ ,2555) 
                    ความส าคญัของการเรียนภาษาจีนตามความคิดเห็นของคนจีนในประเทศไทยหรือคน
ไทยเช้ือสายจีนนั้นเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น เพราะนอกจากจะไดรั้บการเรียนรู้ทางดา้นภาษาไทย
แลว้  ยงัไดเ้รียนรู้วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบจีนดว้ย ความคิดดงักล่าว
เป็นท่ียอมรับในหมู่คนจีนในประเทศไทย และเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใช้ถ่ายทอดวฒันธรรมจีน    
ท่ีนอกเหนือจากครอบครัวแลว้  ก็คือโรงเรียนจีนหรือโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีน ยิ่งไปกว่า
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นั้นการศึกษาของลูกหลาน  ชาวจีนจะถือว่าเป็นส่ิงส าคญัจึงพยายามให้มีการจดัการศึกษาเพื่อ
ลูกหลานและเกิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทยข้ึน 
                    ชาวจีนในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีมีสัญชาติไทย ซ่ึงเรียกกนัในทางวิชาการ
วา่  ชาวจีนโดยวฒันธรรม (Culture  Chinese) ส่วนชาวจีนท่ีเป็นคนต่างดา้วนั้นมีจ านวนนอ้ย   ไดมี้
ผูว้เิคราะห์ชาวจีนในประเทศไทย  โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มภาษาต่างๆ ปรากฏวา่ชาวจีนในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนลูกหลานจีน  ซ่ึงมีสัญชาติไทย  มิใช่ชาวจีนแท้ๆ   ทั้งหมด ซ่ึงทางราชการมี
เจตจ านงท่ีจะใหลู้กหลานจีนในประเทศไทยไดมี้จิตใจเป็นคนไทย  จึงไดจ้ดัการศึกษาให้ไดเ้ขา้เรียน
เช่นเดียวกบัเด็กไทย 
                    การศึกษาของคนไทยเช้ือสายจีนนั้น  เดิมมีการจดัตั้งโรงเรียนเฉพาะกลุ่มของตนข้ึน  
เรียกวา่  โรงเรียนจีน ต่อมาทางการใหเ้รียกวา่ โรงเรียนราษฎร์เพื่อสอนภาษาจีน ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น  
โรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
มาจนถึงปัจจุบนั 
                    โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน เป็นโรงเรียนเอกชนตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ.  2525  ประเภทสามญัศึกษา  มาตรา 154 และประเภทโรงเรียนการกุศลผูด้อ้ยโอกาส 15(3)  
ส่วนใหญ่เปิดท าการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา  บางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
มธัยมปลาย 
                    โรงเ รียนเอกชนสอนภาษาจีนทุกระดับ จัดการเ รียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ  และอนุญาตใหส้อนภาษาจีนเป็นวชิานอกหลกัสูตร สัปดาห์ละ 5 - 10  ชัว่โมง 
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และจดัให้วิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกในชั้นมธัยมศึกษา             
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนส่วนมากจะมีลกัษณะการจกัการศึกษาเพื่อการกุศล  ผูรั้บใบอนุญาต
ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา  เช่น มูลนิธิ สมาคมศิษย์เก่าเป็นต้น     
โรงเรียนประเภทน้ีนอกจากไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  40%  หรือ  60%  แลว้  ยงัไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือ บริจาคจากบุคคลท่ีมีฐานะในทอ้งถ่ินนั้นๆ ตลอดจนการหารายไดจ้ากการจดังานเน่ืองใน
วนัส าคญัตามประเพณีนิยมของชาวจีน  เพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายของโรงเรียน ค่าใชจ่้ายของโรงเรียน
ประเภทน้ีค่อนขา้งสูง  เน่ืองจากตอ้งจา้งครูสอนภาษาจีน ซ่ึงขาดแคลนเป็นอยา่งมากในอตัราจา้งท่ี
สูง 
                  โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเป็นโรงเรียนท่ีนอกจากจะตอ้งด าเนินการกิจการภายใต้
พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนสอน พ.ศ. 2525 และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ยงัปฏิบติัตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ซ่ึงก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะอย่างเคร่งครัดอีกด้วย  ทั้งน้ีป้องกนั
ปัญหาอนัจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อความมัน่คงในชาติดว้ย ดงันั้นนโยบายในการจดัการศึกษา
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ของโรงเรียนประเภทน้ีในอดีตท่ีผา่นมาส่วนใหญ่  จะมีมาตรการควบคุมโรงเรียนอยา่งเคร่งครัดและ
จ ากดัจ านวนโรงเรียนมิไดจ้ดัตั้งหรือขยายกิจการเพิ่มข้ึน ไม่มีการส่งเสริมและพฒันาอย่างจริงจงั
และนโยบายดงักล่าวก็เหมาะสมกบัสภาพในขณะนั้น 
                    ในการท่ีรัฐบาลได้ควบคุมดูแลเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีนดว้ยมาตรการท่ีเขม้งวด
ตลอดมาโดยมิไดมี้การส่งเสริมหรือพฒันา       เช่น   โรงเรียนประเภทอ่ืน  ท าให้สมาคมจีนต่างๆ 
เห็นวา่  ในปัจจุบนัน้ีประเทศไทยมีสัมพนัธ์ไมตรีกบัต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง  มีการติดต่อคา้ขาย
กบัประเทศต่างๆ  ทั้งกลุ่มเสรีนิยมและกลุ่มสังคมนิยม  รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นว่าการท่ีประเทศชาติจะ
เจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจจ าเป็นตอ้งมีสัมพนัธ์ไมตรีกบัต่างประเททศอยา่งกวา้งขวาง  มีการติดต่อ
คา้ขายกบัทุกประเทศ  ไม่วา่จะเป็นกลุ่มเสรีนิยม  หรือสังคมนิยม  ประกอบกบัสภาพการณ์ของโลก
ท่ีไดค้ล่ีคลายไปในทางท่ีดี  สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวจีน  ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงไดมี้หนงัสือหารือ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบให้ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนพิจารณา  (กรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ, 2543 ) 
                    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้ประมวลเร่ืองท่ีมีสมาคมจีนและผูรั้บ
ใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาจีนจ านวน 4 กลุ่ม ได้มีหนังสือเ รียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการใหพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ  รวม  5  เร่ือง  คือ   
                    1.  ขอขยายชั้นอนุบาล 
                    2.  ขอเพิ่มชัว่โมงวิชาภาษาจีนจากสัปดาห์ละ 5 ชัว่โมง  เป็นสัปดาห์ละ  10 ชัว่โมง         
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 
                    3.  ขอเพิ่มวชิาภาษาจีนอีกสัปดาห์ละ 5 ชัว่โมง ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 –6  
                    4.  ขอเพิ่มวิชาภาษาองักฤษนอกหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 4  อีกสัปดาห์              
ละ 5  ชัว่โมง 
                    5. ขอสอนภาษาจีนเวลาพิเศษ (สถาบนัสอนภาษาจีน) 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญผูแ้ทนสมาคมโรงเรียนดงักล่าว  มาประชุมเพื่อ
ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเขาเหล่านั้น เม่ือวนัท่ี 18  มกราคม 2532 และไดส่้งเร่ืองดงักล่าวให้
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทราบ  ความเห็นของท่ีประชุมมีความเห็นว่าการเรียน
ภาษาจีนไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งชาติกลบัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ  วิธีการและกระบวนการในการด าเนินการเรียนการสอนควรเป็นโดยบริสุทธ์ิใจ  
เปิดเผยใหป้ระโยชน์ต่อเยาวชนของชาติอยา่งแทจ้ริง  รวมทั้งมีอิสระในการด าเนินการในกรอบของ
กฎหมายและมิให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกข้ึน หากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งการให้ภาษาจีน  เพื่อการติดต่อในดา้นการคา้ขาย  ก็ควรผอ่นปรนให้เปิดสอนภาษาจีน
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ในระดับประถมศึกษาทั้งภาษาจีนและภาษาองักฤษเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนได้อย่างเสรีโดย
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (สช.)  ไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนเอกชนไวห้ลายขอ้ดงัน้ี 
                    1.  นโยบาย  พ.ศ. 2503  ก าหนดให้โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 4    
อนุญาตให้สอนภาษาจีนเป็นวิชานอกหลกัสูตร   สัปดาห์ละไม่เกิน 5-10 ชัว่โมง  และห้ามขยาย   
ชั้นเรียน  กิจการ  โอนยา้ยสถานท่ี  รวมทั้งหา้มจดัตั้ง 
                    2.  นโยบาย  พ.ศ. 2521  อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจาก ป.1- 4  เป็น ป.1- 6  และอนุญาต
ให้สอนภาษาจีนในชั้น  ป.1- 4   สัปดาห์ละไม่เกิน  5  ชัว่โมง   ส่วน ป.5 – 6 ไม่อนุญาตให้สอน
ภาษาจีนแต่อนุญาตใหส้อนภาษาองักฤษในกลุ่มประสบการณ์พิเศษ 
                    3.  มติคณะรัฐมนตรี    วนัท่ี  4 กุมภาพนัธ์ 2535 อนุญาตให้เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
ได้ ทุกภาษาตามหลักสูตรสามญัศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงได้มีผลท าให้โรงเรียนสอน
ภาษาจีนสามารถเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมธัยมศึกษาได ้ แต่ชั้นท่ีขยายจะไม่ไดรั้บเงินอุดหนุน
ดงันั้นโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนบางโรงเรียนไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะระดบัประถมศึกษาเท่านั้น  
ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนบางโรงเรียน     ไดรั้บอนุญาตให้สอนภาษาจีน    สัปดาห์ละ  
5-10  ชัว่โมง   เช่นเดียวกบัโรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน 
                    จากนโยบายการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนตามมติคณะรัฐมนตรี
เร่ืองการก าหนดนโยบายการสอนต่างประเทศและโรงเรียนสอนภาษาจีน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบนั  ( คณะกรรมการการศึกษาเอกชน : เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี    
เร่ืองการก าหนดนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศ และขอ้มูลโดยสังเขปเก่ียวกบัโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน, กองนโยบายพิเศษ 2541 ) 
                    ท าให้การสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมีทิศทางท่ีดีข้ึนแต่จาก
หลกัสูตรภาษาจีน  ปี  พ.ศ. 2503     ของกระทรวงศึกษาธิการและแบบเรียนภาษาจีนชั้น   ป.1- 4   
ซ่ึงจดัท า เม่ือ  พ.ศ. 2521 มีสภาพท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัปี 2541  ส านกังานคระกรรมการ
การศึกษาเอกชนไดมี้การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ป.1- 6  เสนอ
กรมวิชาการพิจารณาแลว้แจง้ผลให้ทราบว่าขดักบัโครงสร้างหลกัสูตรประถมศึกษา  ดงันั้นวิชา
ภาษาจีนจึงยงัคงเป็นวิชานอกหลักสูตรในระดบัประถมศึกษา (ข้อมูลจากกลุ่มพฒันาบุคลากร                    
กองนโยบายพิเศษส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) 
                    และจากการท่ีวชิาภาษาจีนเป็นวิชานอกหลกัสูตรในระดบัประถมศึกษา  จึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าให้ผูป้กครองส่วนใหญ่ท่ีมีค่านิยมต่อการเรียนภาษาจีน ส่งลูกหลานมาเรียนในโรงเรียน
สอนภาษาจีน  แต่ก็มีความวิตกกงัวลว่าการเรียนภาษาจีนจะมีผลกระทบต่อการเรียนวิชาสามญั  
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เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิหรือผลการเรียนภาษาจีนไม่มีผลต่อการเรียนในระดบัสูง  แต่ในกรณีท่ีผูเ้รียน
ให้ความสนใจกบัการเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนดี  ก็เกิดจาก
ผูป้กครองท่ีใหค้วามส าคญักบัภาษาจีนมีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน 
                    ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน  ไดท้  างานและคลุก
คลีอยูก่บัโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมาตลอด  มองเห็นสภาพปัญหาของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนการสอนภาษาจีน  จึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน  เพราะการศึกษาเร่ืองน้ีจะท าให้ทราบถึง
ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนว่าอยู่ในระดบัใด  ส่งผลให้ผูศึ้กษา
สามารถน าผลของการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนใหท้นัสมยั  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรขั้นพื้นฐานและหลกัสูตรแกนกลาง  เพื่อให้
ตรงตามสภาพของสังคมและความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน   และเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลแนวทางใน
การพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ   และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
1.2  ค ำถำมกำรวจัิย 

1.2.1  ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเต็กก่าดรุณ
ธรรม  เป็นอยา่งไร 

1.2.2  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมี
อะไรบา้ง 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 

1.3.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม 

1.3.2  เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม 
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1.4  กรอบแนวคิด 
                    การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และน ามาก าหนด
กรอบแนวคิด  ดงัน้ี 
 
             ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.5.1  ดา้นเน้ือหา  ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนภาษาจีนดา้นประโยชน์และความส าคญั
ของภาษาจีน  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นผลกระทบการเรียนการสอน  ดา้นความพึงพอใจ
ในการบริหารจดัการ  และดา้นความคาดหวงั 
 1.5.2  ด้านประชากร  คือ  ผู ้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อ.ชุมแพ                   
จ.ขอนแก่น  จ  านวน  356  คนกลุ่มตวัอย่างคือ  ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม
จ านวน  108 คน โดยเลือกมาจากการสุ่มประชากร 

1.5.3  ดา้นเวลา  ปีการศึกษา  2556 
 
 
 
 

สถำนภำพทัว่ไปของ 
ผู้ปกครองนักเรียน 

 
- เก่ียวกบัสถานภาพ
ส่วนบุคคล และอ่ืนๆ 

ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 

1. ดา้นประโยชน์และความส าคญัของภาษาจีน 

2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

3. ดา้นผลกระทบการเรียนการสอน 

4. ดา้นความพึงพอใจการบริหารการจดัการ 

5. ดา้นความคาดหวงัของผูป้กครอง 
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1.6  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1  ทราบถึงความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียน ท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรมในดา้นต่างๆ 
 1.6.2  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรวิชาภาษาจีนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน 
หลกัสูตรแกนกลาง เพื่อสนองความตอ้งการของผูป้กครองอยา่งแทจ้ริง 
 1.6.3  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร โรงเรียน  ครู  และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีน  ส าหรับผูใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขส่งเสริม  และพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรมใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
                    โรงเรียน   หมายถึง  โรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
                    ควำมคิดเห็น   หมายถึง  ทัศนคติและความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน               
ในโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม  แบ่งออกเป็น  5  ดา้น  คือ 
                    1.  ดา้นประโยชน์และความส าคญั  หมายถึง  บทบาทของการใช้ภาษาจีนในปัจจุบนั
และอนาคต 
                    2.  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  หมายถึง  การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวิชาภาษาจีนเป็นเป็นวิชานอกหลกัสูตรท่ีมีความส าคญัเหมือนวิชา
สามญัทัว่ไป 
                   3.  ด้านผลกระทบการเรียนการสอน  หมายถึง  การจดัการให้มีการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาไทย  มีผลกระทบต่อความมัน่คงหรือการปกครองของ
สังคมเพียงใด 
                    4.  ดา้นความพึงพอใจในการบริหารจดัการ  หมายถึง  ความมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร    
และความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน 
                     5.  ด้านความคาดหวงัท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีน  หมายถึง  ความคาดหวงัท่ีจะใช้
ภาษาจีนในดา้นการส่ือสาร  ประกอบอาชีพในดา้นต่างๆ 
                    ผู้ปกครองนักเรียน  หมายถึง  บิดา  มารดา  ญาติ  หรือผูท่ี้บิดา มารดา  ไวว้างใจให้
รับผดิชอบและดูแลนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 
การวิจยัเร่ือง  การศึกษาเจตคติของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
เตก็ก่าดรุณธรรม  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                    2.1  นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ 
                    2.2  ประวติัความเป็นมาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
                    2.3  หลกัสูตรและยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนภาษาจีน 
                    2.4  แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกบัความคิดเห็น ความพึงพอใจและความคาดหวงั 
                    2.5  ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม 
                    2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ 
                    การจดัการการศึกษาของเอกชนนบัวา่มีความส าคญัต่อการพฒันาคนและประเทศชาติ 
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการจดัการศึกษาของชาติไดเ้ป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุน้ีรัฐจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ใหก้ารจดัการศึกษาของรัฐตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของ
เอกชน มาตรา 81 ก าหนดให้รัฐตอ้งสนบัสนุนเอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม 
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 ตอนหน่ึงกล่าวว่า ส่งเสริมและ
สนบัสนุนเอกชนจดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
                    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542    และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)        
พ.ศ. 2545     ไดก้ าหนดหลกัการส าคญัประการหน่ึงของการจดัการศึกษา   คือ ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา และไดร้ะบุไวใ้นหมวด 5 การบริหารและจดัการศึกษา ส่วนท่ี 3 การบริหารและ
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จดัการศึกษาของเอกชนมาตรา 43 ให้เอกชนมีอิสระในการบริหารจดัการ โดยมีแนวปฏิบติัในการ
ก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัของรัฐ มาตรา 45 ให้รัฐก าหนด
นโยบาย และมาตรการท่ีชดัเจนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจดัการศึกษา โดยรัฐ
ตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของเอกชน และในมาตรา 46 ยงัก าหนดว่า รัฐตอ้งให้
การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อน หรือยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์ทางการศึกษาตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้
สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งตนเองได ้
                    ในดา้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระในการจดัการศึกษา
ของรัฐ จากรายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
โรงเรียนเอกชนช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในการจดัการศึกษาของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โดยรวม เม่ือพิจารณาจากงบประมาณประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการปี 2554 ซ่ึงเท่ากับ 
41,083,856,900 ล้านบาท โรงเรียนเอกชนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ถึง 4,053,414,500 ลา้นบาท หากพิจารณายอ้นหลงั 2 ปี (พ.ศ. 2552 – 2553) โรงเรียน
เอกชนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 46,185,600,900 ล้านบาท 
(แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ) 
                    โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน เป็นโรงเรียนเอกชนอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ
การจดัการศึกษา ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับของมูลนิธิหรือสมาคม และอยู่ในสังกัดกองโรงเรียน
นโยบายพิเศษ ส านกัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                    การเรียนภาษาจีนในประเทศไทย นอกจากจะไดรั้บการเรียนรู้ทางดา้นภาษาแลว้ ยงัได้
เรียนรู้วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแบบจีนดว้ย เคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะถ่ายทอด
วฒันธรรมจีน ท่ีนอกจากครอบครัวแล้ว ก็คือโรงเรียนจีนหรือโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน          
ในปี พ.ศ. 2518 ประเทศไทยและประเทศจีนไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัข้ึน 
การเรียนการสอนภาษาจีนก็ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนเสรี ทั้งน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาล
จากหม่อมราชวงศ ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นรัฐบาลของ นายธานินทร์กรัยวิเชียร ซ่ึงเป็นนายกรัฐมนตรี
ในปีพ.ศ. 2519  ได้วางกรอบการสอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้สอนสัปดาห์ละ 5 
ชัว่โมง ทั้งท่ีก่อนปีพ.ศ. 2518 โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนสามารถจดัการสอนไดไ้ม่เกิน 6 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ แต่ไม่อนุญาตให้เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนเพิ่มใหม่ ต่อมาปีพ.ศ. 2535 ในสมยัรัฐบาล
นายอานนัท ์ปันยารชุน มีมติใหโ้รงเรียนเอกชนสอนภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี ภาษาจีนจึงไดรั้บ

DPU



10 
 

การยกระดบัเทียบเท่าวชิาต่างประเทศอ่ืนๆ  (ผสุดี คีตวรนาฏ, 2555 :สัมภาษณ์)  และเม่ือประเทศจีน
มีบทบาทส าคญัในสังคมโลก ก็ท าให้รัฐบาลไทยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยา่งจริงจงั ใน
ปัจจุบันน้ี ภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าภาษาอ่ืนๆ         
จากกระแสความนิยมของการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี (ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551) 
                    1)  ความตอ้งการเรียนภาษาจีนมีมาก เกินกว่าท่ีโรงเรียนจีนจะรับได ้เห็นไดจ้ากการ
เปิดสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน หรือการส่งนกัเรียนนกัศึกษาไปเรียนต่อ
ในประเทศจีน มีจ านวนนกัเรียนไทยท่ีศึกษาต่ออยู่ในอนัดบัท่ี 4 รองจากเกาหลี สหรัฐอเมริกา         
และญ่ีปุ่น 
                    2)  ประสิทธิผลการเรียนต ่า   ผูเ้รียนจ านวนมากไม่สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                    3)  ขาดแคลนครูผูส้อน กระทรวงศึกษาธิการต้องขอครูอาสาสมคัรชาวจีนมาจาก
ทางการจีนจ านวนกว่า  1,000  คน  ในแต่ละปี  ให้มาช่วยสอนในระดับต่างๆ  ตั้ งแต่ชั้ น
ประถมศึกษา มธัยม และอาชีวศึกษา 
                    4)  แบบเรียนท่ีใชใ้นประเทศไทยขาดความเหมาะสม แบบเรียนท่ีนิยมใช ้ไม่วา่จะเป็น
การเรียนการสอนในระบบหรือนอกระบบ ต่างใชแ้บบเรียนท่ีสอนนกัเรียนต่างชาติในประเทศจีน 
                    5)  วิธีสอนไม่สามารถตอบสนองความสมารถของผูเ้รียน ครูผูส้อนขาดเทคนิคการ
สอนท่ีจะดึงดูดใหผู้เ้รียนตั้งใจเรียนและสนใจเรียนภาษาจีน 
                     “โรงเรียนจีน”  ถือวา่เป็นตน้แบบการเรียนการสอนภาษาจีน    เน่ืองจากโรงเรียนส่วน
ใหญ่เปิดท าการสอนยาวนานมากกวา่ 50 ปี มีนกัเรียนประมาณ 93,883 คน ส่วนโรงเรียนรัฐและ
เอกชนเพิ่งเปิดการเรียนการสอน หลังจากท่ีภาษาจีนถูกก าหนดให้เป็นหน่ึงในวิชาสอบเข้า
มหาวทิยาลยัในปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบนัมีนกัเรียนทั้งส้ินประมาณ 250,000 คน รวมนกัเรียนท่ีเรียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษากวา่ 328,700 คน  (กรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ, 2555) 
                    การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนบงัคบัให้นกัเรียนทุก
คนเรียน   โดยเน้นในระดบัประถมศึกษา    มีชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 5 ชั่วโมง  หรือ 10 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ความแตกต่างของชั่วโมงเรียนน้ี ข้ึนอยู่กบัการให้ความส าคญัของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ส่วนในโรงเรียนรัฐเน้นสอนในระดบัมธัยมศึกษา เปิดวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรีหรือ
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กิจกรรมชุมนุมแต่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนท่ีมีความพร้อมจะเปิดแผนการสอนให้
นกัเรียน     เลือกเรียน   โดยส่วนมากเปิดสอน 2  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
                    โรงเรียนเอกชนจดัการสอนภาษาจีนเช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนแต่
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จัดสอนวิชาภาษาจีนตามหลักสูตรสถาบนัศึกษาเช่นเดียวกบัวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนจัดสอน
ภาษาจีนเป็นวชิาเสริมและในระดบัมธัยมศึกษาจดัเป็นวิชาเลือกเสรี    ดว้ยความแตกต่างของการให้
ความส าคญัใน   การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และโรงเรียน
เอกชนจดัสอนภาษาจีน ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากร กล่าวคือ การเรียนไม่มีความต่อเน่ือง 
เพราะโรงเรียนเอกชนจะให้ความส าคัญระดับประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนรัฐจะเน้นระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย การเรียนภาษาจีนจึงขาดหายไปช่วงกลางในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึง
น าไปสู่การเสียเวลาตอ้งมาเร่ิมตน้เรียนใหม่ เม่ือเปล่ียนระดบัชั้นหรือเปล่ียนโรงเรียน นกัเรียนไม่
สามารถพฒันาความรู้ต่อยอดทางการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เม่ือจะเรียนภาษาจีนในระดบัอุดมศึกษา 
ก็ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีศูนยใ์หม่ทุกคร้ังจึงเป็นการศูนยเ์ปล่า  (รณพล  มาสันติสุข,2552,น.ออนไลน์) 
                    ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทยมีทั้งหมด 126 โรงเรียน กระจาย
อยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศไทย จากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยของศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สรุปดา้นบริหารจดัการ
ในทุกๆดา้น ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนว่า ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรนอกจากน้ีแลว้
การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนปรากฏวา่มีจ านวนจ ากดั 
 
2.2  ประวตัิความเป็นมาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
                    ยอ้นอดีต การจดัตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทย เร่ิมมีข้ึนในสมยัตน้รัชกาล   
ท่ี 1  ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ช่ือ  “เกาะเรียน” ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 4 มีครูจีนในคณะมิชชั่นนารี  ได้จดัตั้ งโรงเรียนราษฎร์  สอนภาษาจีนใกล้วดั                 
อรุณราชวราราม, ปี พ.ศ. 2451 สมาคมจงหวั ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนจีนช่ือ “ฮัว่เอ๊ียะ” อยูท่ี่ถนนเจริญกรุง
ซ่ึงนอกจากจะจดัการศึกษาเพื่อลูกหลานจีนแลว้    ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง  (คณะปฏิวติัจีน 
ท่ีสนบัสนุน ดร.ซุน ยดัเซน) อบรมลูกหลานจีนใหเ้กิดความรู้สึกชาตินิยมจีนดว้ย ทางราชการจึงตอ้ง
เขา้ไปควบคุมดูแลในระยะต่อมา   โดยหลงัจากการยกเลิกกิจการลง    ชาวจีนจึงไดจ้ดัตั้งสมาคมข้ึน 
5 สมาคม คือ  แตจ๋ิ้ว  ฮกเก้ียน  ไหหล า  กวางตุง้  และแคะ   ร่วมมือกนัจดัตั้งโรงเรียนช่ือ “โรงเรียน
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ซินหมิน”   สอนดว้ยภาษาแตจ๋ิ้ว ในปี พ.ศ. 2463 ปรากฏวา่มีโรงเรียนจีนในประเทศไทย  ทั้งหมด 
30 โรง   และมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว เป็นจ านวนหลายร้อยโรงเรียน ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เน่ืองจากในขณะนั้นมีชาวจีนในประเทศไทยกวา่  1   ลา้นคน    และการควบคุมโรงเรียน  
ไม่เขม้งวด ซ่ึงปรากฏว่าโรงเรียนจีนจ านวนมากยงัไม่ยอมปฏิบติัตามกฎหมาย (พระราชบญัญติั
โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461)  เช่น    ไม่ยอมมาจดทะเทียนขออนุญาตจดัตั้งให้ถูกตอ้ง โดยคิดว่า
รัฐบาลไทยบีบบงัคบั   และจ ากดัสิทธิของพวกตน  ทางราชการจึงไดเ้พิ่มมาตรการควบคุมโรงเรียน
จีนข้ึน  คือ   จ  ากดัเวลาสอนภาษาจีนได้สัปดาห์ละ   ไม่เกิน 6 ชั่วโมง    และห้ามน าหนังสือท่ี
เก่ียวกบัชาตินิยม เร่ืองการเมืองเขา้มาเผยแพร่ หรือน าเขา้มาสอนนกัเรียน มีโรงเรียนจีนฝ่าฝืนไม่
ปฏิบติัตามถูกสั่งปิดกิจการ  จ  านวน  79  โรง  ต่อมามีพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497    
ไดก้ าหนดไวว้่า   “การสอนตอ้งสอนเป็นภาษาไทย”  วิชาใดท่ีโรงเรียนจะตอ้งสอนเป็นภาษาอ่ืน 
จะต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2500  รัฐบาล           
จอมพลสฤษด์ิ    ธนะรัชต ์  ยิง่มีนโยบายต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตอ์ยา่งจริงจงั และเด็ดขาดยิ่งข้ึน จน
ได้มีการตรวจคน้ จบักุม และสั่งปิดโรงเรียนอีกจ านวนมาก      พร้อมควบคุมหลกัสูตรและเวลา
เรียน (พ.ศ. 2503) โรงเรียนจีนจะตอ้งสอนตามหลกัสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สอนภาษาจีนไดส้ัปดาห์ละ 5  ชัว่โมง ในพ.ศ. 2510  นโยบายของรัฐบาลไม่อนุญาตให้จดัตั้ง
โรงเรียนข้ึนมาใหม่อีกต่อไป และโรงเรียนกระท าผิดระเบียบข้อบังคับให้ปิดทันที โดยมีการ
ปรับปรุงโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ของไทยใหมี้จ านวนมากพอ เพื่อคนต่างดา้วจะไดนิ้ยม
ส่งลูกหลานเขา้มาเรียนได ้ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลท่ีควบคุมโรงเรียนจีนด าเนินต่อมาตามล าดบั จึงท า
ให้โรงเรียนจีนไม่ไดรั้บการพฒันา บางแห่งจ านวนลดลงจนตอ้งเลิกรากิจการไป โรงเรียนท่ีมีอยู่
ดอ้ยคุณภาพ แมค้นจีนเองก็ไม่นิยมส่งลูกหลานของตนเองเขา้ไปเรียนในโรงเรียนจีน จนกระทัง่ใน
ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลสมยัฯพณฯนายอานนัท ์ปัญยารชุน มีนโยบายเปิดกวา้งให้โรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรีโรงเรียนสอนภาษาจีนจึงไดเ้ร่ิมมีชีวิตชีวาและฟ้ืนฟูข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง   
( กนก  งานไพโรจน์ ,2548 ) 
                    ปัจ จุบันโรง เ รียน เอกชนสอนภาษา จีนอยู่ ในควบคุมของส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ลกัษณะโรงเรียนทัว่ไปมีสอง
ประเภทคือ โรงเรียนท่ีจัดการสอนในระบบโรงเรียน เป็นโรงเรียนสายสามัญ เปิดสอนตั้ งแต่                       
ระดบัอนุบาล – ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา (บางโรง) โรงเรียนประเภทน้ีเป็นของนิติบุคลตาม
กฎหมาย เช่น มูลนิธิหรือสมาคมจดัการสอนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสอน
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ภาษาจีนได้ สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง อีกประเภทหน่ึง คือ โรงเรียนท่ีจัดการสอนนอกระบบ            
เป็นหลกัสูตรสั้นๆของโรงเรียนเอง เช่นหลกัสูตรสอนภาษาจีนชั้นตน้ ชั้นกลาง ชั้นสูง ส่วนใหญ่
เอกชนจะเป็นเจา้ของ ส่วนครูสอนภาษาจีนมี 2 พวก คือ ครูสอนภาษาจีนท่ีเป็นคนไทย และครูสอน
ภาษาจีนท่ีเป็นชาวจีน(อาสาสมคัร) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตน้ ซ่ึงโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นคณะกรรมการท่ีเกิดจากการแต่งตั้งของ
มูลนิธิหรือสมาคมท่ีเป็นเจ้าของโรงเรียนนั้นๆ โดยมีผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาตหรือเจา้ของ     
และยงัมีต าแหน่งผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ส าหรับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ถึงแมว้่าโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนจะมีอิสระในการจดัการเรียนการสอน
เช่นเดียวกบัโรงเรียนเอกชนสายสามญั ก็ยงัประสบปัญหาต่างๆ คือขาดแคลนครูสอนภาษาจีนท่ีไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ กบัขาดความต่อเน่ือง เพราะส่วนใหญ่จะเปิดสอนแค่ระดบัประถมศึกษา 
และจดัเวลาเรียนอยา่งนอ้ยเพียง 5 คาบ ต่อสัปดาห์เท่านั้น เพราะตอ้งสอนให้ครบ ทั้ง 8 สาระก่อน
ค่อยสอนเพิ่มพิเศษเป็นสาระท่ี 9 อนัท าให้เกิดปัญหาทางดา้นการเรียนการสอนข้ึน ปัญหาต่อไปคือ 
เร่ืองหลักสูตรแบบเรียน เน่ืองจากภาษาจีนไม่มีหลักสูตรท่ีชัดเจนเหมือนหลักสูตรภาษาไทย      
หรือภาษาอังกฤษ หนังสือแบบเรียนก็ไม่มีครูผูส้อนจึงต้องหาหนังสือแบบเรียนท่ีเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนเอง ประกอบกบันักเรียนจะตอ้งปรับตวัเรียนกนัทั้ง 3 ภาษา คือ ไทย จีน    
และองักฤษ จึงท าให้ไม่ค่อยจะได้ผลในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผูเ้รียน และปัญหา
สุดทา้ยก็คือ คุณภาพของโรงเรียนและการบริหารการจดัการกบัความคาดหวงัในอนาคตท่ีจะตอ้งมี
มืออาชีพเป็นผูบ้ริหารโดยตรง และให้ผูเ้รียนมีทกัษะทั้ง 3 ภาษา กบัการใช้ยุทธศาสตร์ในการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการร่วมมือกบัโรงเรียนอ่ืนๆท่ีจะตอ้งมีความ
เขม้แขง็มากข้ึน เหล่าน้ี เป็นตน้ 
     
2.3  หลกัสูตรและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนภาษาจีน 
                    หลกัสูตรการเรียนภาษาจีน  การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนจีนจะเป็น    
การบงัคบัใหน้กัเรียนทุกคนไดเ้รียนโดยเนน้ในระดบัประถมศึกษา  มีจ  านวนชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์
อยู่ระหว่าง  2-16  ชั่วโมง   ส่วนมากสอนวนัละ 1 ชั่วโมง   คิดเป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์               
ความแตกต่างของชั่วโมงเรียนน้ี  ข้ึนอยู่กับการให้ความส าคญัและการสนับสนุนของผูบ้ริหาร  
โรงเรียนเอกชนจดัการในระดบัประถมศึกษา   และในระดบัมธัยมศึกษา   บางโรงเรียนไดจ้ดัเป็น
วชิาเลือกเสรี  (กรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ , 2555) 

DPU



14 
 

                    ส่วนในโรงเรียนรัฐเนน้การสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา  เปิดวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเอก
เสรีหรือเป็นกิจกรรมชุมนุม   แต่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนท่ีมีความพร้อมจะเปิด  
เป็นแผนการเรียนใหน้กัเรียนเลือกเรียน  โดยส่วนมากเปิดสอน  2  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
                    จากความแตกต่างของการให้ความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน  แต่ละระดบัชั้น
ของโรงเรียนต่างๆ  ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียทางทรัพยากร  เพราะการเรียนไม่มีความ
ต่อเน่ือง  โรงเรียนจีนและโรงเรียนเอกชน  จะให้ความส าคญัในระดบัประถม  ส่วนโรงเรียนรัฐจะ
เน้นท่ีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  การเรียนภาษาจีนจึงขาดหายไปในช่วงการเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้  น าไปสู่สูญเสียเวลาเพราะตอ้งมาเร่ิมจน้ใหม่  เม่ือเปล่ียนระดบัชั้นหรือเปล่ียนโรงเรียน  
นกัเรียนไม่สามารถพฒันาความรู้และต่อยอดทางการศึกษาได ้
                    แบบเรียนภาษาจีน  แบบเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  แบบเรียน
ท่ีเหมาะสมต่อวยัการเรียนรู้   จะท าให้พฒันาการของผูเ้รียนเป็นไปอย่างระบบ และสามารถสร้าง
ความสนใจใหก้บัผูเ้รียนได ้  จากผลการวจิยัแบบเรียนท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโรงเรียนแต่ละ

ประเภท  คือ  แบบเรียนชุด   ฮั้นอวี่เจ้ียวเฉิง ( « 汉语教程 » )    ซ่ึงแต่งและผลิตโดยมหาวิทยาลยั
ปักก่ิง  ส าหรับนักเรียนต่างชาติท่ีมาเรียนภาษาจีนในประเทศจีน  โรงเรียนประเภทต่างๆ     
ส่วนมาก  จึงน าแบบเรียนชุดน้ีมาใชส้อนทั้งระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  แต่แบบเรียน
ชุดน้ีมีขอ้ดอ้ยอยูห่ลายประการ   เช่น   รูปแบบหนงัสือไม่มีสีสันหรือรูปภาพประกอบ  ท่ีจะดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน  มีเน้ือหาแบบเรียนท่ีค่อนขา้งยาว   แต่ละบทเรียนใช้เวลาเรียนมากกว่า      
5  ชัว่โมง  อีกทั้งเน้ือหา  กล่าวถึงวฒันธรรมของของคนจีน  และการท่ีครูไทยจะอธิบายให้นกัเรียน
เขา้ใจ  ตอ้งมีความรู้ในประเทศจีนอยา่งลึกซ้ึง   หรือแมแ้ต่อาสาสมคัรชาวจีนจะอธิบายให้นกัเรียน
ไทยก็เป็นเร่ืองยาก  ส าหรับโรงเรียนจีนท่ีมีการสอนมาก่อนนั้น  ไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังาน

กิจการชาวจีนโพน้ทะเลหรือเฉียวป้ัน  (侨办)  แจกฟรีแบบเรียนภาษาจีน  (« 中文 » )   ซ่ึงขอ้ดี
ของแบบเรียนชุดน้ี  คือ   เน้ือหาบทเรียนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  มีสีสันและรูปภาพประกอบ
สวยงาม  เหมาะส าหรับผูเ้รียนวยัเด็ก   แต่แบบเรียนชุดน้ีมีขอ้เสีย คือ   เป็นแบบเรียนท่ีแต่งข้ึนเพื่อ
นกัเรียนสหรัฐฯ ไม่ไดส้อดแทรก เร่ือง ประเทศไทยเลย    ส่วนเน้ือหาก็รวบรัด  ไม่มีการอธิยายหรือ
ส่ือความหมายใหน้กัเรียนเขา้ใจได ้ และค าศพัทใ์หม่ในบทเรียนก็อธิบายเป็นตวัอกัษรและไม่มีการ
แปลความหมาย  ท าใหน้กัเรียนยากท่ีจะเรียนแบบเรียนน้ีไดด้ว้ยตนเอง 
                    จากปัญหาเร่ืองเรียนภาษาจีนน้ี  กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ  จึงร่วมมือ
กบัส านักงานส่งเสริมภาษาจีนสู่สากลแห่งประเทศจีนหรือฮัน่ป้ัน (汉办)   ในการแต่งต าราชุด 
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สัมผสัภาษาจีน (« 体验汉语 » )  ข้ึน   โดยแบ่งออกเป็น  3  ระดบั   คือ   ระดบัประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   แบบเรียนชุดน้ีมีข้อดีในด้าน
สอดแทรกความเป็นไทย   ท าใหน้กัเรียนรู้ค าศพัทส์ถานท่ีส าคญัของไทย  หรือบุคคลส าคญัของไทย
ไดด้ว้ย  ภาษาจีน  เน้ือหาบทเรียนเนน้การท ากิจกรรมร่วมกนั  รูปเล่มสีสันสวยงามมีภาพประกอบ  
มีโปรแกรมและเกมฝึกภาษา  ให้นักเรียนไดท้ดสอบความสามารถดา้นภาษาดว้ย   และครูผูส้อน
สามารถเขา้เวบ็ไซตเ์พื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูแ้ต่งต าราได ้
                    ปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้ขยายอย่างกวา้งขวาง  ไม่จ  ากดั          
อยูเ่ฉพาะ  “โรงเรียนจีน”   ดงัเช่นในอดีต   โรงเรียนประเภทต่างๆ   ไม่วา่จะเป็นการบริหารงานโดย
รัฐหรือเอกชน  ก็เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลาย  และได้รับความนิยมเช่นเดียวกับ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ   และนบัตั้งแต่การเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนยา่งเสรีเป็นตน้มา ปรากฏ
วา่ยงัไม่มีการท าหลกัสูตรภาษาจีนท่ีเป็นมาตรฐานข้ึนมาเลย  แต่ละโรงเรียนก็จดัท าหลกัสูตรกนัเอง
ภายในกรอบกวา้งๆ   ของกระทรวงศึกษาธิการ  การจดัการเรียนการสอนแต่ละชั้นก็ขาดความ
ต่อเน่ือง  โรงเรียนบางแห่งสอนระดับชั้ นประถมศึกษา  บางแห่งสอนระดับชั้ นมัธยมศึกษา           
จะเร่ิมหรือหยุดก็แลว้แต่ความพร้อมของแต่ละโรงเรียน  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเพียงเพื่อตอ้งการตอบสนอง
กระแสนิยมการเรียนภาษาจีน  โดยขาดการจดัระเบียบและแบบแผน่ท่ีดีเสียก่อน 
                    กระทรวงศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตระหนักถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นดงักล่าว   ไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน    และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสังคม  
เศรษฐกิจความรู้  โดยมีแผนและเป้าหมายท่ีจะใหป้ระชาชนไทยอยา่งนอ้ย  500,000  คน    มีความรู้
ภาษาจีน  สามารถส่ือสารแสวงหาความรู้และใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ ได ้                   
มีสถานศึกษาเปิดสอนภาษาจีนมากข้ึนทุกระดบั  และในปี  2555   สถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานทุก
แห่งจะเปิดสอนภาษาจีนในช่วงชั้นท่ี   3    และช่วงชั้นท่ี  4   สาระส าคญัของยุทธศาสตร์ส่งเสริมมา
กรเรียนการสอนภาษาจีน  ไดแ้ก่ 
                    ยทุธศาสตร์ท่ี  1   รณรงคส์ร้างความตระหนกัและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ  ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอยา่งกวา้งขวาง  โดยจดัท าแผนยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน  และระยะปาน
กลางเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหลกั  คือ   นกัเรียน  
นกัศึกษา  และผูอ้ยูใ่นวยัแรงงานสามารถใชภ้าษาจีนเพื่อการส่ือสารได ้
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                    ยุทธศาสตร์ท่ี  2   จดัท ามาตรฐานหลกัสูตรและทางการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน   
ในแต่ละดบั  และแต่ละประเภทของการศึกษา   เพื่อให้สถานศึกษาแต่ละประเภท  แต่ละระดบั  
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ  ตั้ งแต่ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา  
รวมถึงก าหนดการใชอ้กัษรจีนตวัยอ่ในหลกัสูตร 
                    ยทุธศาสตร์ท่ี  3   ส่งเสริมและพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  โดยร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการของจีน  จดัท าหนงัสือ
เรียนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตรไทย  และจดัหาส่ือการเรียนภาษาจีนท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานหลกัสูตรในระยะเร่ิมแรก  และระยะต่อมา  จะส่งเสริมให้ส านกัพิมพใ์นประเทศไทยผลิต
หนงัสือเรียนและส่ือความรู้เอง  หรือผลิตหนงัสือร่วมกบัส านกัพิมพใ์นสาธารณรัฐจีน 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี  4   วางระบบพฒันาครูสอนภาษาจีนในระยะสั้ นและระยะยาวให้ได้
มาตรฐานโดยเร่ิมจากการส ารวจสภาพปัจจุบันและข้อมูลเก่ียวกับครู  ความต้องการของครูท่ี
ตอ้งการพฒันาในระดบัต่างๆ  และจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาครูเขา้สู่เกณฑ์
มาตรฐาน และระยะต่อมาจะก าหนดมาตรฐานครู   โดยเทียบเคียงและปรับใชร้ะบบการอบรมและ
การทดสอบมาตรฐานการสอน    ซ่ึงเป็นมาตรฐานครูสอนภาษาจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
ท่ีสอนภาษาจีนใหแ้ก่ชาวต่างประเทศ   ก าหนดระดบัความรู้ชั้นต ่าของครูสอนภาษาจีนโดยใช ้HSK   
(Hanyu Shuipingkaoshi)    ไม่ต ่ากวา่กวา่ระดบั 5  ส าหรับครูท่ีสอนประถมศึกษา รวมทั้งพฒันาครู
ประจ าการครูสอนภาษาจีนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การสนบัสนุนทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณฯรัฐ
ประชาชนจีน ส าหรับครูไทยท่ีมีผลการศึกษาดีเด่น รวมทั้งส่งเสริมการผลิต และสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรรุ่นใหม่ 
                    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่าย เพื่อพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาจีนในประเทศไทย โดยท าการ mapping โรงเรียนท่ีสอนภาษาจีนในประเทศไทยเพื่อก าหนด
พื้นท่ี และควรให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษ สร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ระหว่าง
สถานศึกษาและสถานศึกษาระดบัต่างๆ เช่น ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพื่อช่วยเหลือและพึ่งพากนัและกนัในเร่ืองครูผูส้อน หลกัสูตร ส่ือการเรียนการสอน   
การประเมินผล ฯลฯ และร่วมมือกบัสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศ
ไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
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2.4  แนวคิด ทฤษฎ ีเกีย่วกบัความคิดเห็น ความพงึพอใจและความคาดหวงั 
                     (1) ความหมายของความคิดเห็น 

                      ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง การแสดงออกทางวาจาของเจตคติ การท่ีบุคคล

ดงักล่าวว่ามีความเช่ือหรือความรู้สึกอย่างนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้น ดงันั้นการ

วดัความคิดเห็นของบุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 

                    การใช้ความคิดเห็นเป็นตวัอย่างบ่งช้ีถึงเจตคติของแต่ละบุคคลนั้น ต้องยอมรับว่า 
อาจจะมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนได ้  ถา้บุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็น ไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ี
แทจ้ริง   แต่อยา่งไรก็ตามความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นลกัษณะธรรมดาของการวดัทัว่ๆไป 
                    นนัแนลล่ี (Nunnally, 1959)  ไดใ้หค้วามหมายของความคิดเห็นวา่ ทั้งความคิดเห็นและ
ทศันคตินั้น เป็นเร่ืองของการแสดงออกของแต่ละบุคคลต่อประชาชนทัว่ไป ต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการแสดงออกทางความคิดเห็นในโลกท่ีเก่ียวกบัตวัเขา และความคิดเห็นนั้นยงัจะใช้
ในเร่ืองเก่ียวกบัการลงความเห็นและความรู้ ในขณะท่ีทศันคตินั้นใชม้ากในเร่ืองเก่ียวกบัความรู้สึก
และความชอบพอ 
                    สุชา   จนัทร์เอม  (2557,น.8)  กล่าวถึงความหมายของความคิดเห็นไวว้า่ เป็นความรู้สึก
ของบุคคล แต่เป็นลักษณะท่ีไม่ลึกซ้ึงเท่ากับทัศนคติ คนเราจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน          
และความคิดเห็นจะเป็นส่วนหน่ึงของทศันคติ 
                    ประภาเพ็ญ   สุวรรณ (2520,น.3)  ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไวว้่า เป็นการ
แสดงออกทางดา้นทศันคติอย่างหน่ึง แต่การแสดงความคิดเห็นมกัจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ 
และเป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ภายนอก นอกจากน้ี เรืองเวทย์   แสงรัตนา 
(2522,น20) ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นการแสดงออกทางดา้นความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ดว้ยการพดูหรือเขียน โดยอาศยัพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม 
                    จึงสรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึก ความเช่ือและการ
ตดัสินใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาศยัพื้นความรู้ การรับรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม ในขณะ
นั้นเป็นพื้นฐาน ซ่ึงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล อาจเป็นท่ียอมรับหรือปฏิเสธจากบุคคลอ่ืนได ้
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                    (2) ความหมายของความพึงพอใจ 

                    พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า “พึง”  

หมายถึง ส่ิงท่ีควรจะเป็นการยอมตามความจ าเป็น ค าว่า “พอใจ” หมายความถึงควรแก่ความ

ตอ้งการเตม็ท่ีเท่าท่ีจ  าเป็นสนใจ 

                    กิลเมอร์ (Gilmer, 1975) ได้ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

หมายถึง ผลของทศันคติต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงาน 

                    ออสแคมป์  (อา้งถึงในอรรวรรณ    เมฆทศัน์, 2543) ไดใ้ห้ความหมายองความพึงพอใจ

ไว ้3 นยั คือ 

                    1.  ความพึงพอใจ หมายถึง สถานการณ์ท่ีเป็นผลจากการปฏิบติัจริงได้เป็นไปตามท่ี

บุคคลคาดหวงัไว ้

     2.  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความส าเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 

     3.  ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีงานไดเ้ป็นไปตามหรือสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

     อฎัธพร   มาข า (2543) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบั

ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพองกิจกรรมนั้นๆ     

โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บระดบัความพึงพอใจ

จะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้

     ทิฟฟินและแมคเคอร์มิค (อา้งถึงในลดาวลัยท์รัพยอ์ยู,่ 2543) กล่าววา่ความพึงพอใจเป็น
แรงจูงใจของมนุษยท่ี์ตั้งอยูบ่นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน   (Basic Needs) มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธ์ิ   และแรงจูงใจและพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ 

     วิรุฬ  พรรณเทวี (2542) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์
ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือ
มีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจ
ผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
ตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 

     ยงยุทธ  สิมมา  (2542)   ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
หมายถึงความรู้สึกท่ีดีเจตคติท่ีมีต่อการปฏิบติังานและการท่ีบุคคลปฏิบติังานดว้ยความสุขจนเป็น
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ผลให้การท างานนั้นให้ประสบผลส าเร็จสนองนโยบายและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ดงันั้น
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลจึงจ าเป็น และมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
สร้างให้เกิดบุคลากรให้ไดโ้ดยเฉพาะกบัครูซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาให้เด็กนักเรียนเป็นคนท่ีมีคุณภาพเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มี
ความกา้วหนา้ 

     อุทยั  พรรณสุดใจ (2545) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
                    กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 

      กู๊ด (Good,  1973) ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดบัความพึง
พอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่างๆ และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น 

     คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจไวว้า่เป็นความรู้สึกของบุคคล
เม่ือไดรั้บความสุขหรือความผิดหวงั  ซ่ึงเกิดการเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงัในผลลพัธ์
ของส่ิงท่ีตอ้งการ ถา้การรับรู้ต่อส่ิงท่ีตอ้งการกบัความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจ 

     ดงันั้นความหมายของความพึงพอใจ ซ่ึงสรุปไดว้่าความพึงพอใจคือส่ิงท่ีควรจะเป็นไป
ตามความตอ้งการความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง
ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือนอ้ยก็ไดแ้ละ
เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบแต่ถา้เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายไดก้็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ี
พึงพอใจแต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

   (3)  ความหมายและ ทฤษฎีของความคาดหวงั 
     มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2540, น.18)  ได้กล่าวถึงความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการวา่ เม่ือผูรั้บบริการมาติดต่อกบัองคก์รหรือธุรกิจบริการใดๆ   ก็มกัจะคาดหวงัวา่จะไดรั้บ
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การบริการอยา่งไดอ้ยา่งหน่ึง    ซ่ึงผูใ้ห้บริการจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้และเรียนรู้เก่ียวกบัความคาดหวงั
พื้นฐาน และรู้จกัส ารวจความคาดหวงัเฉพาะของผูรั้บบริการ เพื่อสนองบริการท่ีตรงกับ ความ
คาดหวงั ซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทบัใจข้ึนได้หากการ
บริการนั้นเกินความคาดหวงั 

     แนวคิดในการอธิบายความคาดหวงัของ  Rotter  (อา้งถึงใน สุรียก์าญจนวงศ์, 2549 ) 
แบ่งเป็น 2 ประการ คือความคาดหวงัเฉพาะกบัความคาดหวงัทัว่ไป ซ่ึงความคาดหวงัเฉพาะ
(Specific Expectancies) สะทอ้น ให้เห็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง
ในอดีตกบัความคาดหวงัทัว่ไป (Generalized Expectancies) ซ่ึงเป็นผลรวมของประสบการณ์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั 

     ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์วรูม (Vroom, 1964)                   
มีองค์ประกอบของทฤษฎีท่ีส าคญัคือValence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อผลลพัธ์
Instrumentality หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วิ ถีทางท่ีจะไปสู่ความพึงพอใจExpectancy        
หมายถึง ความคาดหวงัในตวับุคคลนั้นๆบุคคลมีความตอ้งการหลายส่ิงหลายอย่าง ดงันั้น จึงพยาม
ด้ินรนแสวงหาหรือกระท าด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงเพื่อตอบสนองความ ตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้    
ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็ตามความคาดหวงัของบุคคลจะไดรั้บความพึงพอใจขณะเดียวกนั
ก็คาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ 
 

     พาราสุมาน, ไซแธมอล และ แบรรี ( Parasuraman , Zeithmal & Berry. 1988 )ไดร้ะบุถึง
ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ ไดแ้ก่ 

     1.  การไดรั้บการบอกเล่า ค  าแนะน าจากบุคคลอ่ืน 
     2.  ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
     3.  ประสบการณ์ในอดีต 

      4.  ข่าวสารจากส่ือ และ จากผูใ้หบ้ริการ 
      5.  ราคา 
      สรุปได้ว่า ความคาดหวงั คือความรู้สึกความตอ้งการท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัไปจนถึงอนาคตขา้งหน้า เป็นการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเรา    
โดยใชป้ระสบการณ์การเรียนรู้เป็นตวับ่งบอก 
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2.5  ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 
        ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา 

1.  ช่ือโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม 春 彭 德 教 青 华 公 学  
TEKKADARUNTHAM SCHOOL 
            2.  ท่ีตั้ง100  ถนนบูรณะเจริญ  หมู่ท่ี 2 ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  
รหสัไปรษณีย ์ 40130 โทรศพัท ์043-386177  โทรสาร 043-312625-6   
 E-mail : tekkadaruntham@hotmail.com  สังกดั   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เขตพื้นท่ี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
เขตตรวจ  ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 7 

3. ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคม ชุมชนบริเวณโรงเรียนประวติัโรงเรียน 
 1.1  สภาพสังคมของชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นร้านค้าอาคาร

พาณิชย  ์  ชุมชนหมู่บ้าน มีประชากร   15,000   คน       บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน            
ไดแ้ก่  พุทธสมาคม “เตก็ก่า” จีแชเกาะ  โรงเรียนชุมแพชนูปถมัถ ์ และวดับุญบาลประดิษฐ์ 

1.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน คือ คา้ขาย ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณี
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบุญเดือน 9  
ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา, ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ ประเพณีกินเจเดือนเกา้  ฯลฯ  

1.3  ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 อาชีพหลัก      
คือ เกษตรกร   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว              
ต่อปี   40,000   บาท  

4. ประวติัโรงเรียน 
     โรงเ รียนเต็กก่าดรุณธรรมด า เนินการขอตั้ งโดยพุทธสมาคมเผยแผ่คุณธรรม              

เต็กก่าจีแชเกาะ ไดข้ออนุญาตให้ใชอ้าคารโรงเจ จีแชเกาะ   ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ป็นอาคารเรียน                
เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2547   และไดรั้บอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียน  เม่ือวนัท่ี  1  กนัยายน 2547         
ในระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3  

     ในปีการศึกษา 2550 ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายชั้นเรียนถึงระดบัประถมศึกษา ในช่วงชั้นท่ี 1 
(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3)   และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2550ไดรั้บอนุญาตให้
เปิดสอนระดบัชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นท่ี  2     (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 )   

DPU

mailto:tekkadaruntham@hotmail.com


22 
 

ในปีการศึกษา 2551 ซ่ึงผูท่ี้จบการศึกษาไปแล้วสามารถสอบเขา้เรียนต่อในโรงเรียนชั้นน าได้
ทั้งหมด 

     โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม  เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เน้ือท่ี  5 ไร่ 1  งาน 22 ตารางวา ปัจจุบนัมีอาคารเรียน 4 หลงั 30 ห้องเรียน พร้อมบุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวชิา  และอุปกรณ์การศึกษาท่ีทนัสมยัครบถว้น 

     โรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม    จดัการเรียนการสอน  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานปี  2554    ของกระทรวงศึกษาธิการ และจดัการเรียนการสอนตามโปรแกรม เซฟ     
(C.E.P. = Chinese, English, Program)   ไดใ้ชน้วตักรรมใหม่ทางการศึกษา  คือ  การสอน 3 ภาษา 
โดยมุ่งเนน้ภาษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาองักฤษ และพฒันาการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ปัจจุบนัมีนกัเรียนทั้งหมด  356  คน บุคลากรครู  21  คนครูอาสาสมคัร
จากประเทศจีน  3 คน นกัการภารโรง  1  คน คนขบัรถ 2คน แม่บา้น  3 คนมีรถร่วมรับส่งนกัเรียน  
6    คนั การจดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันานกัเรียน  ตามวิสัยทศัน์พนัธกิจ  และเป้าประสงค ์ท่ีวาง
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 
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     เคร่ืองหมายประจ าโรงเรียน  วงกลมล้อมรอบรูปสามเหล่ียม วงกลม หมายถึง  การ
พฒันาการศึกษาแก่เยาวชนในทอ้งถ่ิน  สามเหล่ียม  หมายถึง  การศึกษาท่ีเน้น  3  ภาษา  ไดแ้ก่  
ภาษาไทย  ภาษาจีน ภาษาองักฤษ 

     อกัษรยอ่ช่ือโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม    คือ  อกัษร   “ด.ธ”    เตก็   หมายถึง  คุณธรรม 
ก่า   หมายถึง  การสอน 

     สีประจ าโรงเรียน เขียว – เหลือง  สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า   สีเหลือง  
หมายถึง คุณธรรม 

     ตน้ไมป้ระจ าโรงเรียน  ตน้บารมี 
     ดอกไมป้ระจ าโรงเรียน ดอกบวั 
     พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระปัญญานนัทมุนี 
     ปรัชญาโรงเรียน  คุณธรรม  น าปัญญา 
     คติพจน์   การศึกษา คือ ชีวติ 

      อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม    กา้วน า  3   ภาษา 
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    5. จ  านวนครู  บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอ่ืนๆ  นกัเรียน 
( ส ารวจ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 ) 
 

 
ประเภท 

ปีงบประมาณ คาดการณ์
ปีงบประมาณ 

2555   (คน) 2556  (คน) 2557  (คน) 
ผูอ้  านวยการ/ครู 16 19 21 
บุคลากรทางการศึกษา 5 7 7 
บุคลากรอ่ืน 7 7 7 
นกัเรียนรวมทั้งโรงเรียน 255 356 400 
 

          6. แสดงคุณวฒิุทางการศึกษาของผูอ้  านวยการ  ครู 

 
 
 
 
 
 
 

ระดบัการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
มี (คน) ไม่มี (คน) รวม (คน) 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท  ป .บัณฑิต
(บริหารการศึกษา) 

1 - 1 

ป.บณัฑิต(วชิาชีพครู) 2 - 2 
ปริญญาตรี 17 - 17 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 - 6 
รวมทั้งโรงเรียน 26 0 26 
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    7. แผนผงัการบริหารงานโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม ปี 2556 
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   ส่วนท่ี 2  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และอตัลกัษณ์ ของสถานศึกษา 
   1.  วสิัยทศัน์ ( Vision ) 
     โรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม    จดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั   มีความรู้ตามหลกัสูตร  

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพ  ทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์และ
สังคมพฒันาภาษาสู่ความเป็นสากล ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  รักสถานศึกษา และวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.  พนัธกิจ ( Mission ) 
1.  จดักระบวนการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.  จดักระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพและมาตรฐาน 
3.  จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4.  จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
5.  จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหร่้มร่ืน น่าอยู ่ เกิดความประทบัใจ รักสถาบนั   

มีแหล่งเรียนรู้ส่ือสารเทคโนโลยเีพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6.  จดักิจกรรม  ส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย 
7.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน มีความรู้  ความเขา้ใจ และมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
3.  อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรมกา้วน า  3   ภาษา 

   4.  ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย ของปีการศึกษา 2556 
จ านวนตวับ่งช้ี มาตรฐานการศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มข้ึน 

ร้อยละของวชิาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 วชิาหลกัเพิ่มข้ึน 

ร้อยละของครูท่ีมีใบประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

ร้อยละของครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก/โท หรือไดรั้บการอบรม 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนด 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถส่ือสารภาษาจีนไดต้ามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละผูเ้รียนปฐมวยั มีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ  และ

สติปัญญาเหมาะสมกบัวยั 
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5. หลกัสูตรภาษาจีนระดบัประถมศึกษา พุทธศกัราช 2541 

     ในยุคแห่งสังคมข่าวสารภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นและส าคญัในการส่ือสาร                      
เป็นอยา่งยิ่ง ภาษาจีนเป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือสารอยา่งกวา้งขวาง ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนจึงตระหนกัในความจ าเป็นและเห็นความส าคญัของภาษาจีน จึงเห็นควรปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้มีทกัษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน  สามารถติดต่อส่ือสาร รับข่าวสาร พฒันาภาษาเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

     แนวการจดัประสบการณ์วิชาภาษาจีนประถมศึกษา พุทธศกัราช 2541 มุ่งพฒันา
ความสามารถในการใชส่ื้อภาษา เพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา และ
เขา้ใจวฒันธรรมอนัหลากหลาย สามารถเขา้สู่สังคมของเจา้ของภาษาได้อย่างเหมาะสม โดยการ
ก าหนดแนวการจดัประสบการณ์ 6 ปี ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐาน กรอบเน้ือหา รูปแบบภาษา 
ค าศพัท์กระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญัและกระบวนการวดัและประเมินผลไวช้ัดเจน ทั้งน้ีเพื่อเป็น
ทางเลือกหน่ึงส าหรับโรงเรียนหรือผูเ้รียนท่ีจะเลือกภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหน่ึง
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ีหน่ึง   (กรุณา   เลิศพุฒิภิญโญ, 2555)  

     หลกัสูตรภาษาจีนระดบัประถมศึกษา พุทธศกัราช 2541 แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ภาษาจีน
ระดบัเตรียมพร้อม จดัสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาษาจีนระดบัอ่านออกเขียนได ้จดัสอน
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 – 4 และภาษาจีนระดบัพื้นฐานประถมศึกษา จดัสอนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 แนวการจดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จดัสถานการณ์และ
บรรยากาศการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาจีนมากท่ีสุด โดยใชส่ื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย ภาษาจีนระดบัเตรียมความพร้อม เนน้ความสามารถในการฟัง พูด โดยจดักิจกรรมท่ี
สนุกสนานเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบัภาษาจีนและเรียนรู้ดว้ยความเป็นสุข ส่วนภาษาจีน
ระดบัอ่านออกเขียนได้จดักิจกรรมท่ีผสมผสาน การสะกดสัทอกัษร* การอ่านและเขียน ส าหรับ
ภาษาจีนระดบัพื้นฐานประถมศึกษาจดักิจกรรมโดยมุ่งพฒันาความสามารถดา้นการส่ือความดว้ย
การฟัง พดู อ่านและเขียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาและความเหมาะสมกบัสถานการณ์  

     การวดัประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนระดบัเตรียมความพร้อม และระดบัอ่านออก
เขียนได ้มุ่งประเมินภาคปฏิบติัและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน ส่วนระดบัพื้นฐานประถมศึกษา  

 
หมายเหตุ. ** สัทอกัษรเป็นเคร่ืองหมายแทนเสียงในการออกเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต ์
เม่ือสะกดค าแลว้จะไดเ้สียงค าอ่านภาษาจีน 
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      เน้นการวดัความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาจีนและวดัประเมินผลทั้งทางด้าน
ความรู้ การปฏิบติัและเจตคติ ประเมินความกา้วหนา้ในการใชภ้าษาดว้ยการสังเกต การตรวจสอบ
กระบวนการท างานและผลการท างานดว้ยเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่าการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นมีความแตกต่างท่ีหลากหลายกันหลาย
ประการดว้ยซ่ึงตวัแปรท่ีส าคญัท่ีท าให้ความคิดเห็นหรือแนวคิดของผูป้กครองนกัเรียนแตกต่างกนั
นั้นน่าจะมาจาก 

     ระดบัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนสภาพแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือภูมิ
หลงัของผูป้กครองนกัเรียนนัน่เองผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารจดัการ
ใหค้รู  นกัเรียนผูป้กครอง เกิดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนภาษาจีนและการบริหารโรงเรียน 
เพราะต้องเอาใจใส่กระตือรือร้นส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือในทุกฝ่ายก่อให้เกิด
คุณภาพและเป็นท่ีพึงประสงคข์องผูป้กครองนกัเรียน ควรให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน การให้บริการอย่างรวดเร็วการให้ขอ้มูลข่าวสาร ประสานกบัทุกฝ่ายเพื่อให้จดัการ
เรียนการสอนใหไ้ดคุ้ณภาพ  
 
2.6   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     กรุณา เลิศพุฒิภิญโญ  (2543) ไดศึ้กษาถึงเจตคติของผูป้กครองท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนวานิชวทิยา อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อ 

     (1)  ศึกษาเจตคติของผูป้กครองท่ีมีต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในด้าน
ภาษาจีน  

     (2)  เพื่อศึกษาเจตคติของผู ้ปกครองท่ีมีต่อภาษาจีนในด้านประโยชน์ความส าคัญ         
และความจ าเป็นในการด าเนินการดา้นอาชีพ ซ่ึงผลการวิจยัสรุปไดว้า่ผูป้กครองของนกัเรียนส่วน
ใหญ่มีฐานะเป็นบิดา– มารดา เป็นผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษามากท่ีสุด มีอายุ        
ระหวา่ง 30 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและอาชีพรับราชการ เหตุผลในการส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีช่ือเสียงดา้นการเรียนดี บุตรคนต่อไปจะให้เรียนในโรงเรียน
อีกความสามารถดา้นภาษาจีนของผูป้กครอง อ่าน– เขียน– พูด – ฟัง ไม่ไดเ้ลย มีความประทบัใจ
โรงเรียนในเร่ืองระเบียบวินยัและความสะอาด และเห็นวา่โรงเรียนควรปรับปรุงการเรียนการสอน
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ของครู กลุ่มวิชาควรเน้นมากท่ีสุด คือ กลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์ – ภาษาไทย)และกิจกรรมท่ี
ผูป้กครองเขา้ร่วมมากไดแ้ก่กิจกรรมวนัแม่ 

     ผูป้กครองเห็นวา่การเรียนการสอนภาษาจีนมีประโยชน์ และความจ าเป็นอยูใ่น  “ระดบั
ปานกลาง”  และมีความส าคญัต่อการด าเนินการดา้นอาชีพ ต่อการเรียนเสริมสร้างเพื่อเป็นพื้นฐาน
เรียนในดา้นอาชีพ และเห็นวา่การเรียนภาษาจีนมีผลกระทบต่อความมีวนิยั – สติปัญญาของนกัเรียน 
ต่อความมัน่คงการปกครองของสังคมใน “ระดบัปานกลาง” 

     เจตคติด้านท่ีผูป้กครองเห็นอยู่ใน “ระดับมาก” คือด้านบริหารจัดการ และเห็นว่า
โรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนภาษาจีน ผูบ้ริหารของโรงเรียนควรมีวสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษา ใน
ดา้นวชิาการทั้งภาษาไทยและภาษาจีนอยูใ่นระดบัดี 

     ศูนยจี์นการศึกษา  สถาบนัเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2551)   ไดร้ายงานการ
วิจัย   เ ร่ืองการเ รียนการสอน  ภาษาจีนในประเทศ ไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา                  
พบวา่   ในแง่มุมมอง  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียน  สรุปไดว้า่   ดา้นหลกัสูตร 
แบบเรียนมีมาตรฐานเหมาะสมกบันักเรียนไทย  มีความต่อเน่ืองเป็นระบบก าหนดชั่วโมงเรียน
ภาษาจีนเพิ่มในแต่ละระดับชั้น  มีการจดัสอนวดัผลสอบวดัผลความรู้ทางภาษาจีนท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัทัว่ประเทศ จดัท าขอ้สอบท่ีเป็นมาตรฐาน  รวมถึงขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยัวิชาภาษาจีน  
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน ควรท าหลกัสูตรและแผนการสอนระดบัชาติ  ให้หลกัสูตร
มีความเหมาะสมกับช่วงชั้ นต่อเน่ือง  มีมาตรฐาน  ให้ภาษาจีนเป็นหน่ึงวิชาสอบเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ต าราเรียนท่ีเป็นแกนกลางมีมาตรฐานและส่ือท่ีได้ผล  ต้องการ
แบบเรียนท่ีมีค าอธิบายเป็นภาษาไทย แกปั้ญหาการใชอ้กัษรตวัเต็ม-ยอ่  ส่งเสริมให้มีการสอบ HSK 
กวา้งขวางยิ่งข้ึน  สร้างกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาตนเอง   จดัค่ายอบรมภาษาจีนลดความแตกต่าง
ของความรู้พื้นฐานของนักเรียน  ควรมีการรวบรวมค าศพัท์ท่ีละระดบัชั้นความรู้ดา้นการบริหาร
จดัการควรก าหนดชัว่โมงเรียน ใหเ้หมาะสมและต่อเน่ือง  สนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  จดัระเบียบการเลือกแผนการเรียนตามความสนใจของนักเรียนเตรียมความ
พร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอบภาษาจีนเป็นตน้ 

     เมชฌ  สอดส่องกฤษ   (2553)   ไดแ้สดงความคิดเห็น    ในงานวิจยัเร่ือง  ปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือว่า  การเรียนการสอนภาษาจีนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีมานานแลว้   แต่เร่ิมมีความต่ืนตวัศึกษาในระยะไม่ก่ีปีมาน้ี   ตามบทบาทของ
ประเทศจีนในสังคมโลกปัจจุบนัพบวา่การศึกษาภาษาจีนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผูเ้รียนและ
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ผูส้อนยงัประสบปัญหาและประการ  อนัได้แก่   ปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอนทรัพยากร
บุคคล   ทุนทรัพย์ต าราและแหล่งค้นควา้  รวมถึงปัญหาการเรียนรู้ภาษาของตัวนักศึกษาเอง        
และประเด็นท่ีส าคญั  คือ  ขาดการสนบัสนุนท่ีแทจ้ริงอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  บุคคลผูท้  างานดา้น
ภาษาจีน  มีจ  านวนไม่มาก เม่ือเทียบกบัความตอ้งการของผูเ้รียนอนัท าให้ผูเ้รียนตอ้งกระตือรือร้น
ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด   โดยแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  อินเตอร์เน็ตเป็น อีก
แนวทางหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงการพฒันาระบบการเรียนรู้ทาง
อินเตอร์เน็ตของประเทศจีนมีการพฒันาในทางท่ีดีมาก  ผูเ้รียนนอกจากจะไดค้วามรู้จากการสืบคน้
ขอ้มูล ทางอินเตอร์เน็ตแลว้ยงัเป็นการฝึกฝน  ความช านาญ ดา้นภาษาจีนไปในตวัดว้ย 

     กรุณา เลิศพุฒิภิญโญ  (2555) ไดศึ้กษาถึงสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย และเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน วิธีการ
วิจยัมี 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ( 1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร กรอบแนวคิด 7s ของ Mc Kinsey 
แผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2549 มาตรฐานการประเมินภายนอกของ 
สมศ. (2) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารเลือกแบบเจาะจง และผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จ านวน 8 คน เพื่อพฒันารูปแบบตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้(3)          
การยืนยนัรูปแบบ โดยการจดัประชุมสนทนากลุ่มอย่างเขม้ขน้ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 19 คน 
ตรวจสอบยืนยนัความถูกตอ้งของรูปแบบตามสมมุติฐานและปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน (4) น ารูปแบบท่ีไดรั้บการตรวจสอบยืนยนัความ
ถูกตอ้ง สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ ในขั้นท่ี 3  ไปทดลองปฏิบติัการบริหารจริง กบั
โรงเรียนฮั้วเคียววทิยาลยั โรงเรียนส่ินหมิน และโรงเรียนบุญญวทิยาคาร ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ผลการทดลองพบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมมีประโยชน์และมีความเป็นไป
ได ้สามารถน าไปสู่คุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนต่อไป 

     ผลการวิจยัรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน  มี  7  องคป์ระกอบ  คือ        
(1) กลยทุธ์ในการพฒันาสถานศึกษา (2) กลยุทธ์ในการจดัโครงสร้างสถานศึกษา (3) ระบบท่ีใชใ้น
การบริหารโรงเรียน   (4) รูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร   (5) ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการบริหาร         
(6) วิสัยทศัน์ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและ (7) การเลือกบุคลากรในการร่วมปฏิบติังานใน
สถานศึกษา  โดยมีขั้ นตอนประกอบด้วย   (1)  ศึกษาวิ เคราะห์เอกสาร กรอบแนวคิด7s                  
(2) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนท่ีไดเ้ลือกแบบเจาะจง  (3) การยืนยนัรูปแบบ 
โดยการจดัประชุมสนทนากลุ่มอย่างเขม้ขน้ (4) น ารูปแบบท่ีสมบูรณ์ไดจ้ากการตรวจสอบยืนยนั
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ความถูกตอ้ง ไปทดลองปฏิบติัการบริการกบัโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และ (5) น ารูปแบบท่ีได้
จากการทดลองในขั้นท่ี 4 ปรับปรุงและเขียนรายงาน โดยพบว่ารูปแบบ มีความเหมาะสม               
มีประโยชน์ มีความเป็นไปได ้มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนใหมี้คุณภาพได ้DPU
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
                    การวิจยัเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรง เ รียนเต็ก ก่าดรุณธรรม  เ ป็นการวิจัย เ ชิงส ารวจ (Survey Research)                          
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมและศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
                    3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                    3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
    3.3 วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
    3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
    3.6 สถิติท่ีใช ้
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม               

ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 356 คน 
3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี   ไดม้าจากการสุ่มประชากร  (Stratified random sampling)    

ท่ีเป็นผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม    โดยใช้การก าหนดเกณฑ์เป็นร้อยละของ
ประชากรในการพิจารณา ดงัน้ี  ( Librero, 1985 อา้งใน ธีรวฒิุ  เอกะกุล , 2543)  
       ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัร้อย        ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย   25% 
       ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัพนั        ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย  10% 

      ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัหม่ืน              ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย   5% 
        ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัแสน               ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย   1% 
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                    ซ่ึงไดใ้ช้สัดส่วนร้อยละ 30  จนไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 108  
คน  และไดน้ ามาเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกสัดส่วนของผูป้กครองระดบัอนุบาลและ
ระดบัประถมกบัทั้งระดบัอนุบาลและประถมศึกษาอีกคร้ังจนไดก้ลุ่มตวัอย่างดงัน้ี   ระดบัอนุบาล
จ านวน 34  คน  ระดบัประถม  จ  านวน  59  คน  ทั้งระดบัอนุบาลและประถมศึกษา  จ  านวน  15  คน 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆตลอดจนผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น    
3 ตอน คือ  

      ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ        
(Check list) จ าแนกแบบสอบถามออกเป็น 10 ขอ้  

      ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการเรียนการ
สอนภาษาจีน โดยค าถามครอบคลุมเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 
5 ดา้น จ านวน 25 ขอ้ไดแ้ก่ 

1) ดา้นประโยชน์ความส าคญัและความจ าเป็นของภาษาจีน จ านวน 6  ขอ้ 
2) ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน   จ านวน 11 ขอ้ 
3) ดา้นผลกระทบต่อการเรียนการสอนภาษาจีน   จ านวน 3 ขอ้ 
4) ดา้นความพึงพอใจการบริหารจดัการ   จ านวน 2 ขอ้ 
5) ดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน  จ านวน 3 ขอ้ 

การให้คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า(Rating Scale) ตามวิธีของ (Likert) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (Interval 
Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยแต่ละระดบัมี
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี (ศิริชยั  พงษว์ชิยั, 2551)  
 ใหค้ะแนน 5 หมายถึง การวดัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 ใหค้ะแนน 4 หมายถึง การวดัความคิดเห็นในระดบัมาก 
 ใหค้ะแนน 3 หมายถึง การวดัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
 ใหค้ะแนน 2 หมายถึง การวดัความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
 ใหค้ะแนน 1 หมายถึง การวดัความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ผูว้จิยัแบ่งช่วงระดบัคะแนนโดยใชค้่าเฉล่ียจากขอ้มูลเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 
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โดยการหาความกวา้งอนัตรภาคชั้นดงัน้ี 
 
                  อนัตภาคชั้น    =                           =         
 
 
     =   = 0.80 
 
 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าว ผูว้จิยัไดก้  าหนดและแปลความหมายตามคะแนนดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความความ

คิดเห็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีมีในตอนท่ี 2  
 
3.3 วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

      การสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1) ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาจีน

ในเร่ืองของความคิดเห็นของผูป้กครองในดา้นประโยชน์     และความส าคญัดา้นการจดัการเรียน
การสอน   ดา้นผลกระทบ    ดา้นความพึงพอใจและความคาดหวงั  เพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม 

2) น าข้อมูล ท่ีได้จากการศึกษามา เ รียบเรียง    เพื่ อ เ ป็นแนวทางในการร่าง
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)   5  ระดบั     และสร้างแบบสอบถามตาม
ขอบเขตการเรียนการสอนภาษาจีน  5 ดา้น   โดยปรับปรุงจากงานวิจยัของ    กรุณา   เลิศพุฒิภิญโญ 
(2543)  

3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อแนะน า ปรับปรุง 
 
 

พิสยั 

จ ำนวนชัน้ 

คะแนนสงูสดุ-คะแนนต ่ำสดุ 

จ ำนวนชัน้ 

5 – 1 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ผูว้จิยัไดด้ าเนินเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.4.1  ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถาม  ให้นักเรียนน าไปให้ผู ้ปกครองของแต่ละคน   เพื่อตอบ
แบบสอบถาม  และน าแบบสอบถามท่ีตอบแลว้น าคืนผูว้จิยั 

3.4.2  ผูว้ิจยั น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากผูป้กครองมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อ
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เรียงล าดบัแบบสอบถามท่ี
เก็บมาตามล าดบัลงขอ้มูลในรหัสขอ้มูล (Coding form) ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาด 
ก่อนด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

      น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว น าข้อมูลท่ีได้มา
วเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ 

3.6.1  ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามวิ เคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3.6.2  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียน 5 ดา้น วิเคราะห์โดย
ใชส้ถิติพื้นฐาน  คือ หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.6.3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะวิเคราะห์โดยการสังเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  และ
ค่าความถ่ี  (Frequency) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
                    การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนภาษาจีน และศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

      4.1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม เก่ียวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลและอ่ืนๆ 

      4.2 ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในดา้นประโยชน์
และความส าคญัของภาษาจีน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นผลกระทบการเรียนการสอน ดา้น
ความพึงพอใจของการบริหารจดัการ และดา้นความคาดหวงั 

     4.3 ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
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4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏวา่ตามตาราง 4.1  
ตอนท่ี 1 การส ารวจสภาพทัว่ไปของผูป้กครองนกัเรียน 
 
ตารางที ่4.1 สภาพทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้กครอง 
 

การส ารวจสภาพทัว่ไปเกีย่วกับผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านเกีย่วข้องกบันักเรียนในฐานะ   

      บิดา-มารดา 91 84.25 

      ญาติ 17 15.75 

2. เป็นผู้ปกครองระดับ   

     อนุบาล 34 31.48 

     ประถม 59 54.64 

     ทั้งระดบัอนุบาลและประถม 15 13.88 

3. อายุ   

     30 ปี ลงมา 16 14.82 

     30-40 ปี 50 46.29 

     41-50 ปี 27 25 

     51 ปี 15 13.89 
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ตารางที ่4.1 ( ต่อ) 
 

การส ารวจสภาพทัว่ไปเกีย่วกับผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน   

        ประถมและมธัยมศึกษา 59 54.62 

        ปวส, อนุปริญญา 26 24.07 

        ปริญญาตรีข้ึนไป 23 21.31 

5. อาชีพ   

        ส่วนตวั 91 84.25 

        ขา้ราชการ 17 15.75 

6. เหตุผลที่ท่านส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนนี้   (ตอบไดม้ากกวา่  1  ค  าถาม) 
       บา้นใกลโ้รงเรียน 14 12.96 

      โรงเรียนมีช่ือเสียงดา้นการเรียนดี 39 36.11 

      มีญาติพี่นอ้งเรียนอยูท่ี่โรงเรียนน้ี 13 12.03 

     สะดวกในการรับส่งท่ีโรงเรียน 40 37.03 

     เป็นโรงเรียนของสมาคมฯ 19 17.59 

      มีการเรียนการสอนภาษาจีน 87 80.55 

     อ่ืนๆ 14 12.96 
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ตารางที ่4.1 ( ต่อ) 
 

การส ารวจสภาพทัว่ไปเกีย่วกับผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 

7. ถ้าท่านมีบุตรหลานคนต่อไปท่านจะส่งบุตรหลานมา

เรียนที่โรงเรียนอกีหรือไม่ 

  

     ใหเ้รียน 69 63.88 

     ไม่ใหเ้รียน 1 0.92 

      ยงัไม่แน่ใจ 38 35.20 

8. ความสามารถด้านภาษาจีนของท่าน   

     อ่าน,เขียน,พดู,ฟังไม่ไดเ้ลย 74 68.51 

     พออ่าน,เขียน,พดู,ฟังไดบ้า้ง 31 28.70 

     อ่าน,พดู,ฟังไดดี้ 3 2.79 

9. ท่านประทบัใจโรงเรียนแห่งนีใ้นเร่ือง   (ตอบไดม้ากกวา่  1  ค  าถาม) 
     ความมีระเบียบวนิยั 31 28.70 

     ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 29 26.85 

    การมีการสอนวชิาภาษาจีน 78 72.22 

    อ่ืนๆ 
6 5.55 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

การส ารวจสภาพทัว่ไปเกีย่วกับผู้ปกครอง จ านวน ร้อยละ 

10. ท่านคิดว่าโรงเรียนแห่งนี้ควรปรับปรุงในเร่ืองใดบ้าง   (ตอบไดม้ากกวา่  1  ค  าถาม) 
        การบริหารจดัการ 26 24.07 

        การสอนของครู 57 52.77 

        ความเอาใจใส่ต่อนกัเรียนในการเรียนภาษาจีน 56 51.85 

        ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 14 12.96 

        ความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในโรงเรียน 39 36.11 

        อ่ืนๆ 26 24.07 

 
        จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบันักเรียนในฐานะบิดามารดา     
เป็นผูป้กครองระดับประถมศึกษา    มีอายุระหว่าง 30-40 ปี   การศึกษาสูงสุดคือประถมและ
มธัยมศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตวั เหตุผลท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนท่ีโรงเรียนน้ีเพราะมีการเรียนการ
สอนภาษาจีน และหากมีบุตรหลานคนต่อไปก็จะใหม้าเรียนท่ีโรงเรียนน้ี ความสามารถดา้นภาษาจีน
ของผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่สามารถ อ่าน , เขียน , พูด และฟังไดเ้ลย   ความประทบัใจในโรงเรียนน้ี
คือมีการสอนวชิาภาษาจีน และเร่ืองท่ีควรปรับปรุงคือการสอนของครู 
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4.2  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเรียนการสอนภาษาจีนและกบัการบริหารโรงเรียน 

   ในดา้นประโยชน์และความส าคญัของภาษาจีน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้น
ผลกระทบการเรียนการสอน ดา้นความพึงพอใจของการบริหารจดัการ และดา้นความคาดหวงัของ
ผูป้กครอง ของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏตามตาราง 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6  และ 4.7 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
 
ตารางที ่4.2  ดา้นประโยชน์ ความส าคญั และความจ าเป็นของภาษาจีน 
 

  
      จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ด้านประโยชน์ ความส าคญั และความจ าเป็นของภาษาจีน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X= 3.83 , S.D. = 0.10)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏวา่ผูป้กครองคิดวา่
ในอนาคตการเรียนภาษาจีนมีความส าคญั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X= 4.26 , S.D. = 0.66) รองลงมา
คือ ภาษาจีนมีความส าคญัเช่นเดียวกบัภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.92 , S.D. = 0.74)  และ
ภาษาจีนมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการดา้นอาชีพอยูใ่นระดบัมากในล าดบัสุดทา้ย (X= 3.48 , S.D. 
= 0.93)  

(1) ด้านประโยชน์ ความส าคัญ และความจ าเป็นของ
ภาษาจีน 

�̅� S.D ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

1.ท่านคิดวา่ภาษาจีนมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการดา้น
อาชีพของท่านเพียงใด 

3.48 0.93 มาก 6 

2.ท่านคิดวา่การเรียนภาษาจีนมีประโยชน์ต่อการเรียน
เสริมสร้างใหป้ระกอบอาชีพมากเพียงใด 

3.84 0.67 มาก 3 

3.ท่านคิดวา่ภาษาจีนมีความส าคญัเช่นเดียวกบัภาษาองักฤษ
เพียงใด 

3.92 0.74 มาก 2 

4.ท่านคิดวา่ภาษาจีนเป็นส่ือในการเรียนรู้วทิยาการต่างๆ 
เพียงใด 

3.69 0.74 มาก 5 

5.ท่านคิดวา่การเรียนภาษาจีนเป็นพื้นฐานในการเรียน
ระดบัสูงเพียงใด 

3.83 0.66 มาก 4 

6.ในฐานะท่ีท่านเป็นผูป้กครองท่านคิดวา่ในอนาคตการ
เรียนภาษาจีนมีความส าคญัมากเพียงใด 

4.26 0.66 มากท่ีสุด 1 

รวม 3.83 0.10 มาก  
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ตารางที ่4.3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน 
 

 

 

 

(2) ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน �̅� S.D ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

7.การท่ีโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิชาภาษาจีนเป็นวิชานอก
หลกัสูตรและไม่มีผลต่อการสอบได ้– สอบตกของนกัเรียนท่าน
เห็นดว้ยเพียงใด 

4.26 
 

1.31 มากท่ีสุด 2 

8.ท่านคิดว่าการสอนภาษาจีนสัปดาห์ละ 10 คาบ (คาบละ 50 
นาที) มีความเหมาะสมเพียงใด 

3.26 1.21 ปานกลาง 10 

9.ท่านคิดว่าการเรียนภาษาจีน มีผลต่อการเรียนการสอนวิชา
สามญัทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพียงใด 

3.19 1.23 ปานกลาง 11 

10.ท่านเห็นด้วยเพียงใดท่ีครูสอนภาษาจีนควรเป็นครูเจ้าของ
ภาษาโดยตรง พดูภาษาไทยได ้และตอ้งมีความรู้ในหลกัการสอน
เป็นอยา่งดี 

4.26 1.29 มากท่ีสุด 1 

11.ท่านเห็นดว้ยเพียงใดท่ีโรงเรียนใชก้ารสอนภาษาจีน เพื่อเป็น
ส่ือในการฟัง – พดู และสนทนาในชีวติประจ าวนัได ้

3.97 1.29 มาก 3 

12.ท่านเห็นดว้ยกบัการสอนภาษาจีน โดยใชกิ้จกรรมสนุกสนาน
มากกวา่การสอนใหท้่องจ าเพียงใด 

3.79 1.31 มาก 4 

13.ท่านเห็นดว้ยกบัการสอนภาษาจีนโดยใชก้ารสะกดออกเสียง
ดว้ยอกัษรโรมนั เพื่อท าใหก้ารเรียนภาษาจีนง่ายข้ึนเพียงใด 

3.74 1.24 มาก 5 

14.ท่านเห็นด้วยกับการใช้ส่ือท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เช่น
หนังสือพิมพ์ แผ่นภาพ ป้าย ข้อความโฆษณาในเอกสารต่างๆ
หรือ ของจริงมาใชใ้นการสอนภาษาจีนเพียงใด 

3.71 1.28 มาก 6 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 
   จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก             

(X= 3.67 , S.D. = 0.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏวา่ ผูป้กครองเห็นดว้ยท่ีครูสอนภาษาจีนควร
เป็นครูเจา้ของภาษาโดยตรง พูดภาษาไทยได ้และตอ้งมีความรู้ในหลกัการสอนเป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (X= 4.26 , S.D. = 1.29) รองลงมาคือ การท่ีโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิชาภาษาจีนเป็นวิชานอกหลกัสูตรและไม่มีผล
ต่อการสอบได้ –สอบตกของนักเรียนท่านเห็นดว้ยเพียงใด อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีสอง      
(X= 4.26 , S.D. = 1.31) และคิดวา่การเรียนภาษาจีน มีผลต่อการเรียนการสอนวิชาสามญัทั้ง 8 กลุ่ม
สาระเพียงใด  อยูใ่นระดบัปานกลางเป็นล าดบัสุดทา้ย (X= 3.19 , S.D. = 1.23) 
 

 

 

 

 

(2) ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน �̅� S.D ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

15.ท่านเห็นดว้ยกบัการวดัและประเมินผลวชิาภาษาจีนใชก้าร
สอบขอ้เขียนอยา่งเดียวเพียงใด 

3.30 1.23 มาก 9 

6.ท่านเห็นด้วยกบัการท่ีโรงเรียนเปล่ียนการวดัผลวิชาภาษาจีน
จากการสอบมาเป็นการประเมินจากสภาพจริง ดว้ยการใช้แฟ้ม
สะสมงานตลอดปีมาเป็นเกณฑใ์นการประเมินผลเพียงอยา่งเดียว 

3.53 1.26 มาก 7 

17.ท่านเห็นว่าการเรียนภาษาจีนควรเน้นการสนทนา ในการ
ส่ือสารและเปล่ียนบทสนทนาการสอนของครูมาเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลางคือ สอนตามความต้องการ ความสนใจและเน้น 
กิจกรรมเป็นหลกั เพียงใด 

3.46 1.26 มาก 8 

รวม 3.67 0.03 มาก  
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ตารางที ่4.4 ดา้นผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีน 
 

  
     จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ดา้นผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีนภาพรวมอยู่ในระดบั     

ปานกลาง    (X= 3.33 , S.D. = 0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏวา่ ผูป้กครองคิดวา่ความมีวินยั
และสติปัญญาของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน ดีกวา่ไม่ไดเ้รียนภาษาจีนเพียงใด อยู่
ในระดบัมากสูงสุด    (X= 3.74 , S.D. = 1.34) รองลงมาคือ เห็นดว้ยกบัการท่ีลูกของท่านชอบเรียน
ภาษาจีนเป็นพิเศษมากกวา่ภาษาไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.17 , S.D. = 1.21) และคิดวา่การ
การจดัการให้มีการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาไทย  ไม่มีผลกระทบต่อความ
มัน่คง  หรือการปกครองของสังคมเพียงใด  อยูใ่นระดบัปานกลางในล าดบัสุดทา้ย  (X  =  3.08 ,  
S.D. = 1.49) 
 

 

 

 

 

(3) ด้านผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีน �̅� S.D ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

18.ท่านคิดว่าความมีวินยัและสติปัญญาของนกัเรียน
ท่ีเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน ดีกว่าไม่ไดเ้รียน
ภาษาจีนเพียงใด 

3.74 1.34 มาก 1 

19.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีลูกของท่านชอบเรียน
ภาษาจีนเป็นพิเศษมากกวา่ภาษาไทย 

3.17 1.21 ปานกลาง 2 

20.ท่านคิดว่าการจดัการให้มีการสอนภาษาจีน ใน
โรงเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาไทย  อาจจะกระทบ
ต่อความมัน่คง หรือการปกครองของสังคมเพียงใด 

3.08 1.49 ปานกลาง 3 

รวม 3.33 0.06 ปานกลาง  
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ตารางที ่4.5 ดา้นความพึงพอใจการบริหารจดัการ 

  
     จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ดา้นความพึงพอใจในการบริหารจดัการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก          

(X= 3.68 , S.D. = 0.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏวา่ ผูป้กครองคิดวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการ
สอนภาษาจีน ควรมีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาจีนเพียงใด 
อยูใ่นระดบัมาก (X= 3.81 , S.D. = 1.28) และมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน
เพียงใด อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (X= 3.55 , S.D. = 1.46) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ด้านความพงึพอใจการบริหารจัดการ �̅� S.D ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

21.ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการสอนภาษาจีน 
ควรมีทกัษะในการจดัการศึกษาในดา้นวชิาการทั้ง
ภาษาไทย และภาษาจีนเพียงใด 

3.81 1.28 มาก 1 

22.ท่านมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนเพียงใด 

3.55 1.46 มาก 2 

รวม 3.68 0.12 มาก  
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ตารางที ่4.6 ดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีน 
 

  
     จากตารางท่ี 4.6 พบว่าดา้นความหวงัท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก             

(X= 3.64 , S.D. = 0.04)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏวา่ ผูป้กครองคาดหวงัวา่เม่ือจบการศึกษา
แลว้ จะสามารถไปท างานประกอบอาชีพไดใ้นหลายๆประเทศ อยูใ่นระดบัมากสูงสุด (X = 3.86 , 
S.D. = 1.30) รองลงมาคือ คาดหวงัว่าสามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและประกอบ
ธุรกิจได ้เป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.72 , S.D. = 1.28)  และคาดหวงัวา่จะให้ไปศึกษาต่อท่ี
ประเทศจีนในระดบัสูงข้ึนไปอีก อยูใ่นระดบัปานกลางเป็นล าดบัสุดทา้ย (X = 3.36 , S.D. = 1.36) 
 

 

 

 

 

 

 

(5) ด้านความคาดหวงัทีม่ีต่อการเรียนภาษาจีน �̅� S.D ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

23.มีความคาดหวงัวา่สามารถใชภ้าษาจีนส่ือสาร 
ในชีวติประจ าวนัและประกอบธุรกิจได ้เป็นอยา่งดี 

3.72 1.28 มาก 2 

24.มีความคาดหวงัวา่จะใหไ้ปศึกษาต่อท่ีประเทศจีน 
ในระดบัสูงข้ึนไปอีก 

3.36 1.36 ปานกลาง 3 

25.มีความคาดหวงัวา่เม่ือจบการศึกษาแลว้จะสามารถ
ไปท างานประกอบอาชีพไดใ้นหลายๆประเทศ 
 

3.86 1.30 มาก 1 

รวม 3.64 0.04 มาก  
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ตารางที ่4.7  ระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในภาพรวม 
 

  
     จากตารางท่ี 4.7 ผูป้กครองของนักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน

ภาษาจีน ด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านท่ีผูป้กครองมีความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นประโยชน์ความส าคญั และความจ าเป็นของภาษาจีน รองลงมาคือ 
ด้านความพึงพอใจการบริหารจดัการ และด้านด้านผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีน อยู่ใน
ระดบัปานกลางในล าดบัสุดทา้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านภาพรวม �̅� S.D ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

1. ดา้นประโยชน์ความส าคญั และความจ าเป็นของ
ภาษาจีน 

3.83 0.10 มาก 1 

2. ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน 3.67 0.03 มาก 3 
3. ดา้นผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีน 3.33 0.06 ปานกลาง 5 
4. ดา้นความพึงพอใจการบริหารจดัการ 3.68 0.12 มาก 2 
5. ดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีน 3.64 0.04 มาก 4 

รวม 3.63 0.07 มาก  
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4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

ปัญหา ความถ่ี ขอ้เสนอแนะ ความถ่ี 
-เด็กสามารถท่องจ าไดแ้ต่ไม่สามารถ
อ่านและเขียนได ้
-เด็กไม่ค่อยสนใจภาษาจีนเท่าไหร่ให้
สอนภาษาจีน เท่ากบัภาษาไทย 
-ผูเ้รียนมีปัญหาเก่ียวกบัการอ่าน -เขียน
ภาษาไทย 
-เด็กนกัเรียนไม่สามารถอ่าน-เขียน
ภาษาจีนไดโ้ดยไม่มีภาษาไทยก ากบั 
-การท าการบา้นภาษาจีนนกัเรียนไม่
สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งคอยถาม
ผูป้กครองโดยท่ีผูป้กครองบางท่านยงั
อ่านหรือเขียนภาษาไทยดว้ยตนเอง
ไม่ได ้ท าใหเ้ด็กเสียโอกาสในการท า
การบา้น 
-เด็กเขา้ใจยากและบางวชิามนัยากเกิน
ท่ีเด็กจะท าได ้ภาษาจีนผูป้กครองก็ไม่
รู้เร่ือง 
-พื้นฐานดา้นภาษาจีนของเด็กยงัอ่อน
อยู ่ความเอาใจใส่ยงันอ้ยมาก 
-มีครูสอนภาษาจีนไม่เพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียน 
-ครูเจา้ของภาษาจีนไม่เก่งภาษาไทยท า
ใหส่ื้อสารกบัเด็กไม่รู้เร่ือง นกัเรียนไม่
เขา้ใจ 

1 
 
1 
 
1 

 
1 

 

 
3 

 

 
 
 
 
 
3 

 

 
1 

 
1 
 

1 
 

 
 

-อยากใหค้รูสอนใหเ้ด็กรู้ตวัอกัษร
ภาษาจีนใหเ้พิ่มมากข้ึน 
-เห็นดว้ยกบัการมีการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
-ควรสอนซ่อมการอ่าน-เขียน
ภาษาไทย 
-ใหเ้ร่ิมสอนเหมือนภาษาไทย 
-อยากใหค้รูช่วยก ากบัอยา่งใกลชิ้ด 
-ควรปรับแผนการเรียนภาษาจีนใหมี้
คุณภาพกวา่น้ี และขอใหมี้ภาษาไทย
ก ากบัดว้ย 
-เพิ่มครูภาษาจีนท่ีเป็นเจา้ของภาษา
เป็น      4 คน เพื่อจะไดส้อนทุกชั้น
เรียนใหท้ัว่ถึง 
-ไม่จ  าเป็นวา่ครูภาษาจีนจะเป็นครู
เจา้ของภาษาหรือไม่  แต่ตอ้งส่ือสาร
กบัเด็กนกัเรียน  รู้เร่ือง เขา้ใจ และ
ตอ้งเก่งทั้งสองภาษาดว้ย 
-อยากใหเ้นน้ภาษาไทย ภาษาจีน 
ภาษาองักฤษ และไม่อยากโรงเรียน
เปล่ียนครูบ่อย เพราะนกัเรียนคุน้เคย
กบัครูท่ีเคยสอนมากกวา่ครูใหม่ 
-เนน้วชิาการควบคู่กบักิจกรรม
สร้างสรรค ์

2 
 

3 
 

2 
 

2 
2 
3 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ) 
 

ปัญหา ความถ่ี ขอ้เสนอแนะ ความถ่ี 
-เด็กท าผดิ ท าไม่ได ้มีการลงโทษดว้ย
การตีเด็ก ท าใหเ้ด็กกลวั-เวลาพกัของ
นกัเรียนในบางคร้ังท าใหเ้ด็กมีการ
บาดเจบ็มาบา้นเพราะโดนแกลง้ และมี
การขโมยของในชั้นเรียน 
-เปล่ียนครูผูส้อนหรือลาออกบ่อย เด็ก
บางคนเขา้กบัครูใหม่ไม่ได ้ผูป้กครอง
ไม่อยากใหลู้กมาโรงเรียน 
-ขอใหค้รูช่วยดูแลความสะอาดของ
โรงเรียน หอ้งเรียนไม่สะอาด 
--สภาพแวดลอ้มไม่ร่มร่ืน 
-เด็กเป็นหวดับ่อยมาก 
-หอ้งน ้าไม่เพียงพอ 
-รถท่ีมีอยูบ่ริการไม่ดีและราคาแพง 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 

-มีการประเมินผลการเรียนภาษาจีน 
-ใหท้างโรงเรียนสอนวชิาสามญัทั้ง 8 
กลุ่มสาระ ใหม้ากกวา่น้ี 
-มีส่ือการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน จดั
กิจกรรมในการสร้างทกัษะให้
นกัเรียนเขา้ใจภาษามากข้ึน 
-สอนใหน้กัเรียนพดูสุภาพและมีหาง
เสียงมากข้ึน 
-เวลาเด็กเล่นท่ีสนามเด็กเล่นอยากให้
มีครูดูแล 
-ดูแลเอาใจใส่เด็กนกัเรียนให้มากกวา่
น้ี 
-มีการรณรงคใ์หใ้ชข้ยะนอ้ยลง 
-สร้างหอ้งน ้าเพิ่มและปรับภูมิทศัน์ 
-อยากใหโ้รงเรียนขยายเส้นทางจดัรถ
รับส่งนกัเรียนใหม้ากข้ึน 
-ส ารวจเด็กท่ีเป็นหวดัในหอ้งเรียน
แลว้แจง้ผูป้กครองใหห้ยดุเรียนเพื่อ
ไม่ใหติ้ดหวดักนั 

1 
1 
 

2 
 
 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
1 
2 
 

1 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
                    การวิจยัเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมและศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะของ
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(survey research) โดยการสอบถามจากผูป้กครองนกัเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามผลของการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
   ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็น บิดา มารดา มากกว่าญาติ อายุระหว่าง 30 - 40ปี มีการศึกษา

ระดบัประถมและมธัยมศึกษาและประกอบอาชีพส่วนตวัมากท่ีสุด เหตุผลท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน 
เพราะมีการเรียนการสอนภาษาจีน และหากมีบุตรหลานคนต่อไปก็จะให้มาเรียนท่ีโรงเรียนน้ีอีก 
ความสามารถด้านภาษาจีนของผูป้กครองส่วนใหญ่ ไม่สามารถอ่าน เขียน พูดและฟังได้เลย      
ความประทบัในในโรงเรียนน้ีคือ มีการสอนวิชาภาษาจีนและเร่ืองท่ีควรปรับปรุงคือการสอนของ
ครู 

5.1.2  ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ดา้นประโยชน์ความส าคญัและความจ าเป็นของภาษาจีน เป็นดา้นท่ี
ผูป้กครองมีระดับความคิดเห็นมากสูงสุด รองลงมาคือด้านความพึงพอใจในการบริหารจดัการ    
และด้านผลกระทบต่อการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นด้านท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด อย่างมี
นยัส าคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1)   ดา้นประโยชน์ ความส าคญัและความจ าเป็นของภาษาจีน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีผูป้กครองมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดก็คือ ในฐานะท่ีเป็น
ผูป้กครองคิดว่าในอนาคตการเรียนภาษาจีนมีความส าคญัมากเพียงใด รองลงมาคือ ภาษาจีนมี
ความส าคัญเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษเพียงใด และข้อท่ีน้อยต ่าสุดแต่ยงัอยู่ในระดับมากก็คือ 
ภาษาจีนมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการดา้นอาชีพเพียงใด 
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    2)   ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีผูป้กครองมีความคิดเห็นในระดบัท่ีมากท่ีสุดคือ เห็นดว้ยท่ีครูสอนภาษาจีนควรเป็น
ครูเจา้ของภาษาโดยตรง พดูภาษาไทยได ้และตอ้งมีความรู้ในหลกัการสอนเป็นอยา่งดี รองลงมาคือ 
การจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิชาภาษาจีนเป็นวิชานอก
หลักสูตร และไม่มีผลต่อการสอบได้ สอบตก ของนักเรียน และข้อท่ีน้อยต ่าสุดก็คือ การเรียน
ภาษาจีนมีผลต่อการเรียนการสอนวชิาสามญัทั้ง 8 กลุ่มสาระเพียงใด 

    3)  ด้านผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีผูป้กครองมีความคิดเห็นในระดบัมากสูงสุดคือ คิดวา่ความมีระเบียบ
วนิยั สติปัญญาของนกัเรียน ท่ีเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน ดีกวา่ไม่ไดเ้รียนภาษาจีน รองลงมา
คือ เห็นดว้ยกบัการท่ีลูกของท่านชอบเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษมากกวา่ภาษาไทย และขอ้ท่ีนอ้ยต ่าสุด
ก็คือ การมีการจดัใหมี้การสอนภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาไทยมีผลกระทบต่อความ
มัน่คง หรือการปกครองของสังคมเพียงใด 

   4)  ดา้นความพึงพอใจในการบริหารจดัการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ีผูป้กครองมีความพึงพอใจมากสูงสุดคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีต่อการสอน
ภาษาจีนควรมีวิสัยทศัน์ ในการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาจีน รองลงมาคือ 
มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนเพียงใดอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

   5)  ดา้นความคาดหวงั ท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีผูป้กครองมีความคาดหวงัในระดบัมากสูงสุดคือ คาดหวงัวา่เม่ือจบ
การศึกษาแลว้ จะสามารถไปท างานประกอบอาชีพไดใ้นหลายๆประเทศ รองลงมาคือ สามารถใช้
ภาษาจีนส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก โดยคาดหวงัว่า
จะใหไ้ปศึกษาต่อท่ีประเทศจีนในระดบัสูงข้ึนไปอีก อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.1.3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
            5.1.3.1 ปัญหา 
             การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนและการบริหารจดัการ 

   1)  ผูเ้รียนมีปัญหาเก่ียวกบัการอ่าน- เขียนภาษาไทย เด็กไม่ค่อยสนใจภาษาจีนเท่าไหร่ 
นกัเรียนไม่สามารถอ่าน – เขียนภาษาจีนได ้โดยไม่มีภาษาไทยก ากบั ท าใหส้ามารถท่องจ าได ้แต่ไม่
สามารถอ่านและเขียนได ้

   2)  พื้นฐานด้านภาษาจีนของเด็กยงัอ่อนอยู่ ความเอาใจใส่ยงัน้อยมาก การท าการบา้น
ภาษาจีนนกัเรียนไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งคอยถามผูป้กครอง โดยท่ีผูป้กครองบางท่านยงั
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อ่านหรือเขียนภาษาไทยดว้ยตนเองไม่ได ้ท าใหเ้ด็กเสียโอกาสในการท าการบา้น เด็กเขา้ใจยาก และ
บางวชิามนัยากเกินท่ีเด็กจะท าได ้ภาษาจีนผูป้กครองก็ไม่รู้เร่ือง  
    3)  มีครูสอนภาษาจีนไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ครูเจา้ของภาษาจีนไม่เก่งภาษาไทย 
ท าใหส่ื้อสารกบัเด็กไม่รู้เร่ือง นกัเรียนไม่เขา้ใจ เปล่ียนครูผูส้อนหรือลาออกบ่อย เด็กบางคนเขา้กบั
ครูใหม่ไม่ได ้ผูป้กครองไม่อยากใหลู้กมาโรงเรียน 

   4)  เด็กท าผิด ท าไม่ได ้มีการลงโทษด้วยการตีเด็ก ท าให้เด็กกลวั เวลาพกัของนักเรียน
บางคร้ังท าใหเ้ด็กมีการบาดเจบ็มาบา้นเพราะโดนแกลง้ และมีการขโมยของในชั้นเรียน 

   5)  ขอให้ครูดูแลความสะอาดของโรงเรียน ห้องเรียนไม่สะอาด สภาพแวดลอ้มไม่ร่มร่ืน 
เด็กเป็นหวดับ่อยมาก หอ้งน ้าไม่เพียงพอ รถท่ีมีอยูบ่ริการไม่ดี และราคาแพง 

5.1.3.2  ขอ้เสนอแนะ 
                    การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนและการบริหารจดัการ 

       1)  เห็นดว้ยกบัการมีการเรียนการสอนภาษาจีน ให้เร่ิมสอนเหมือนภาษาไทย และควร
ซ่อมการอ่าน-เขียนภาษาไทย อยากใหค้รูสอนใหเ้ด็กรู้ตวัอกัษรภาษาจีนใหเ้พิ่มมากข้ึน 
       2)  อยากให้เน้นภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาองักฤษ และควรปรับแผนการสอนภาษาจีน
ให้มีคุณภาพกวา่น้ี เน้นวิชาการควบคู่กบักิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ทางโรงเรียนสอนวิชาสามญัทั้ง 8 
กลุ่มสาระใหม้ากกวา่น้ี 

    3)  เพิ่มครูภาษาจีนท่ีเป็นเจา้ของภาษาเป็น 4 คน เพื่อจะไดส้อนทุกชั้นเรียนให้ทัว่ถึง มีส่ือ
การเรียนการสอนให้มากข้ึน จัดกิจกรรมในการสร้างทกัษะให้นักเรียนเข้าใจภาษาจีนมากข้ึน     
และไม่อยากใหเ้ปล่ียนครูบ่อย เพราะนกัเรียนคุน้เคยกบัครูท่ีเคยสอนมากกวา่ครูใหม่ 

    4)  ดูแลเอาใจใส่เด็กนกัเรียนให้มากกวา่น้ี เวลาเด็กเล่นท่ีสนามเด็กเล่นอยากให้มีครูดูแล 
และครูสอนใหน้กัเรียนพดูจาสุภาพกบัมีหางเสียงมากข้ึน 
    5)  มีการรณรงค์ให้ใช้ขยะนอ้ยลง ส ารวจเด็กท่ีเป็นหวดัในห้องเรียนแลว้แจง้ผูป้กครอง
ให้หยุดเรียนเพื่อไม่ให้ติดหวดักนั ปรับภูมิทศัน์และสร้างห้องน ้ าเพิ่มและอยากให้โรงเรียนขยาย
เส้นทางจดัรถรับส่งนกัเรียนใหม้ากข้ึน 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 จากการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมทั้ง 5 ดา้น พบวา่ มีผลอยูใ่นระดบัมากเกือบทั้งหมด ดงันั้นโรงเรียนจึง
จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัต่อความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีน ทั้ง 5 ดา้น เท่าๆกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะเห็นวา่ 
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 1) ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีนในดา้นประโยชน์ ความส าคญั และความจ าเป็นของภาษาจีนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ผูป้กครองคิดวา่ในอนาคตการเรียน
ภาษาจีนมีความส าคญัมากท่ีสุด นั่นแสดงว่า ผูป้กครองนักเรียนแมส่้วนใหญ่จะจบการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา- มธัยมศึกษา และมีอายุ 30 – 40 ปี แต่ไดมี้ความสนใจในข่าวสารบา้นเมืองเป็น
อยา่งดี เพราะจากขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัน้ี ประเทศจีนไดก้า้วข้ึนมาเป็นผูน้ าทางเศรษฐกิจโลกอยา่ง
เต็มตวัแลว้ คนจีนซ่ึงมี 1 ใน 5 ของประชากรบนโลกน้ีไดก้ระจายออกไปท าธุรกิจในทุกๆภูมิภาค
ของโลก จึงท าใหภ้าษาจีนมีความส าคญัในการส่ือสารข้ึนมาเป็นอนัดบัสองรองจากภาษาองักฤษซ่ึง
สอดคลอ้งกบั นนัแนลล่ี (Nunnally. 1959)  กล่าวถึง ความหมายของความคิดเห็นวา่เป็นเร่ืองของ
การแสดงออกของแต่ละบุคคลต่อประชาชนทัว่ไป  โดยผูป้กครองนกัเรียนท่ีส่วนมากจะประกอบ
อาชีพส่วนตวั ก็จะมีบางส่วนท่ีออกไปท างานในใต้หวนั,ฮ่องกง,เกาหลี,มาเลเซียและสิงคโปร์         
ก็จะท าให้พบเห็นชาวจีนเป็นจ านวนมาก ในประเทศดังกล่าวและตระหนักถึงความส าคัญ 
โดยเฉพาะหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนสมบูรณ์แล้ว ก็จะมีชาวจีนท่ีเดินทางไปมาเพื่อ
ประกอบธุรกิจ การค้า และลงทุนในทุกๆประเทศของอาเซียนมากยิ่งข้ึน จึงท าให้ผูป้กครอง
ส่วนมากไดมี้ความคิดเห็นคิดวา่ในอนาคตการเรียนภาษาจีนของบุตรหลานก็จะมีความส าคญัข้ึนใน
ระดบัท่ีมากท่ีสุด 
                    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัมากคือ ผูป้กครองคิดวา่ภาษาจีนมีความจ าเป็น
ต่อการด าเนินการดา้นอาชีพเพียงใด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในปัจจุบนัโดยเฉพาะภาคอีสานกลุ่มทุน
จากประเทศจีน หรือนักธุรกิจท่ีใช้ภาษาจีนเป็นหลักยงัไม่มีการมาลงทุนในภูมิภาคน้ีมากนัก 
เน่ืองจากยงัไม่มีนิคมอุตสาหกรรม เหมือนในภาคตะวนัออก ท่ีจะมีกลุ่มโรงงานจากประเทศจีน
กระจายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ท าให้ภาษาจีนมีความจ าเป็นในด้านการประกอบอาชีพข้ึนมา  
โดยเฉพาะในอนาคตอนัใกลท่ี้ประเทศไทยกบัจีน ซ่ึงขณะน้ีไดมี้ขอ้ตกลงในการร่วมมือก่อสร้าง
รถไฟทางคู่จากภาคอีสานสู่ตะวนัออกและกรุงเทพ ก็จะท าให้มีชาวจีนเดินทางมาท างานใน
โครงการน้ีอีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงก็จะท าให้ภาษาจีนมีความจ าเป็นในการติดต่อส่ือสารและจ าเป็น
ต่อการด าเนินการดา้นอาชีพมากข้ึนจากทุกวนัน้ีในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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 2)  ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ความคิดเห็นของผูป้กครองในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก      ทั้งน้ีเน่ืองจากส่วนมากจะเห็นถึงผลประโยชน์และความส าคญัของภาษาจีนอยู่แลว้   
ถึงได้จดัส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด   คือ  เห็นดว้ยท่ีมีครูสอนภาษาจีนควรเป็นครูเจา้ของภาษาโดยตรง พูด
ภาษาไทยได ้และตอ้งมีความรู้ในหลกัการสอนเป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
สุชา  จนัทร์เอม  (2527 น. 8)  กล่าวถึง  ความคิดเห็นว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความคิด
แตกต่างกนั  แต่เป็นลกัษณะท่ีไม่ลึกซ้ึงเท่าทศันคติ   โดยเป็นท่ีทราบกนัวา่ทุกวนัน้ีโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน  ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)            
ท่ีไดรั้บความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศจีนในการส่งครูอาสาสมคัรมาท าการสอนภาษาจีนให้กบั
โรงเรียนในสังกัดปีหน่ึงหลายร้อยคน ท าให้ผูป้กครองเกิดความเช่ือมัน่ว่าบุตรหลานของตนจะ
ไดรั้บการเรียนการสอนจากครูเจา้ของภาษาโดยตรงซ่ึงส่วนมากจะจบการศึกษาวิชาชีพครู ท าให้มี
ความรู้ในหลกัการสอนเป็นอย่างดี แต่จะมีขอ้เสียท่ีบรรดาครูอาสาสมคัรจากประเทศจีนเหล่าน้ี 
ส่วนมากจะพดูภาษาไทยยงัไม่ได ้ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารกบันกัเรียนอีกประการหน่ึง 
                    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด และอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ผูป้กครองคิดว่าการเรียนการสอน 
ภาษาจีน มีผลต่อการเรียนการสอนวิชาสามัญทั้ ง 8 สาระเพียงใด ซ่ึงผูป้กครองต่างเห็นว่า            
วิชาภาษาจีนเป็นวิชาเรียนเสริมพิเศษ และมีความส าคญัในอนาคต จึงมองว่าผลกระทบการเรียน  
วิชาสามญัทั้ง 8 กลุ่มสาระ ยงัมีไม่มากนกั และการเรียนการสอนภาษาจีนไม่มีผลต่อการสอบได-้
สอบตก ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อนัท าให้ไม่เป็นการกดดนับุตรหลานของตนเอง
มากนกั            

   3)  ดา้นผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีน ความคิดเห็นของผูป้กครองในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากโลกทุกวนัน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปเยอะมาก ยุคสงครามเยน็ หรือภยัคอม
มิวนิสส์ ท่ีว่าการแอบเรียนภาษาจีนเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติในอดีตไดผ้่านพน้ไป กลายเป็น
ยคุแห่งการเรียนรู้ การปรับตวัให้ทนัสมยัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูป้กครองคิดวา่ความมีวนิยัและสติปัญญาของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนในโรงเรียน
เอกชนดีกวา่ไม่ไดเ้รียนภาษาจีนอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูป้กครองส่วนมากไดต้ระหนกัถึงโลกใน
วนัอนาคต ซ่ึงเป็นวนัขา้งหน้าของบุตรหลานด้วย ทศันคติท่ีว่าอย่างน้อย นอกจากภาษาไทยแล้ว    
ถา้จะเป็นผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในชีวิตอยา่งนอ้ยตอ้งรู้มากกวา่  2  ภาษาข้ึนไป    เป็นการสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า โรงเรียนคุณธรรมกา้วน า 3 ภาษาไทย-จีน-องักฤษ เหล่าน้ีเป็นตน้              
ซ่ึงสอดคล้อง  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 น. 3)  กล่าวถึงความคิดเห็นว่า  เป็นการแสดงออก
ทางดา้นทศันคติอยา่งหน่ึงท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ภายนอก  
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                     ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด และอยู่ในระดบัน้อย คือ ผูป้กครองคิดว่าการจดัให้มีการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรภาษาไทย มีผลกระทบต่อความมัน่คงหรือการปกครองของ
สังคมเพียง โดยผูป้กครองต่างก็เห็นว่ามีผลกระทบดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีน้อย เน่ืองจากยุคสมยัท่ี
เปล่ียนไปดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

   4)  ดา้นความพึงพอใจในการบริหารจดัการ ผูป้กครองนกัเรียนพึงพอใจในการบริหาร
จดัการต่อการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูป้กครองคิดว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการสอนภาษาจีนมี
วิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาในด้านวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพียงใด อยู่ในระดบัมาก 
เน่ืองจากหากผูบ้ริหารไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีครูจากเจา้ของภาษา
โดยตรง จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในดา้นภาษาจีนตลอดจนภาษาไทยดงักล่าว
ให้ประสานสอดคลอ้งกนัจนเกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิแก่ผูเ้รียนในท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั อฎัธพร มาข า 
(2543) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจว่าหมายถึงทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจของบุคคลต่อ
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ เม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้
                    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด แต่ยงัอยู่ในระดบัมาก คือ ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนภาษาจีนเพียงใด ซ่ึงก็อยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
จดัการในภาพรวมดงักล่าว 

   5)  ดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีน ผูป้กครองนกัเรียนมีความคาดหวงัต่อการ
เรียนภาษาจีนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากต่างก็หวงัวา่บุตรหลานในอนาคต จะสามารถใช้
ภาษาจีนในการส่ือสารและในชีวิตประจ าวนักบัการใช้ในการท างานประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า ผูป้กครองหวงัว่าเม่ือบุตรหลานจบการศึกษาแลว้จะสามารถไป
ท างานประกอบอาชีพไดใ้นหลายๆประเทศ อยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิคเตอร์วรูม (Vroom, 
1964) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัวา่หมายถึง ความคาดหวงัในตวับุคคลนั้นๆดงันั้น จึงพยาม
ด้ินดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงเพื่อตอบสนองส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ความคาดหวงั
ของบุคคลจะได้รับความพึงพอใจขณะเดียวกันก็คาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ นั่นก็แสดงว่า
ผูป้กครองส่วนมากไดย้อมรับถึงความส าคญัของภาษาจีนท่ีเป็นรองแค่ภาษาองักฤษ และสามารถใช้
ในการท างานไดก้บัองคก์รหรือบริษทั ชาวจีนต่างก็กระจายกนัออกมาลงทุนในหลายๆประเทศทัว่
โลก จึงเกิดความคาดหวงักบับุตรหลานของตนต่อการเรียนภาษาจีนขา้งตน้ 
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                    ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด และมีความคาดหวงัอยู่ในระดบัปานกลางคือ หวงัว่าจะให้ไป
ศึกษาต่อท่ีประเทศจีน ในระดบัสูงข้ึนไปอีก อนัเน่ืองจากผูป้กครองส่วนหน่ึงต่างเห็นว่าการไป
ศึกษาต่อยงัประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนมากกวา่ศึกษาเล่าเรียนต่อในประเทศไทย จึงไม่
เกิดความคาดหวงัท่ีจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อท่ีประเทศจีนในระดบัท่ีสูงข้ึนมากนกั นอกจากจะ
เป็นผูเ้รียนดีมีทุนการศึกษาจากสถาบนัต่างๆคอยส่งเสริมก็เป็นอีกประการหน่ึง ดงันั้นผูป้กครอง
ส่วนมากจึงมีความคาดหวงัเพียงว่า เม่ือบุตรหลานจบการศึกษาแล้วจะมีความสามารถส่ือสาร
ภาษาจีนไดใ้นระดบัหน่ึงเป็นส าคญั 

   5.2.2   จากการศึกษาเร่ืองปัญหาและขอ้เสนอแนะ  ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
การสอนภาษาจีนในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม  พบวา่ ขอ้ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดของผูป้กครอง คือ 
การท าการบ้านภาษาจีน  นักเรียนไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง  ต้องคอยถามผูป้กครองโดยท่ี
ผูป้กครองบางท่านยงัอ่านหรือเขียนภาษาไทยด้วยตนเองไม่ได้  ท าให้เด็กเสียโอกาสในการท า
การบา้นและเด็กเขา้ใจยาก  บางวชิามนัยากเกินท่ีเด็กจะท าได ้ ส่วนภาษาจีนเองผูป้กครองส่วนใหญ่
ก็ไม่รู้เร่ือง  โดยปัญหารองลงไปก็คือ  เด็กไม่ค่อยสนใจภาษาจีนเท่าไร  สามารถท่องจ าได ้แต่ไม่
สามารถอ่านและเขียนได ้ ส่วนพื้นฐานดา้นภาษาจีนของเด็กก็ยงัอ่อนอยูค่วามเอาใจใส่ยงันอ้ยมาก  
และครูเจา้ของภาษาจีนไม่เก่งภาษาไทย  ท าให้ส่ือสารกบัเด็กไม่รู้เร่ืองนักเรียนไม่เขา้ใจ  และครู
สอนภาษาจีนก็มีไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ก็มีเวลาเด็กท าผิด ท าไม่ได ้มีการ
ลงโทษดว้ยการตีเด็กท าใหเ้ด็กกลวั   เวลาพกัของนกัเรียนในบางคร้ังท าให้เด็กมีการบาดเจ็บ    โดน
แกลง้    มีการขโมยของในชั้นเรียน กบัมีการเปล่ียนครูผูส้อนหรือลาออกบ่อย เด็กบางคนเขา้กบัครู
ใหม่ไม่ไดผู้ป้กครองเลยไม่อยากใหลู้กไปโรงเรียน  สภาพแวดลอ้มยงัไม่ไดร่้มร่ืนมากนกั   และเด็ก
เป็นหวดับ่อยมาก   ห้องน ้ าก็มีไม่เพียงพอ  รถรับ- ส่ง นักเรียนท่ีมีอยู่บริการไม่ดีและราคาแพง  
เหล่าน้ีเป็นตน้ 
                    ส าหรับในดา้นขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนั้น พบวา่ ขอ้ท่ีผูป้กครองตอ้งการมากท่ีสุด 
อยากให้เนน้ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาองักฤษ  ไม่อยากให้โรงเรียนเปล่ียนครูบ่อยและตอ้งการครู
ภาษาจีน  ท่ีเป็นเจา้ของภาษาเป็น 4  คน  เพื่อจะไดส้อนทุกชั้นให้ทัว่ถึง กบัควรปรับแผนการเรียน
ภาษาจีนให้มีคุณภาพมากกวา่น้ี  โดยอยากให้ครูสอนให้เด็กรู้ตวัอกัษรภาษาจีนให้เพิ่มมากข้ึน และ
ก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด    ให้เร่ิมสอนเหมือนภาษาไทยและควรสอนซ่อมการอ่าน-เขียน  ภาษาไทย
ไปด้วย   ให้เน้นวิชาการกับวิชาสามญัทั้ ง  8  กลุ่มสาระ  ควบคู่กับกิจกรรมสร้างสรรค์มีการ
ประเมินผลการเรียนภาษาจีน  ไม่จ  าเป็นวา่ครูภาษาจีนจะเป็นครูเจา้ของภาษาหรือไม่แต่ตอ้งส่ือสาร
กบัเด็กนกัเรียนรู้เร่ืองเขา้ใจ  และตอ้งเก่งทั้งสองภาษาดว้ย อยากให้มีส่ือการเรียนการสอนมากข้ึน
และจดักิจกรรมในการสร้างทกัษะให้นกัเรียนเขา้ใจภาษามากข้ึน  กบัการดูแลเอาใจใส่เด็กนกัเรียน
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ใหม้ากกวา่น้ี   สอนใหน้กัเรียนพดูสุภาพมีหางเสียงมากข้ึน  และเวลาท่ีเด็กเล่นท่ีสนามเด็กเล่นอยาก
ให้มีครูดูแลดว้ย อยากให้โรงเรียนขยายเส้นทางจดัรถ รับ-ส่งนกัเรียนให้มากข้ึน  สร้างห้องน ้ าและ
ปรับภูมิทศัน์เพิ่ม มีการรณรงค์ให้ใช้ขยะน้อยลงและส ารวจเด็กท่ีเป็นหวดัในห้องเรียนแล้วแจ้ง
ผูป้กครองใหห้ยดุเรียนเพื่อไม่ใหติ้ดหวดักนั ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในผลการวจัิย 
       5.3.1 จากขอ้คน้พบในผลการวิจยั มีขอ้เสนอแนะถึงความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม ใน 5 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านประโยชน์ 
ความส าคญั และความจ าเป็นของภาษาจีน  ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน  ดา้นผลกระทบ
การเรียนการสอนภาษาจีน  ดา้นความพึงพอใจในการบริหารจดัการและดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อ
การเรียนภาษาจีน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงวา่ผูป้กครองนกัเรียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารท่ีว่า ประเทศจีนก าลงัจะก้าวข้ึนเป็นผูน้ าทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั กบัได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการใชภ้าษาจีนในอนาคต จึงมีความเช่ือมัน่ท่ีจะส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน เพื่อท่ีจะได้เรียนภาษาจีนเสริมเป็นภาษาพิเศษอีกภาษาหน่ึงในด้านต่างๆ     
จากขอ้มูลวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัขอน าเสนอประเด็นส าหรับการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

   1)  ดา้นประโยชน์ ความส าคญั และความจ าเป็นของภาษาจีน ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีความคิดเห็น
ในระดบัมากท่ีสุด    เห็นวา่เม่ือผูป้กครองนกัเรียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนการสอน
ภาษาจีนเช่นเดียวกบัภาษาองักฤษในทุกวนัน้ีแลว้ โรงเรียนควรจะน าความคิดเห็นของผูป้กครอง
ออกไปรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ให้ชุมชนมีความต่ืนตวัในการเรียนการสอนภาษาจีนมากข้ึนกวา่ท่ี
เป็นอยู่ โดยจดัท าเป็นแผ่นพบั หรือวารสารโรงเรียน ท่ีมีเร่ืองเก่ียวกบัประเทศจีน และภาษาจีน
โดยตรงออกเผยแพร่ 

2)  ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ซ่ึงยงัมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยผูป้กครองเห็นว่าครูสอนภาษาจีนควรเป็นครูเจา้ของภาษาโดยตรง พูดภาษาไทยได ้และมีหลกั
ความรู้ในการสอนเป็นอย่างดีอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด เห็นว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนท่ีได้ครู
อาสาสมคัรมาจากประเทศจีนโดยตรง ซ่ึงนอกจากจะเป็นจุดเด่นของการประชาสัมพนัธ์แลว้ เห็นวา่
น่าจะส่งเสริมให้ครูเจา้ของภาษาไทยกบัครูเจา้ของภาษาจีน ให้มีการสอนพิเศษ ในการแลกเปล่ียน
การเรียนภาษาไทย+จีน ระหวา่งกนัจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ และเป็นผลดีต่อผูเ้รียนในท่ีสุด 

  3)  ด้านผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมี
ผูป้กครองเห็นวา่ ความมีวินยัและสติปัญญาของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ดีกว่าไม่ไดเ้รียนภาษาจีน
เพียงใด อยูใ่นระดบัท่ีมาก และมีผลกระทบต่อความมัน่คง หรือการปกครองของสังคมอยูใ่นระดบั
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ท่ีน้อย เห็นว่าโรงเรียนควรจะใช้โอกาสน้ี สร้างกิจกรรมภาษาจีนต่างๆกบัชุมชน ให้กวา้งขวาง
ออกไป 

   4)  ดา้นความพึงพอใจการบริหารจดัการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูป้กครองคิดว่า
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาจีน อยู่ในระดบัท่ีมาก 
เห็นวา่ควรใชค้วามพึงพอใจของผูป้กครองน้ีเป็นแรงกระตุน้ให้บุตรหลานมีความมัน่ใจในโรงเรียน
และโรงเรียนก็ควรท่ีจะมีการส่งเสริมให้นกัเรียนไปแข่งขนัภาษาจีนในท่ีต่างๆ โดยจดัหารางวลัให้
เม่ือมีความผลส าเร็จ 

   5)  ดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีน ภาพรวมความคาดหวงัของผูป้กครองอยู่
ในระดบัมาก โดยคาดหวงัว่าจบการศึกษาแล้ว จะสามารถไปท างานประกอบอาชีพได้ในหลาย
ประเทศ และมีความคาดหวงัท่ีจะให้ไปศึกษาต่อท่ีประเทศจีนในระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีก อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เห็นวา่โรงเรียนควรจะประสานงานจดัหาทุนต่างๆจากประเทศจีน อาทิ ทุนขงจ้ือ หรือทุน
ของโรงเรียนมธัยมจีน ให้กบันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนภาษาจีนดี เพื่อเป็นจุดกระตุน้และแรงบนัดาล
ใจใหผู้เ้รียนมีความใฝ่ฝันในการท่ีจะเดินทางไปเรียนภาษาจีนท่ีประเทศเจา้ของภาษา อนัจะส่งผลดี
กบันกัเรียนโดยตรง และเป็นการยกระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองในเร่ืองไปเรียนต่อท่ีประเทศ
จีนใหสู้งข้ึน 
       5.3.2  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

   ผูว้จิยัไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาจีน ซ่ึงปัจจุบนัถือ
ไดว้า่เป็นภาษาสากลจึงขอเสนอแนะวา่ 

    1)  โรงเรียนควรสร้างจิตส านึกใหน้กัเรียนและผูป้กครองไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็น
ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มากกวา่ 1 ภาษา อยา่งนอ้ยตอ้ง 2 ภาษา เพราะการท่ีจะพฒันา
ประเทศกา้วทนัโลกสังคมไดน้ั้น เด็กไทยในอนาคตตอ้งพดูภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ยสองภาษา 

    2)   ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษา ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมโลก และสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั พ.ศ. 2542 โดยยึดหลกัสูตรขั้นพื้นฐานเป็นแกนกลางใน
การก าหนดเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกับความต้องการของท้องถ่ินและชุมชน ท่ีส าคญัคือการ
มองเห็นประโยชน์ของภาษาจีนให้เทียบเท่าภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากลมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเช่นเดียวกนั 

    3)  ครูจะตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ สามารถพฒันาหลักสูตรการสอนภาษาให้ทันสมัย จดัท าแผนและ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนอย่างสนุกสนานไม่เบ่ือ รักท่ีจะเรียน
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ภาษาจีน ปลูกจิตส านึกใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์ของภาษาจีน ซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศมีความส าคญั
เช่นเดียวกบัภาษาองักฤษ 

    4)  การจดัการศึกษาของเอกชนในอนาคต ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)น่าจะตอ้งมีรูปแบบท่ีชดัเจนในการผลิตคนวา่จะเนน้คนให้มี
คุณลักษณะใดเป็นพิ เศษ นอกเหนือจากการเ รียน รู้ตามหลักสูตร เ ช่นให้ มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ (อยา่งนอ้ยสองภาษา) ดา้นคอมพิวเตอร์ ความมีระเบียบวินยั คุณธรรมจริยธรรม 
ความเป็นผูน้ า การรู้จกัคิดวิเคราะห์ ส าหรับการพฒันาคุณภาพของคนในด้านภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเอกชนมีขีดความสามารถท่ีจะด าเนินการไดอ้ยูแ่ลว้ เพียงแต่ สช. จะตอ้งก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และทิศทางในการจดัการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมัน่คง
ใหก้บัโรงเรียนเอกชน ใหโ้รงเรียนมีอิสระ มีความคล่องตวัในการด าเนินงาน 

    5)  ผูท่ี้มี ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัการสอนภาษาต่างประเทศ ควรจดัให้มีการวิจยั
ความคิดเห็นของผูเ้รียนในการเรียนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ของประเทศชาติ 
       5.3.3  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
                    ควรท าการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนโดยตรง 
รวมถึงการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนกบัครูผูส้อน ในครอบครัว และกบัสังคมดว้ย 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับน ามาพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน และการ
บริหารจดัการของโรงเรียน ใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามเพือ่วจิัย 

เร่ือง ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน 
ทีม่ีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเต็กก่าดรุธรรม 

ค ำช้ีแจง 
 
                    1. กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำหลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำ
กำรจดักำรกำรศึกษำ วทิยำลยัครุศำสตร์ มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิต โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรวจิยั
เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในโรงเรียนเตก็ก่ำ
ดรุณธรรม แบ่งเป็น 5 ดำ้น ไดแ้ก่ 

1)  ดำ้นประโยชน์ควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นของภำษำจีน 
2) ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 
3) ดำ้นผลกระทบกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 
4) ดำ้นควำมพึงพอใจกำรบริหำรจดักำร 
5) ดำ้นควำมคำดหวงัท่ีมีต่อกำรเรียนภำษำจีน 

 

                    2. แบบสอบถำมชุดน้ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ควำมคิดเห็นของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับพฒันำกำรเรียนกำร
สอนภำจีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรขั้นพื้นฐำน และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปรับปรุงหลกัสูตร 
กิจกรรมและกระบวนกำรเรียนกำรสอนใหท้นัสมยัยิง่ข้ึน 
แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่1  สถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำมมีลกัษณะเป็นแบบตรวจรำยกำร (Check List) จ  ำนวน 
10 ขอ้ 
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ตอนที ่2  ควำมคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน มีลกัษณะเป็นมำตรำ
ส่วน    ประเมินค่ำ (Rating Scale)   5 ระดบั   จ  ำนวน 25 ขอ้ 

ตอนที ่3  ปัญหำและขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นค ำถำมลำยเปิดใหแ้สดงควำมคิดเห็น 
                    ควำมคิดเห็นของท่ำนมีคุณค่ำและมีควำมส ำคญั  ต่อกำรบริหำรงำนของโรงเรียนเตก็ก่ำ
ดรุณธรรม 
ทั้ง 5 ดำ้น กำรตอบแบบสอบถำมของท่ำนจะไม่มีผลกระทบใดๆ กบัท่ำน ดงันั้นจึงขอควำมกรุณำ
ท่ำนไดต้อบตำมควำมเป็นจริงหรือตำมควำมคิดเห็นท่ีแทจ้ริงของท่ำน และกรุณำตอบทุกขอ้ เพื่อน ำ
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
                    หวงัวำ่คงจะไดรั้บควำมกรุณำจำกท่ำนเป็นเป็นอยำ่งดี  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูง 

 
นายวญิา    วงศ์ลขิิตปัญญา    
     นกัศึกษำปริญญำโท 
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ตอนที ่1 การส ารวจสภาพทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ปกครอง 
โปรดกรอกขอ้ควำม หรือเขียนเคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่อง           หนำ้ขอ้ควำมตำมควำมเป็นจริง 
 1.  ท่ำนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนในฐำนะ 

บิดำ – มำรดำ 
  ญำติ (ระบุควำมสัมพนัธ์) ................................................................................... 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
 2. เป็นผูป้กครองนกัเรียนระดบั 
  อนุบำล 
  ประถม 
  ทั้งอนุบำลและประถม 
 3. อำย ุ
  ต ่ำกวำ่ 30 ปี  
  30 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี 
  51 ปี  
 4. ระดบักำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ 
  ปวส, อนุปริญญำ 
  ปริญญำตรีข้ึนไป 
 5. อำชีพ 
  ส่วนตวั 
  ขำ้รำชกำร 
 6. เหตุผลท่ีท่ำนส่งบุตรหลำนเขำ้โรงเรียนน้ีเพรำะ 
  บำ้นใกลโ้รงเรียน 
  โรงเรียนมีช่ือเสียงดำ้นกำรเรียนดี 
  มีญำติพี่นอ้งเรียนอยูโ่รงเรียนน้ี 
  สะดวกในกำรรับส่งนกัเรียน 
  เป็นโรงเรียนของสมำคมฯ 
  มีกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 
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  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................  
7. ถำ้ท่ำนมีบุตรหลำนคนต่อไป ท่ำนจะส่งลูกหลำนมำเรียนท่ีโรงเรียนอีกหรือไม่ 
  ใหเ้รียน 
  ไม่ใหเ้รียน 

ยงัไม่แน่ใจ 
8. ควำมสำมำรถทำงดำ้นภำษำจีนของท่ำน 
  อ่ำน, เขียน, พดู, ฟังไม่เลย 
  อ่ำน, เขียน, พดู, ฟังไดบ้ำ้ง 
  อ่ำน, เขียน, พดู, ฟังไดดี้ 
9. ท่ำนประทบัใจโรงเรียนแห่งน้ีในเร่ือง 
  ควำมมีระเบียบวนิยั 
  ควำมเขม้แขง็ทำงวชิำกำร 
  กำรมีกำรสอนวชิำจีน 
  อ่ืน ๆ โปรด..............................................................................................................                    
............................................................................................................................................................. 
10. ท่ำนคิดวำ่โรงเรียนแห่งน้ีควรปรับปรุงในเร่ืองใดบำ้ง (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
  กำรบริกำรจดักำร 
  กำรสอนครู 
  ควำมเอำใจใส่ต่อนกัเรียนในกำรเรียนภำษำจีน 
  ควำมสัมพนัธ์กบัชุมชน 
  ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบภำยในโรงเรียน 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ …….............................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีต่อการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียน 

ค าช้ีแจง  โปรดกำเคร่ืองหมำย✓ลงในช่องใดช่องหน่ึงใหต้รงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนและ
ควำมรู้สึกท่ีเป็นจริง ส ำหรับท่ำนมำกท่ีสุด 
 

ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(1) ด้านประโยชน์ ความส าคัญ และความจ าเป็นของภาษาจีน      
1 ท่ำนคิดวำ่ภำษำจีนมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรดำ้นอำชีพของท่ำน

เพียงใด 
     

2 ท่ำนคิดวำ่กำรเรียนภำษำจีนมีประโยชน์ต่อกำรเรียนเสริมสร้ำงให้
ประกอบอำชีพมำกเพียงใด 

     

3 ท่ำนคิดวำ่ภำษำจีนมีควำมส ำคญัเช่นเดียวกบัภำษำองักฤษเพียงใด      
4 ท่ำนคิดวำ่ภำษำจีนเป็นส่ือในกำรเรียนรู้วทิยำกำรต่ำงๆ เพียงใด      
5 ท่ำนคิดวำ่กำรเรียนภำษำจีนเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนระดบัสูงเพียงใด      
6 ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นผูป้กครองท่ำนคิดวำ่ในอนำคตกำรเรียนภำษำจีนมี

ควำมส ำคญัมำกเพียงใด 
     

(2)ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน      
7 กำรท่ีโรงเรียนเต็กก่ำดรุณธรรมจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร

กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีวิชำภำษำจีนเป็นวิชำนอกหลกัสูตรและไม่มี
ผลต่อกำรสอบได ้– สอบตกของนกัเรียนท่ำนเห็นดว้ยเพียงใด 

     

8 ท่ำนคิดว่ำกำรสอนภำษำจีนสัปดำห์ละ 10 คำบ (คำบละ 50 นำที) มี
ควำมเหมำะสมเพียงใด 

     

9 ท่ำนคิดว่ำกำรเรียนภำษำจีน มีผลต่อกำรเรียนกำรสอนวิชำสำมญัทั้ง 8 
กลุ่มสำระ เพียงใด 

     

10 ท่ำนเห็นดว้ยเพียงใดท่ีครูสอนภำษำจีนควรเป็นครูเจำ้ของภำษำโดยตรง 
พดูภำษำไทยได ้และตอ้งมีควำมรู้ในหลกักำรสอนเป็นอยำ่งดี 
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ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

12 ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรสอนภำษำจีน โดยใช้กิจกรรมสนุกสนำนมำกกว่ำ
กำรสอนใหท้่องจ ำเพียงใด 

     

13 ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรสอนภำษำจีนโดยใช้กำรสะกดออกเสียงดว้ยอกัษร
โรมนั เพื่อท ำใหก้ำรเรียนภำษำจีนง่ำยข้ึนเพียงใด 

     

14 ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรใชส่ื้อท่ีพบเห็นในชีวิตประจ ำวนั เช่นหนงัสือพิมพ ์
แผ่นภำพ ป้ำย ขอ้ควำมโฆษณำในเอกสำรต่ำงๆหรือ ของจริงมำใช้ใน
กำรสอนภำษำจีนเพียงใด 

     

15 ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรวดัและประเมินผลวิชำภำษำจีนใชก้ำรสอบขอ้เขียน
อยำ่งเดียวเพียงใด 

     

16 ท่ำนเห็นด้วยกบักำรท่ีโรงเรียนเปล่ียนกำรวดัผลวิชำภำษำจีนจำกกำร
สอบมำเป็นกำรประเมินจำกสภำพจริง ดว้ยกำรใชแ้ฟ้มสะสมงำนตลอด
ปีมำเป็นเกณฑใ์นกำรประเมินผลเพียงอยำ่งเดียว 

     

17 ท่ำนเห็นว่ำกำรเรียนภำษำจีนควรเน้นกำรสนทนำ ในกำรส่ือสำรและ
เปล่ียนบทสนทนำกำรสอนของครูมำเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำงคือ สอน
ตำมควำมตอ้งกำร ควำมสนใจและเนน้ กิจกรรมเป็นหลกั เพียงใด 

     

(3) ด้านผลกระทบการเรียนการสอนภาษาจีน      
18 ท่ำนคิดว่ำควำมมีวินัยและสติปัญญำของนักเรียนท่ีเรียนภำษำจีนใน

โรงเรียนเอกชน ดีกวำ่ไม่ไดเ้รียนภำษำจีนเพียงใด 
     

19 ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรท่ีลูกของท่ำนชอบเรียนภำษำจีนเป็นพิเศษมำกกว่ำ
ภำษำไทย 

     

20 ท่ำนคิดว่ำกำรกำรจัดกำรให้มีกำรสอนภำษำจีน ในโรงเรียนท่ีเรียน
หลกัสูตรภำษำไทย  อำจจะกระทบต่อควำมมัน่คง หรือกำรปกครองของ
สังคมเพียงใด 
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ตอนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- ปัญหา                

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
- ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
                ขอได้รับความขอบคุณจาก 

                  ผูว้จิยั

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

(4) ด้านความพงึพอใจการบริหารจัดการ      
21 ท่ำนคิดวำ่ผูบ้ริหำรโรงเรียนท่ีมีกำรสอนภำษำจี ควรมีทกัษะในกำร

จดักำรศึกษำในดำ้นวชิำกำรทั้งภำษำไทย และภำษำจีนเพียงใด 
     

22 ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำษำจีนเพียงใด      
(5) ด้านความคาดหวงัทีม่ีต่อการเรียนภาษาจีน      
23 มีควำมคำดหวงัวำ่สำมำรถใชภ้ำษำจีนส่ือสำรในชีวิตประจ ำวนัและ

ประกอบธุรกิจได ้เป็นอยำ่งดี 
     

24 มีควำมคำดหวงัวำ่จะใหไ้ปศึกษำต่อท่ีประเทศจีนในระดบัสูงข้ึนไป
อีก 

     

25 มีควำมคำดหวงัว่ำเม่ือจบกำรศึกษำแล้ว จะสำมำรถไปท ำงำน
ประกอบอำชีพไดใ้นหลำยๆประเทศ 
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       ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล    นายวญิา  วงศลิ์ขิตปัญญา   

ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2552     ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ)  

วชิาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

พ.ศ. 2555     ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาการจดัการ

การศึกษา 

     วทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ โรงเรียนเตก็ก่าดรุณธรรม 
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