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บทคดัยอ่ 
 
                  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 2)เพ่ือเปรียบเทียบ
การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่ง
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูผูส้อนภาษาจีน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 66 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย(Simple Random 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ผลการวิจยัพบวา่ 
                  สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน ด้าน
หลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอนและ
ดา้นการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบว่าดา้น
ครูผูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงสุดและอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือดา้นการวดัและ
ประเมินผลและดา้นหลกัสูตร 
                  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของผูบ้ริหาร 
หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน ใน 5  ดา้นจาํแนกตามตาํแหน่งงาน พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกนั  
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ABSTRACT 

 
The purposes of this study is1) to investigate the condition of Chinese language  

learning management of secondary schools in Pthumthani Provice as it is perceived by school  
administrators and teachers, and 2)to compare Chinese language learning management of  
secondary schools in Phumthani Provice with the opinions of the administrators, foreign  
language group leaders and Chinese teachers. The samples are made up of 66 administrators,  
foreign language group leaders and Chinese teachers of secondary schools in Pthumthani Provice,
by means of the Simple Random Sampling method. The instrument used in the study is a  
questionnaire constructed by the author with the reliability of 0.97. The obtained data are  
analyzed by using program. The results are as follows: 

According to the opinions of school administrators, foreign language group leaders  
and Chinese teachers, it can be concluded that Chinese language learning management of  
secondary schools in Pthumthani Province in practice is at a high level on the whole in the aspects
 of the curriculum, teachers, teaching activities and methods, teaching media and teaching  
evaluation. By considering each aspect shows that the teachers have the highest average and they 
are at the highest level, and the teaching evaluation and curriculum are also at a high level. 

A comparison of opinions about the teaching and learning of Chinese executives  
Chinese language learning management regarding positions of school administrators, foreign  
language group leaders and Chinese teachers in Pthumthani Province ,there is no significant  
difference on the whole .  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
               ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่ง 
ในชีวิตประจาํวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก  
และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและ
ความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และ
เขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง   มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
การส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน  และมีวิสัยทศัน์ในการดาํเนิน
ชีวิต ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
ท่ีจะจัดทาํรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2551,น.2) 
 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมีความตอ้งการให้ผูเ้รียนภาษาจีนมีความสามารถนาํ
ภาษาจีนไปใช ้ตอ้งมีหลกัสูตรภาษาจีนเหมาะกบัผูเ้รียนและสังคมไทย  หลกัสูตรเป็นแผนหรือ
แนวทางหรือกาํหนดของการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริม
ให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลาํดับขั้นของมวลประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติัได ้ประสบความสาํเร็จใน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวิตอยูใ่นโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุขดงัท่ี
วนัเพญ็ สุขเกษม(2547,น.18-19)กล่าววา่หลกัสูตรเป็นหวัใจของการศึกษาถา้ไม่มีหลกัสูตรการท่ี จะ
ให้การศึกษาแก่เยาวชน และประชาชนของประเทศย่อมทาํไม่ได ้เพราะหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือ
ถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรือเป้าประสงคข์องการศึกษา ลงสู่การปฏิบติั โดยหลกัสูตรจะเป็นแนวทาง
กาํหนดในการปฏิบติังานของครูเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม  
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 ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี ปัญหาหลกัสูตรภาษาจีนท่ีใชใ้นสถานศึกษาของไทยมีมากมาย ศูนยจี์น
ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพ วิจยัปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ไทยทั้งระบบใหม่หมด สาเหตุพบว่าคนไทยท่ีเรียนจบภาษาจีน 80% ไม่สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง อีก
ทั้งพบเป็นภาษาต่างประเทศเดียวท่ีไม่มีหลกัสูตรต่อเน่ือง ทาํให้ไม่พฒันาทกัษะภาษาจีนได ้พร้อม
จดัทาํตาํราเรียนภาษาจีนต่อเน่ืองท่ีเหมาะกบัสงัคมไทย และความสาํคญัของภาษาจีนท่ีมีความสาํคญั
ในฐานะท่ีจีนกาํลงักา้วเขา้สู่การเป็นประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกท่ีหลายประเทศ
ต่างใหค้วามสาํคญั รวมทั้งประเทศไทยดว้ย แมว้นัน้ีภาครัฐของไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่ง
เดินเคร่ืองเตม็ท่ีในการสนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย แต่กลบัพบว่า การเรียน
การสอนภาษาจีนในไทยยงัมีอุปสรรคอีกมากมาย    
 ศูนยจี์นศึกษาสถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดมี้การทาํวิจยัเร่ือง การ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าการเรียนการสอนภาษาจีนมีปัญหาและมี
ขอ้จาํกดัมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั เดิมมีขอ้จาํกดัมากในเร่ืองการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย ถึง
ขนาดมีกฎหมายให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนกลางอยา่งเป็นทางการไดไ้ม่เกินชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 จนมาถึงสมยัรัฐบาลอานนัท ์ปันยารชุน ในปี 2535 เม่ือโรงเรียนท่ีสอนภาษาจีนถึงไดรั้บการ
ปลดลอ็คจากการควบคุม โดยภาษาจีนไดรั้บการยกระดบัเทียบเท่าภาษาวิชาต่างประเทศอ่ืนๆ และ
ล่าสุดปี  2548 กระทรวงศึกษาธิการไทยระบุชัดว่าภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคญั และประกาศให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2  
รองจากภาษาอังกฤษ แต่ก็ยงัพบว่าการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยปัจจุบันยงัไม่ประสบ
ความสาํเร็จ ท่ีจะสามารถผลิตผูรู้้ภาษาจีนท่ีสามารถนาํไปใชง้านได ้
 จากความสาํคญัและสภาพปัญหาของการเรียนการสอนและการใชห้ลกัสูตรภาษาจีนท่ี
เป็นภาษาต่างประเทศท่ีสาํคญัอีกภาษาหน่ึงต่อจากภาษาองักฤษ ดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉพาะปัญหา
ดา้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีใชอ้ยูต่ามสถานศึกษาในปัจจุบนั ท่ีส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพผูเ้รียนท่ียงัไม่สามารถนาํภาษาจีนท่ีอุตส่าห์ร่ําเรียนมาอยา่งยาวนานไปใชไ้ดจ้ริง ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี  เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานีเป็นเมืองในเขตปริมณฑลและเป็นเมืองยา่นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสาํคญั จึงทาํใหโ้รงเรียนและสถานศึกษาต่างๆท่ีทาํการสอนภาษาจีน ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร ตาํราเรียนของตนเองซ่ึงจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีเป็นรูปธรรม โดยผูเ้รียนเม่ือเรียนจบในแต่ละระดบัการศึกษาสามารถนาํภาษาจีน
ไปใชไ้ดผ้ลจริงทั้งในดา้นการศึกษาต่อหรือในดา้นการประกอบอาชีพในอนาคต  
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1.2  คาํถามการวจัิย 
 1. สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี มี
ลกัษณะอยา่งไร 
 2.  ผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูผูส้อนภาษาจีน จะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนต่างกนัอยา่งไร    
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารและครู 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ
ครูผูส้อนภาษาจีน  
   
1.4  สมมติฐานการวจัิย 
 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนมีความแตกต่าง
กนั 
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1.5 กรอบแนวคดิในการวจัิย 
                     การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยปรับปรุงจากแนวคิดการวิจยั
ของณิชาภทัร จาวิสูตร (2555) มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  ดงัน้ี 
           ตวัแปรตน้                                                                                 ตวัแปรตาม                                                 
สภาพทัว่ไปของบุคลากร  การจดัการเรียนการสอนภาษาจีน 
ตาํแหน่งงาน 
      1. ผูบ้ริหาร 
      2. หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ส า ร ะ
ภาษาต่างประเทศ              
      3. ครูสอนภาษาจีน 

1. ดา้นหลกัสูตร 
2. ดา้นครูผูส้อน 
3. ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
5.ดา้นการวดัและประเมินผล 
 

 
ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
1.6  ขอบเขตของการวจัิย   
       1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน แบ่งได ้5 ดา้น ดงัน้ี 

-  ดา้นหลกัสูตร 
‐  ดา้นครูผูส้อน 
-  ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
-  ดา้นการวดัและประเมินผล 

        
  2.  ขอบเขตดา้นประชากร  
                  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ
ครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 22 โรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาล 
ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 151 คน  
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         3.  ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ิจยัทาํการวิจยัเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
         4.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

-  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  สภาพทัว่ไปของบุคลากร 
   1)  ตาํแหน่งงาน 
                  2)  ผูบ้ริหาร 
                   3)  หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
                   4)  ครูสอนภาษาจีน 

-  ตวัแปรตาม คือ การจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ประกอบดว้ย 
   1)  ดา้นหลกัสูตร 

2)  ดา้นครูผูส้อน 
3)  ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4)  ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
5)  ดา้นการวดัและประเมินผล 

 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
                 การจัดการ หมายถึง การดาํเนินการร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้บรรลุถึง
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กาํหนดไว  ้โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เขา้มามีส่วนสนับสนุนในการ
ดาํเนินการใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
                     การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หมายถึง การจดัการและการดาํเนินการส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการเรียนการสอนภาษาจีน ซ่ึงมีการนาํไปสู่การออกแบหลกัสูตรท่ีทนัสมยั 
ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์
ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอนและด้านการวัดและ
ประเมินผล 
  ด้านหลักสูตร หมายถึง แนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถในทกัษะทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพดู ดา้นการอ่าน ดา้นการ
ฟังและดา้นการเขียน สามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานและการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีความรู้ตลอดจนตรงกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน สงัคมและประเทศชาติ  
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 ด้านครูผู้สอน หมายถึง  บุคคลผูท้าํหน้าท่ีสอน ซ่ึงมีคุณวุฒิและความสามารถในดา้น
ภาษาจีน ไดแ้ก่ ดา้นการพดู ดา้นการอ่าน ดา้นการฟังและดา้นการเขียน ตลอดจนความรู้และความ
เขา้ใจในวฒันธรรมจีนอยา่งถ่องแท ้ ความสนใจต่อนกัเรียน การตั้งใจสอน เลือกวิธีสอนท่ีดีและนาํ
ความรู้ท่ีเหมาะสมไปสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การดาํเนินการเรียนการสอน
ภาษาจีนไดเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรจีนและระดบัความรู้ของผูเ้รียน  การใชเ้ทคนิควิธีสอน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อการเรียนการสอน การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทาํใหผู้เ้รียนฟังบทความ  
พูดบทสนทนา อ่านบทความภาษาจีนนอกจากบทความในห้องและเขียนตามคาํบอก เพื่อพฒันา
ทกัษะภาษาจีนทั้งฟัง พดู อ่านและเขียนของนกัเรียน 
 ด้านส่ือการเรียนการสอน หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน 
มีประโยชน์ต่อทกัษะในดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของนักเรียนอย่างถูกตอ้งและ
รวดเร็ว  ตลอดทั้งมีการใชอุ้ปกรณ์การสอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยกีารศึกษา ส่ือการเรียนการ
สอน ท่ีครูนาํไปใชมี้ความเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียน 
 ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การเรียนการสอนท่ีมีการทดสอบตามเน้ือหา การ
ประเมินผลความรู้ของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีไดเ้รียนในดา้นความสามารถ การฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนท่ีมีการวดัประเมินผลด้วยขอ้สอบท่ีมีความหลากหลายและมีการให้
คะแนนในการวดัผลอย่างชดัเจน มีคุณภาพตลอดทั้งการจดัทาํนาํเสนอรายงานเพื่อพฒันาความรู้
ภาษาจีนในระหวา่งเรียนของผูเ้รียน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลในจงัหวดัปทุมธานีท่ีเปิดสอนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองปทุมธานี อาํเภอคลองหลวง อาํเภอธญับุรี 
อาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาดหลุมแกว้ อาํเภอลาํลูกกา และอาํเภอสามโคก จาํนวน 22 โรงเรียนและมี
การเรียนการสอนภาษาจีน 
               ตําแหน่งงาน หมายถึง ตาํแหน่งงานของผูป้ฏิบติังานในระดับโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ
ครูสอนภาษาจีน 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีดํารงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน และรอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีเปิดสอนระดบั
มธัยมศึกษาในอาํเภอเมืองปทุมธานี อาํเภอคลองหลวง อาํเภอธญับุรี อาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาด
หลุมแกว้ อาํเภอลาํลูกกา และอาํเภอสามโคก จาํนวน 22 โรงเรียน 
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 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ หมายถึง ตาํแหน่งงานของครูท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประจาํโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
 ครูสอนภาษาจีน หมายถึง ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัปทุมธานี 
 ประเภทครูผู้สอน หมายถึง ผูส้อนภาษาจีนเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีน ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาจังหวดัปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีเปิดสอนระดับมธัยมศึกษาในอาํเภอเมือง
ปทุมธานี อาํเภอคลองหลวง อาํเภอธญับุรี อาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาดหลุมแกว้ อาํเภอลาํลูกกา และ
อาํเภอสามโคก จาํนวน22โรงเรียน 
 ครูจีนสอนจีน หมายถึง ผูส้อนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เป็นครู
มาจากประเทศจีนและภาษาแม่คือภาษาจีน 
 ครูไทยสอนจีน หมายถึง ผูส้อนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เป็น
ครูคนไทยและภาษาแม่คือภาษาไทย แต่เรียนภาษาจีนเป็นวิชาเอกท่ีมหาวิทยาลยั มีความสามารถใช้
ภาษาจีนไปสอนนกัเรียนได ้
       ขนาดโรงเรียน หมายถึง จํานวนนักเรียนในโรงเรียนซ่ึงสํานักการศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี ไดแ้บ่งเกณฑ์โรงเรียนโดยพิจารณาตามจาํนวนนักเรียนออกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก 
หมายถึงโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 400 คน ขนาดกลาง หมายถึงโรงเรียนท่ีมีนกัเรียน 401 – 800 
คน  ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนมากกวา่ 800 คนข้ึนไป 
 
1.8  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1. ผลการวิจยัสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี     
   2.ใช้ผลท่ีได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีทาํให้การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนท่ีมี
คุณภาพและศกัยภาพในการใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการคน้ควา้ขอ้มูล  
เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต  

 

DPU



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั

ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้คว้าจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
2.1  แนวคิดและหลกัการการจดัการ 
 2.1.1  ความหมายของการจดัการ 
 2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีการจดัการ 
       2.1.3  การจดัการเรียนการสอน 
2.2  แนวคิด ทฤษฎี การจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

2.2.1  ดา้นหลกัสูตร 
2.2.2  ดา้นครูผูส้อน 
2.2.3  ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2.4  ดา้นส่ือการเรียนการสอน    
2.2.5  ดา้นการวดัและประเมินผล 

2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคดิและหลกัการการจัดการ 
 2.1.1  ความหมายของการจดัการ 

นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการจดัการไวห้ลากหลายและมีความสอดคลอ้งกนั 
ดงัเช่น 

Robbins and DeCenzo (2004, p.6) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการ (Management)  
ไวว้่า การจดัการ หมายถึง ขบวนการท่ีทาํให้งานกิจกรรมต่าง ๆ สาํเร็จลงได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลดว้ยคนและทรัพยากรขององคก์าร ซ่ึงตามความหมายน้ีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการจดัการ ได้แก่ ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ขบวนการ (Process) ในความหมายของการจดัการน้ีหมายถึงหน้าท่ีต่างๆ 
ดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การโนม้นาํองคก์าร และการควบคุม  

วรรณพร พทุธภูมิพิทกัษ ์และ กญัญามน อินหวา่ง (2554, น.5)ไดใ้หค้วามหมายของการ
จดัการไวว้่า หมายถึง การทาํงานใหส้าํเร็จโดยอาศยัผูอ่ื้นและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
เขาได ้ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทน และความคาดหวงัในหนา้ท่ีการงาน เพื่อใหเ้กิดขวญัและ
กาํลงัใจในการทาํงาน 

สรุป ความหมายของการจดัการ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีในอนัท่ีจะเช่ือมัน่ไดว้่า กิจกรรมต่าง ๆ ดาํเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว  ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีอันท่ีจะสร้างและรักษาไวซ่ึ้งสภาวะ 
ท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์ดว้ยความพยายามร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 
       2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีการจดัการ 

Stoner (1978, p.32)กล่าวว่าวิวฒันาการตามแนวคิดหลกัหรือแนวคิดท่ีสําคญัๆ  
ทางการจดัการท่ีเกิดข้ึนและผ่านมา 3 ยุค ไดแ้ก่ ยุคแนวความคิดทางการจดัการสมยัดั้งเดิม  
ยุคแนวความคิดทางการจดัการแนวพฤติกรรมศาสตร์ และยุคแนวความคิดทางการจดัการเชิง
ปริมาณ วิวฒันาการของแนวคิดทางการจดัการท่ีสาํคญัจะนาํเสนอถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาต่างๆ และแนวความคิดทางการจดัการซ่ึงถูกนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในยคุนั้นๆ 
และผลกระทบ ซ่ึงมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างขององคก์ารอนัเป็นผลทาํใหเ้กิดเป็นสภาวการณ์
ขององคก์ารท่ีมีส่วนในการกาํหนดพฤติกรรมมนุษยข้ึ์นตามมา 

Schermerhorn (2002, p.93)ไดก้ล่าวถึง แนวความคิดทางการจดัการในสมยัเดิมหรือยคุ
คลาสสิก ไวว้่า จากแนวความคิดทางการจดัการในยุคของทฤษฎีสมยัเดิมหรือทฤษฎีองคก์ารยุค
คลาสสิก (Classical organization theory) ในการแบ่งหนา้ท่ีในการทาํงานจะใหค้วามสาํคญักบัการ
แบ่งหนา้ท่ี โดยใชห้ลกัคุณธรรมในการแบ่งงานเป็นสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพในองคก์าร 
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นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้ถึงหลกัความชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น ถา้ผูใ้ดไดรั้บหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
งานใดแลว้ ก็ให้ไปพฒันางานนั้นใหจ้นเกิดความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการวดัความสามารถของคน
ดว้ยการสอบแข่งขนั ซ่ึงเป็นการใชร้ะบบคุณธรรม เพราะคนตอ้งใชค้วามสามารถจึงจะเขา้สู่
ตาํแหน่งได ้ รวมทั้งมีการวดั ดา้นความชาํนาญและประสบการณ์ของบุคลากรในดา้นภารกิจท่ีถูก
กาํหนดไว ้ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2538, น.10) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของทฤษฎีองคก์าร คือ การมุ่งท่ีจะ 
พรรณนา อธิบาย และพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม โดยช้ีใหเ้ห็นถึง
ส่วนประกอบหรือตวัแปรของการศึกษาในองคก์ารนั้นๆ 

เสนาะ ติเยาว์(2544, น.45)กล่าวว่า ทฤษฎีทางการบริหารนั้นมาจากทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Theory) ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าแนวคิดทางการบริหารหรือการจดัการนั้น 
มาจากทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นัน่เอง ซ่ึงคาํว่าทฤษฎี หมายถึง 
กลุ่มความคิดหรือแนวคิดท่ีอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

สรุปไดว้่า แนวความคิดในเร่ืองของการจดัการ ทุกยุคทุกสมยัลว้นเกิดจากเพ่ือตอ้งการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสมตามยคุสมยั เน่ืองจากแต่ละช่วงเวลามีเหตุปัจจยัในการเกิดปัญหา
ต่างกนัดงันั้นแนวทางการจดัการเพ่ือแกปั้ญหาและเพื่อการพฒันาองคก์รยอ่มมีความแตกต่างกนั  
       2.1.3  การจดัการเรียนการสอน 

พิสิฐ เมธาภทัร และธีระพล เมธีกุล (2531, น.92- 93) ไดส้รุปว่าการจดัการเรียน 
การสอน หมายถึง กิจกรรมของบุคคล ซ่ึงมีหลกัการและเหตุผล เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลไดใ้ช้เพื่อ 
สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเกิดการเรียนรู้ ดงันั้นการสอนจึงเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น คือ  

1.  ด้านหลักสูตร  หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความเข้าใจใน
จุดประสงคร์ายวิชา ตลอดจนการเลือกเน้ือหาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  

2.  ดา้นการสอน หมายถึง การเลือกวิธีการสอนและเทคนิคการสอน ท่ีเหมาะสม  
เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุถึงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีวางไว ้ 

3.  ดา้นการวดัผล หมายถึง การเลือกวิธีการวดัผลท่ีเหมาะสมและ สามารถวิเคราะห์ได ้ 
4. ดา้นการประเมินผลการสอน หมายถึง ความสามารถในการประเมินผลการสอน 

ทั้งหมดได ้ตั้งแต่การวางจุดประสงค์ในการเรียนรู้ การเลือกเน้ือหา วิธีการสอน ตลอดจนความ 
เท่ียงตรงและความเช่ือถือไดข้องการวดัผลท่ีผูส้อนไดก้ระทาํไป 

 ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2526, น.45) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการสองทาง คือ การให้และการรับความรู้ท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆกนั ทั้งฝ่ายผูส้อนท่ีเป็นผูใ้ห้
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ความรู้และฝ่ายผูรั้บซ่ึงเป็นผูรั้บความรู้ ซ่ึงในขณะเดียวกนัผูส้อนก็เกิดการเรียนรู้จากการตอบสนอง
ของผูเ้รียนดว้ย  

วิชัย แหวนเพชร (2530, น.255) ไดส้รุปว่า การจดัการเรียนการสอน หมายถึง  
การถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเจริญงอกงาม 

ทิศนา แขมมณี (2545, น.26) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ไวว้่า เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและประโยชน์สูงสุดท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บ และมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั และไดใ้ช้
กระบวนการเรียนต่าง ๆ ท่ีนาํไปสู่การเกิด การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 

ส่วนพชัรี สวา่งทรัพย ์(2536, น.22 อา้งถึงใน สุธรรม  เดชนครินทร์ , 2544, น.31) ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดคุณภาพ ไวด้งัน้ี 

1.  จดัทาํแผนการเรียนและโปรแกรมการเรียน ควรจดัทาํไวใ้หค้รบทุกภาคเรียนและ
หลายแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้ลือกเรียน 

2.  การจดัทาํตารางเรียน ซ่ึงหมายถึง ตารางเรียนประจาํตวันกัเรียน นกัศึกษา  ซ่ึงแต่ละ
คนจะตอ้งมีไวต้ามโปรแกรมการเรียนของนักเรียนนักศึกษาเอง ในแต่ละภาคเรียน การจดัตาราง
เรียนจะเช่ือมโยงถึงตารางการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และตารางสอนประจาํตวัครู 
การจดัครูสอน สถานศึกษาควรเตรียมการล่วงหนา้ โดยวิธีสาํรวจความพร้อมของครูก่อนท่ีจะจดัครู
เขา้สอน สถานศึกษาควรเตรียมการล่วงหนา้ โดยวิธีสาํรวจความพร้อมของครู ก่อนท่ีจะจดัครูเขา้
สอน เพ่ือให้ไดผู้ท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ความถนดั ความสนใจและประสบการณ์ตรงกบัรายวิชา
ท่ีสอนนั้น 

3.  การใชส่ื้อการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนควรใชรู้ปส่ือผสม คือการใชต้าํรา
เรียนควบคู่กับอุปกรณ์ช่วยสอน เอกสารอ้างอิง  หรือหนังสือประกอบการเรียนอ่ืนๆ  เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสารทางอาชีพและธุรกิจ  ควรมีไว้ให้มากท่ี สุดในห้องสมุด  อุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ศึกษาประเภทวีดีทศัน์ คาสเซสเทปจดัทาํไวใ้หพ้ร้อม 

4.  การวดัผลและประเมินผล การสอนกบัการวดัผลประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีแยกกนั
ไม่ได ้เม่ือใดมีการสอนยอ่มตอ้งมีการวดัผล เพราะการวดัผลทุกคร้ังผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มเรียนรู้ได้
แตกต่างกนั การวดัผลจึงตอ้งทาํหนา้ท่ีติดตามผลการเรียนการสอนทุกคร้ังไป 

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์  ทั้งครูผูแ้ละ
ผูเ้รียนดว้ย ผูส้อนมีบทบาทสาํคญัท่ีนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละผูเ้รียนมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ โดย
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อาศยัหลกัสูตร อาจารย ์วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนและการวดัและ
ประเมินผล เป็นตน้ 
 
 2.2  แนวคดิ ทฤษฎ ีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ       

การจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจากการศึกษางานวิจยัของณิชาภทัร จาวิสูตร(2555,น.13-28) ศึกษาเร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต ผูว้ิจัยจึงได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนในดา้นหลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอนและดา้นการวดัและประเมินผล ซ่ึงมีแนวคิด ทฤษฏี
สรุปไดด้งัน้ี 

2.2.1  ดา้นหลกัสูตร 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543, น.25) กล่าวว่า 1) หลกัสูตรเป็นศาสตร์ท่ีมีทฤษฎี 

หลกัการและการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งหมายไว ้2) หลกัสูตรเป็นระบบในการจดั
การศึกษาโดยมีปัจจยันาํเขา้ (Input) ไดแ้ก่ครูนักเรียน วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) ไดแ้ก่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสําเร็จทางการศึกษา 3) หลกัสูตร
เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

รุจิร์  ภู่สาระ  (2545, น.1) ไดอ้ธิบายความหมายของหลกัสูตรว่า หมายถึง แผนการเรียน 
ประกอบดว้ย เป้าหมาย และจุดประสงคเ์ฉพาะท่ีจะนาํเสนอและจดัการเน้ือหา รวมถึงแบบของการ
เรียนการสอนตามจุดประสงค ์และทา้ยท่ีสุดจะตอ้งมีการประเมินผลของการเรียน 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น.1272)กล่าวว่า หลกัสูตร หมายถึงประมวลวิชาและ
กิจกรรมต่างๆท่ีกาํหนดไวใ้นสถานศึกษา เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  

นพเกา้ ณ พทัลุง (2552, น.4) ให้ความหมายของหลกัสูตร คือ ส่ิงท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อให้
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ต่างๆ และทาํใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

จากความหมายของหลกัสูตร ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า หลกัสูตร คือหัวใจของการ
จดัการเรียนการสอนท่ีกาํหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการสอนว่าจะสอนใคร เร่ืองใด เพื่ออะไร 
และสุดทา้ยเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อผูเ้รียนอยา่งไร 

นอกจากน้ี พงษศ์กัด์ิ ภูกาบขาว (2540 , น. 18-19) กล่าวถึงความสาํคญัของหลกัสูตรไว้
ดงัน้ี  
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1.  หลกัสูตรยอ่มกาํหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์วา่ผูเ้รียนควรไดรั้บส่ิงใดบา้งท่ี
เป็นประโยชน์โดยตรงและแก่สงัคม 

2.  หลกัสูตรยอ่มกาํหนดว่า เน้ือหาวิชาอะไรบา้งท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีชีวิตอยูใ่นสังคม
อยา่งราบร่ืน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและบาํเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม 

3.  หลกัสูตรยอ่มเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของครู 
4.  หลกัสูตรยอ่มเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการของ

ผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
5.  หลกัสูตรยอ่มกาํหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทกัษะและเจต

คติในอนัท่ีจะอยูร่่วมกนัในสงัคม และบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ 
6.  หลกัสูตรยอ่มกาํหนดวิธีการดาํเนินชีวิตของผูเ้รียนให้เป็นไปดว้ยความราบร่ืนและ

ผาสุก 
ปฎล  นันทวงศ์ และไพโรจน์  ดว้งวิเศษ (2543, น.9)  สรุปความสําคญัของหลกัสูตร

ว่า หลกัสูตรมีความสาํคญัยิ่งในฐานะท่ีเป็นเอกสารท่ีกาํหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ทุกฝ่ายตอ้งยดึถือเป็นแนวปฏิบติั เพ่ือพฒันาบุคคล 
ใหมี้ประสิทธิภาพตามท่ีพึงประสงคใ์หแ้ก่สงัคมและประเทศชาติ  

ฆนทั ธาตุทอง(2550, น.4-5) กล่าวว่าหลกัสูตรมีความสาํคญัต่อการพฒันาคนในสังคม
ให้มีคุณลกัษณะท่ีสังคมคาดหวงั หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํให้การจดัการศึกษาบรรลุผลตาม
จุดหมายท่ีกาํหนดไว  ้โดยหลกัสูตรมีส่วนสําคญัในการส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล
สามารถปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานความคิดท่ีเป็นการสนับสนุนและ
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
สามารถทาํใหผู้เ้รียนคน้พบความสามารถ ความสนใจ ความถนดั ท่ีแทจ้ริงของตนเอง และพฒันาได้
เตม็ตามศกัยภาพ นอกจากน้ียงัเป็นโครงการ แผนงาน ขอ้กาํหนด ท่ีช้ีแนะให้ผูบ้ริหารการศึกษา ครู
อาจารย ์และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งนาํไปดาํเนินงานสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

สรุป ความสาํคญัของการจดัการหลกัสูตร หลกัสูตรคือแผนท่ีและเขม็ทิศนาํทางท่ีสาํคญั
ท่ีจะบอกว่าเราจะเร่ิมออกเดินจากจุดเร่ิมตน้ท่ีตรงไหน ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไรเพื่อกา้วไปถึง
จุดส้ินสุดตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และแต่ละเส้นทางท่ีกา้วเดินไปจะพบกบัอะไรบา้ง และเม่ือส้ินสุด
ปลายทางแลว้จะไดรั้บความสาํเร็จอยา่งไร  

สาํหรับในเร่ืองของการวางแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดหลกัการ
จากนกัวิชาการแต่ละท่าน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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อุทัย บุญประเสริฐ (2538, น.19) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ี
คาดหวงัว่าจะตอ้งปฏิบติั ซ่ึงเป็นผลจากการคน้หาและกาํหนดวิธีทาํงานในอนาคตเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่จะมีการทาํอะไร ทาํท่ีไหน เม่ือใด ใหใ้ครทาํ ทาํอยา่งไร และให้
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นช่วยใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2552, น.13-21)ไดก้ล่าวถึง การวางแผน คือ การกาํหนดนโยบาย 
(Policy) เป็นการกาํหนดทิศทางขององคก์ร  การวางแผนควรเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือทาํให้เห็น
ภาพชดัว่าองคก์รจะเดินไปในทิศทางใด การวางแผนเร่ิมจากการกาํหนดเป้าหมายขององคก์รว่าจะ
เดินไปถึงจุดไหน จุดท่ีจะก้าวไปถึงมีลักษณะอย่างไร เม่ือกําหนดเป้าหมายแล้ว จึงกําหนด
กระบวนการ ขั้นตอน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น กระบวนการและขั้นตอนตอ้งต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้

 จากความหมายของการวางแผนสรุปไดว้่า การวางแผนควรเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อทาํ
ใหเ้ห็นภาพชดัวา่องคก์รจะเดินไปในทิศทางใด การวางแผนเร่ิมจากการกาํหนดเป้าหมายขององคก์ร
ว่าจะเดินไปถึงจุดไหน จุดท่ีจะกา้วไปถึงมีลกัษณะอย่างไร คือกระบวนการของการตดัสินใจไว้
ล่วงหนา้วา่จะทาํอะไร ทาํเม่ืออะไรและทาํอยา่งไรเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย บรรลุวตัถุประสงค ์และ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากท่ีสุด 

สนานจิตร สุคนธทรัพย ์(2524, น. 10) กล่าวถึง ความสาํคญัของการวางแผน ไวด้งัน้ี 
1.  ช่วยลดความขดัแยง้ เน่ืองจากมีกาํหนดขั้นตอนการทาํงานตลอดจนบทบาทหน้าท่ี

ของแต่ละฝ่าย ช่วยใหก้ารทาํงานไม่ซํ้าซอ้น 
2.  ช่วยใหก้ารพฒันาทุกดา้นทุกระดบัสอดคลอ้งกนัเป็นการลดความซํ้ าซอ้นในการใช้

ทรัพยากร 
3.  ช่วยใหส้ามารถควบคุมงานไดอ้ยา่งมีระบบ 
4.  ช่วยใหส้ามารถคาดคะเนล่วงหนา้ถึงปัญหาและอุปสรรค 
5.  ช่วยใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์เพราะมีการวางจุดมุ่งหมายในการทาํงาน

อยา่งแน่นอน เป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท เพื่อไปสู่จุดหมาย
ปลายทางเดียวกนั 

6.  ช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จาํกดั เน่ืองจากมีการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งประหยดั แต่ไดผ้ลมากท่ีสุด 

จากความสําคญัของการวางแผนสรุปได้ว่าความสําคญัของการวางแผน คือ ทาํให้รู้
ทิศทาง ขอบเขต และระยะเวลาการดาํเนินการการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เม่ือ
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เ กิดปัญหาควรรู้ว่าปัญหานั้ นมาจากขั้ นตอนใดและนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกจุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2554, น.63) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนการนาํหลกัสูตรไปใช ้  มี
ดงัต่อไปน้ี   

1.  การตรวจสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพตามหลกัการของการพฒันาหลกัสูตร  
2.  การวางแผนการศึกษานาํร่องเพื่อหาประสิทธิภาพการใชห้ลกัสูตร 
3.  การประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 
4.  การวางแผนอบรมผูส้อน ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 
5.  การวางแผนการใชห้ลกัสูตรเตม็รูปแบบ 
6.  การวางแผนติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
นอกจากน้ี  สุพฒัน์ สุกมลสันต์ (2553, น.30-32) กล่าวว่า การประเมินผลหลกัสูตร 

สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการใชแ้บบจาํลองการประเมิน (Prescriptive Approach) โดยแบบจาํลองการ
ประเมินผลมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่อาจจะแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มท่ีสาํคญั 6 แบบ คือ 

1.  แบบจาํลองเชิงจุดประสงคท์างพฤติกรรม 
2.  แบบจาํลองเชิงการตดัสินใจ 
3.  แบบจาํลองไร้จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ 
4.  แบบจาํลองเชิงการรับรองคุณภาพ 
5.  แบบจาํลองเชิงตอบสนอง 
6.  แบบจาํลองเชิงการทดลอง 
ส่วนการพฒันาหลกัสูตร Taba (1962, p.10) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตร ไวว้่าควรมี

ขั้นตอน  7 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ  
1.  การวินิจฉยัความตอ้งการ (Diagnosis of Needs)  การศึกษาความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก  ผูพ้ฒันาหลกัสูตร (ครู) จะตอ้งวินิจฉยัประสบการณ์ ความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียนเพื่อมากาํหนดเน้ือหาของหลกัสูตร 

2.  การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Formulation of Objectives) เม่ือทราบความตอ้งการของ
ผูเ้รียนหรือของสังคมแลว้  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ซ่ึงจะใช้
กาํหนดเน้ือหาวา่จะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใดและวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

3.  การจดัองคป์ระกอบของเน้ือหา (Organization of Content)  เน้ือหาท่ีคดัเลือกมาได้
นั้น  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งนาํมาจดัเรียงลาํดบั (Sequence) โดยใชเ้กณฑห์รือระบบบางอยา่ง ทั้ง
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ยงัจะตอ้งคาํนึงถึงความเช่ือมโยงและการเน้น (Focus) ให้เหมาะกบัวตัถุประสงคท่ี์จะสอนและ
ระดบัของผูเ้รียน 

4.  การเลือกเน้ือหา (Selection of Content)  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรเลือกเน้ือหาสาระท่ีจะ
นํามาให้ผูเ้รียนศึกษาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เน้ือหาท่ีเลือกมานั้ นจะต้องมีความตรง 
(Validity) ตามวตัถุประสงคแ์ละมีนยัสาํคญั  (Significance) ต่อผูเ้รียน     

5.  การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences)  ผูพ้ฒันา
หลกัสูตรจะตอ้งพิจารณาเร่ืองของการจดัเรียงลาํดบัประสบการณ์  และจะตอ้งเลือกวิธีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีจะสร้างประสบการณ์เก่ียวกบัเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ 

 6.  การวินิจฉัยว่าส่ิงท่ีจะประเมินคืออะไรและจะใช้วิธีการและเคร่ืองมือใดในการ
ประเมิน  (Determination of What to Evaluate And of The Ways And Means of Doing it)  นกั
หลกัสูตรจะตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยจะตอ้งตอบ
คาํถามวา่ จะประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรและจะใชเ้คร่ืองมือและวิธีการใดใน
การประเมิน 

7.  การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้  (Organization of Learning 
Experiences)  การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งคาํนึงถึง
ยุทธศาสตร์การสอนท่ีสาํคญัคือการพฒันากระบวนการสร้างมโนทศัน์ (Strategic of Concept 
Attainment) และคาํนึงถึงคาํถามสําคญั ไดแ้ก่  จะทาํอย่างไรให้เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบั
ประสบการณ์และความสนใจของผูเ้รียน  และจะทาํอย่างไรให้การจดัประสบการณ์ การเรียนรู้
สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 
Saylor Alexander and Lewis, (1981, p.30) ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรเป็น

ขั้นตอน ดงัน้ี  
1.  กาํหนดเป้าหมาย จุดประสงค ์ และขอบเขตหลกัสูตร (Goals, Objectives and 

Domains) การกาํหนดเป้าหมาย และจุดประสงคข์องหลกัสูตรตอ้งอาศยัขอ้มูลพ้ืนฐาน 4 ดา้น คือ 
พฒันาการของมนุษย ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ทกัษะการเรียนรู้ และความชาํนาญพิเศษ 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบ เช่น ความตอ้งการของชุมชน ผลการวิจยั แนวคิดทาง
ปรัชญาการศึกษาของนกัการศึกษา  

2.  การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) เม่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาหลกัสูตรแลว้ ลาํดบัต่อมาคือ การคดัเลือกเน้ือหาสาระ จดัเรียงลาํดบัเน้ือหา และจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความสอดคลอ้งกนั รูปแบบหลกัสูตรนั้น ควรจะมีความเหมาะสม 
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สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตร ความตอ้งการของผูเ้รียน ลกัษณะของสังคม 
ตลอดจนขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของสงัคมและปรัชญาทางการศึกษา  

3.  การใชห้ลกัสูตร (Curriculum Implementation) หลงัจากตดัสินใจเลือกรูปแบบ
หลกัสูตรแลว้ ขั้นต่อไปคือ การนาํหลกัสูตรไปใชโ้ดยครูผูส้อนจะตอ้งวางแผนและจดัทาํแผนการ
สอน ตลอดจนคดัเลือกวิธีการสอนและส่ือการเรียนการสอน เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ตามท่ี
กาํหนดไว ้ 

4.  การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของรูปแบบน้ี 
นกัพฒันาหลกัสูตรและครูผูส้อนจะตอ้งตดัสินใจ เลือกเทคนิคการประเมินผลท่ีสามารถตรวจสอบ
ความสําเร็จของหลกัสูตร การประเมินผลสามารถบอกไดว้่าหลกัสูตรจะบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลควรเนน้ท่ีการประเมินตวัหลกัสูตร คุณภาพการสอน และ
พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน ผลจากการประเมินจะช่วยใหน้กัพฒันาหลกัสูตรตดัสินใจว่าจะยงัคง
ใชห้ลกัสูตรต่อไป ควรปรับปรุงแกไ้ข หรือควรจะยกเลิกหลกัสูตรดงักล่าว  

ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์ (2545, น.62) กล่าวถึงรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโบชอมป์ 
(Beauchamp) ซ่ึงไดเ้สนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรในเชิงระบบ ไวว้า่มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี  

1.  ปัจจยันาํเขา้ (input) ไดแ้ก่พื้นฐานการศึกษา สภาพชุมชน ประสบการณ์เก่ียวกบั
หลกัสูตร ความรู้ของมนุษยแ์ละเน้ือหาในสาขาต่างๆ และค่านิยมพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรม 
ท่ีสาํคญัคือความสนใจของผูเ้รียน  

2.  กระบวนการ (process) ไดแ้ก่ การเลือกบุคลากร วิธีดาํเนินการเพื่อกาํหนดเป้าหมาย
หลกัสูตร การดาํเนินงานจดัทาํหลกัสูตร การออกแบบหลกัสูตร การนาํไปใช ้ และการประเมินผล
หลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร  

3.  ผลผลิต (output) ไดแ้ก่ หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในสังคมนั้นๆ ไดห้ลกัสูตรท่ี
ประกอบดว้ย เน้ือหาท่ีเพิ่มข้ึน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีการเปล่ียนแปลงเจตคติ ไดข้อ้คิดเห็นในการ
นาํหลกัสูตรไปปฏิบติั  

สรุป กระบวนการพฒันาหลกัสูตร คือ ขั้นตอนการศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน 
จากนั้นจึงกาํหนดวตัถุประสงคห์ลกัสูตร เลือกให้เน้ือหาให้เหมาะสมกบัระดบัการรับรู้และความ
สนใจของผูเ้รียน และสุดทา้ยคือขั้นตอนสุดทา้ยคือการประเมินความรู้ของผูเ้รียนว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรหรือไม่อยา่งไร มีจุดอ่อน จุดแขง็อะไร ควรตอ้งพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร
ต่อไปอยา่งไรบา้ง 

นอกจากการพฒันาหลกัสูตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) 
ไดด้าํเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนตอบสนองยทุธศาสตร์ส่งเสริมการสอน คือ 
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พฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน ท่ีจดัทาํโดยกรมวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 
เป็นส่ือท่ีจดัทาํข้ึนตามสภาพแวดลอ้มในขณะนั้นคือ เป็นอกัษรเตม็ตวั ใชใ้นโรงเรียนจีนท่ีเปิดสอน
ในขณะนั้นเรียนดว้ยหลกัสูตรภาษาจีนแบบเขม้ขน้ ผูท่ี้เรียนในโรงเรียนลกัษณะนั้นส่วนใหญ่เป็นผู ้
ท่ีมีเช้ือสายจีน ใชภ้าษาจีนในชีวติประจาํวนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงไม่เหมาะกบัสภาพการเรียนการสอนภาษาจีน
ในปัจจุบนั อีกทั้งขณะน้ีภาษาจีนไดป้รับเปล่ียนอกัษรใหง่้ายลง เป็นอกัษรตวัยอ่ นาํภาษาพินอิน (คาํ
อ่านดว้ยอกัษรภาษาองักฤษ) มากาํกบัทาํใหก้ารเรียนเขา้ใจง่ายข้ึน แต่ปัจจุบนัไม่มีส่ือการสอนท่ีเป็น
มาตรฐานจดัทาํโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่ือการสอนท่ีวางจาํหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาดเป็นส่ือท่ี
จดัทาํโดยบริษทั สาํนกัพิมพเ์อกชน หรือโรงเรียนเอกชนต่างๆ แปลมาจากฉบบัภาษาจีนท่ีจดัพิมพ ์
หรือนําเขา้มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง ทาํให้ราคาจาํหน่ายค่อนขา้งสูง หลกัสูตร
ภาษาจีน ปัจจุบนัใชห้ลกัสูตรภาษาต่างประเทศ ซ่ึงลกัษณะภาษาจีนจะแตกต่างจากภาษาอ่ืนๆ มาก
คือ เป็นภาษาภาพ ตอ้งใช้ความจาํมากในการจาํคาํต่างๆ ไม่มีตวัสะกดให้สามารถอ่านหรือเดา
ได ้เพื่อแกปั้ญหาเหล่าน้ี สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1.  ยกร่างหลกัสูตร 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัพื้นฐาน/กลาง/กลาง-สูง ตามมาตรฐาน
หลกัสูตรภาษาต่างประเทศร่วมมือกบั HANBAN (สํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติหรือสาํนกังานฮัน่ป้ัน) โดยมีหน่วยงาน 2 แห่งท่ีรับมอบหมายจาก HANBAN ใหจ้ดัทาํคือ
สาํนกัพิมพ ์HEP จดัทาํหนงัสือร่วมกบัประถมศึกษาปีท่ี1-6  มธัยมศึกษาปีท่ี1-3 และมธัยมศึกษาปีท่ี
4-6 เป็นหนังสือเรียนสําหรับผูเ้ร่ิมเรียนในแต่ละระดบัดงักล่าว ขณะน้ีหนังสือเรียนจดัทาํเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี1  มธัยมศึกษาปีท่ี1 และมธัยมศึกษาปีท่ี4 เร่ิมใชต้ั้งแต่เปิดเทอม
น้ี ซ่ึงเหมาะสําหรับผูเ้ร่ิมเรียน และมหาวิทยาลยัครูยนูานจดัทาํหนังสือสําหรับมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 
ขณะน้ีจดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้  

2.  สร้างความพร้อมและความเขม้แขง็ใหแ้ก่สถานศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่มโรงเรียน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนข้ึนในโรงเรียนท่ีมีความพร้อมตาม
ภาคต่างๆ ทัว่ประเทศรวม 23 ศูนย ์ศูนยฯ์ เหล่าน้ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนเขม้ข้ึน และเป็นพี่
เล้ียงให้แก่โรงเรียนท่ีเปิดสอนภาษาจีนอ่ืนๆ รวมทั้งสนบัสนุนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีโรงเรียนเปิด
สอนภาษาจีนจาํนวนมาก จดักิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนในเขตของตน 

3.  พฒันาฐานขอ้มูล เพ่ือให้มีฐานขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอน สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลเก่ียวกบั 
 1)  จาํนวนสถานศึกษา ผูเ้รียน ครูผูส้อน สภาพและหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่
ละโรงเรียนเพื่อใหส้ามารถพฒันาการเรียนการสอนไดต้รงตามเป้าหมาย 
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 2)  โรงเรียนท่ีเป็นศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเตรียมการ
จดัตั้งเป็นหอ้งเรียนขงจ้ือ 
 3)  พฒันาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึง
ความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรใหท้นัต่อความตอ้งการของสภาพปัจจุบนัจึงไดเ้ร่งพฒันาครูไทย
ท่ีสอนภาษาจีน และใหค้วามสาํคญักบัการสร้างวิสัยทศัน์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
ให้แก่ผูบ้ริหาร จึงจดัอบรมครูไทยท่ีสอนภาษาจีนและจดัรายการศึกษาดูงานดา้นการจดัการการ
เรียนการสอนสาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาไปพร้อมๆกนั 

นอกจากน้ี สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.10)ได้กาํหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาจีน ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไวด้งัน้ี   

จุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาจีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 คือ พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะและสามารถส่ือสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และการแสดงออก สามารถใช้
ภาษาจีนในการแสวงหาความรู้ ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองราวและ
วฒันธรรมจีน เพื่อเขา้ถึงปรัชญา วิธีคิด และวิถีชีวิตของชาวจีน สามารถเปรียบเทียบและถ่ายทอด
ความคิดและวฒันธรรมไทย-จีนดว้ยภาษาจีนอย่างสร้างสรรค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาจีน ดงันั้น
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว สาระสําคญัของการเรียนรู้ภาษาจีนตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 

1.  การใชภ้าษาจีนในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แสดงออก แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ สรุปความ นาํเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 

2.  การใชภ้าษาจีนตามแบบแผนและวฒันธรรมจีน รู้และเขา้ใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของจีนกบัของไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  การใชภ้าษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานใน
การพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

4.  การใชภ้าษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และ
สังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคม
โลก 
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จากแนวคิด ทฤษฎีของหลกัสูตรสามารถสรุปเป็นภาพรวมไดก้ล่าวคือ หลกัสูตรเป็น
แนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถ
ในทกัษะทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพดู ดา้นการอ่าน ดา้นการฟังและดา้นการเขียน สามารถนาํไปใช้
ในการปฏิบติังานและการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีความรู้ตลอดจนตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สงัคมและประเทศชาติ  

2.2.2  ดา้นครูผูส้อน 
ในการจดัการเรียนการสอนครูผูส้อนถือว่ามีบทบาทสําคญัมาก เช่น ศึกษาวิเคราะห์

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผน การจดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถ
ของผูเ้รียน กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ กระบวนการ ท่ี
เป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ออกแบบการ
เรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อนาํ
ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ 
จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้น
การซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.20) ไดก้าํหนดครูสอนภาษาจีนไวว้่าครูควรมีทกัษะครบทั้ง 4 ดา้น 
คือ สามารถพดู ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาจีนเป็นอยา่งดี และเขา้ใจวฒันธรรม
จีนเป็นอยา่งดี  

สุมิตร คุณานุกร (2523, น.34) กล่าวว่า ครูคือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการนาํ
หลกัสูตรไปใช ้ดงัน้ี 

1.  ครู เป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีสุดในการใชห้ลกัสูตร คือเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน
ให้แก่ผูเ้รียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการ และตรงตามจุดมุ่งหมาย ตอ้งทาํความเขา้ใจ
หลกัสูตรและออกแบบบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และ
ค่านิยมทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัระดบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน 

2.  ครูจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจกบัจุดหมาย หลกัการ และโครงสร้างของหลกัสูตรให้
เขา้ใจชดัเจน จะตอ้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรกบัหนงัสือเรียนแผนการสอนตลอดจน
อุปกรณ์ช่วยการสอนอ่ืนๆ เพื่อจะไดเ้ลือกไปใชแ้ละแปลงไปสู่การสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3.  ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพนูความรู้
ใหแ้ก่ตนเอง ใหท้นัต่อเหตุการณ์ สามารถนาํเร่ืองใหม่ๆมาดดัแปลงสอดแทรกในการสอนไดเ้พื่อให้
การสอนนั้นเกิดความน่าสนใจมากข้ึน 

4.  การสอนของครูทุกคร้ัง ครูตอ้งรู้เสมอว่าเร่ืองท่ีสอนมีวตัถุประสงคอ์ะไร และ
สามารถทาํการวดัผลประเมินผลไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5.  ครูจะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์การสอนใหเ้หมาะสมกบับทเรียน 
6.  ครูจะตอ้งรู้จกัเปล่ียนแปลงวิธีการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานสภาพของผูเ้รียน 
 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2544, น.13) กล่าวว่า ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีสุด

ในการถ่ายทอดความคิด วิทยาการ และกระบวนการใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันั้นผูส้อนยอ่มจะเป็นผูท่ี้ทาํให้
การเรียน การสอนเกิดผลดีได ้รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อน คือ       

1.  บุคลิกภาพของผูส้อน หมายรวมถึง การพูด เสียงท่ีพูด ความกระจ่างในการพูด 
สาํเนียงท่ีพูด หน้าตา กิริยาท่าทางและการแสดงออกต่าง ๆ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทศันคติต่อ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ความอดทน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเสียสละและความ
ขยนัหมัน่เพียร     

2.  ความรู้ของผูส้อน ผูเ้รียนย่อมคาดหวงัไวสู้งว่า ผูส้อนจะมีความพร้อมทางด้าน
วิชาการ สามารถจะให้ขอ้มูล สามารถสอน อธิบายหลกัเกณฑแ์ละขอ้สงสัยต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนได้
กระจ่างชดั ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งมีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสารทางวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ มีความพร้อม
ท่ีจะสอน    

3.  วิธีการสอน การสอนท่ีดีรวมถึงการท่ีผูส้อนรู้จกัวิธีการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ให้
ผูเ้รียน โดยใช้วิธีการแตกต่างกนัออกไปอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ ทาํให้ผูเ้รียนไดค้วามรู้ 
ความคิดตาม ความมุ่งหมายของผูส้อน นอกจากน้ีกค็วรมีความเอาใจใส่ต่อผูเ้รียน ตลอดจนความรัก
ศรัทธาใน วิชาชีพอาจารยอี์กดว้ย 

นอกจ าก น้ี  สํ าห รับแนวทา งก า รป ฏิ รูปก า ร เ รี ยนก ารสอนในด้ านผู ้ส อน 
ทบวงมหาวิทยาลยั.2543, น.10-11) มีดงัน้ี  

1.  ควรลดการบรรยายทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนช้ีแนะ(Facilitators)  
2.  เนน้ความเขา้ใจและเห็นความจาํเป็นของหลกัการผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
3.  มีการกาํหนดภาระงานท่ีเหมาะสมและชดัเจน ไดแ้ก่ การสอน การวิจยั การใหบ้ริการ

ทางวิชาการและการทาํนุบาํรุงส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  
4.  มีการประเมินผลการสอนของครูผู ้สอน โดยการเน้นการประเมินผลในเชิง

สร้างสรรค ์คือเป็นการประเมินเพื่อพฒันาและปรับปรุงการสอนของครูผูส้อนใหมี้ประสิทธิภาพ  
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5.  ส่งเสริมให้ครูผูส้อนได้ทาํการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนโดย การ
กาํหนดเป็นภาระงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตลอดจนอาํนวยความ
สะดวก รวมทั้ง จดัหามาตรการท่ีจะช่วยกระตุน้จูงใจในการดาํเนินการวิจยั 

จากแนวคิด ทฤษฎีของดา้นครูผูส้อนสามารถสรุปเป็นภาพรวมไดก้ล่าวคือ บุคคลผูท้าํ
หนา้ท่ีสอน ซ่ึงมีคุณวุฒิและความสามารถในดา้นภาษาจีน ไดแ้ก่ ดา้นการพดู ดา้นการอ่าน ดา้นการ
ฟังและดา้นการเขียน ตลอดจนความรู้และความเขา้ใจในวฒันธรรมจีนอยา่งถ่องแท ้ ความสนใจต่อ
นกัเรียน การตั้งใจสอน เลือกวิธีสอนท่ีดีและนาํความรู้ท่ีเหมาะสมไปสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

2.2.3  ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น.35) ไดก้าํหนดวิธีสอนและกิจจกรมการเรียนการสอนภาษาจีนไว้
ดงัน้ี 

1.  ครูสอนภาษาจีนตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะอย่าง
ต่อเน่ือง จึงจะเกิดการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการใชภ้าษา รูปแบบการเรียนการ
สอนควรมีความหลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได ้การกาํหนดหัวขอ้เป็นเร่ืองๆ
และการกาํหนดสถานการณ์ แลว้สอนภาษาใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองหรือสถานการณ์นั้นๆ ครูควรเลือก
หรือกาํหนดวิธีสอนใหเ้หมาะสมบทเรียน บริบทของเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ในลกัษณะใด 

2.  การเตรียมบทความหรือเร่ืองใหน้กัเรียนฟังและอ่าน ครูควรเตรียมคาํถามและคาํตอบ
ตามเน้ือหาดว้ย และอธิบายคาํศพัทย์ากๆเพื่อขยายความรู้ความเขา้ใจ 

3.  การสร้างส่ิงแวดล้อมการเรียนภาษาให้น่าสนใจต่ืนเต้น มีกิจกรรมเคล่ือนไหว 
รวมทั้งใชส่ื้อประกอบท่ีเป็นภาพและของจริง การจดัมุมภาษาจีน 

4.  การจดัเวทีใหน้กัเรียนแสดงออกทางความรู้และทกัษะทางภาษาจีน เช่น การประกวด
แข่งขนัพดู อ่าน เขียน กล่าวสุนทรพจน์ เขียนพูก่นัจีนและการแสดงทางวฒันธรรม 

5.  การจดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ี เช่น องคก์รบริษทัจีน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีชาว
จีนนิยม วดั เยาวราช โบราณสถาน สถาบนัขงจ้ือ เป็นตน้  

ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าววา่ วิธีสอน คือ ขั้นตอนในการดาํเนินการสอนใหส้าํเร็จดว้ย
วิธีการต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนสําคญั อนัเป็นลกัษณะเฉพาะหรือ
ลกัษณะเด่นท่ีขาดไม่ไดข้องวิชานั้นๆ    

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการเรียนการสอนเพราะ 
กิจกรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียนและผูส้อนท่ีเหมาะสมจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ อย่าง 
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แทจ้ริง อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546 , น.72) ได ้ กล่าวถึงความสาํคญัของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้
ดงัน้ี  

1.  กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน 
2.  กิจกรรมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จ  
3.  กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
4.  กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผดิชอบ 
5.  กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
6.  กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้การเคล่ือนไหว  
7.  กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้้สึกสนุกสนาน 
8.  กิจกรรมช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
9.  กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวาง  
10.  กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของผูเ้รียน 
11.  กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทกัษะ  
12.  กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 
13.  กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัทาํงานเป็นหมู่  
14.  กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียน  

    15.  กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซ้ึง ความงามในเร่ืองต่าง ๆ 
ดังนั้ น ผูส้อนจึงไม่ควรละเลยท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ให้

สอดคลอ้ง กบัวยั สติปัญญา ความสามารถของผูเ้รียน และเน้ือหาของบทเรียนนั้น โดยตอ้งจดัอยา่ง
มีจุดมุ่งหมาย                

นอกจากน้ี พนสั หันนาคินทร์(2524, น.179) แสดงความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการสอน
หรือวิธีสอนของผูส้อนมีความสําคญัมากกว่าเน้ือหาหรือความรู้ท่ีสอน เน่ืองจากหากผูส้อนใชว้ิธี
สอนท่ีดีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจะทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชานั้นได ้           

ไม่สามารถกล่าวไดว้่า วิธีใดเป็นวิธีสอนท่ีดีท่ีสุด เพราะการเรียนการสอนตอ้งข้ึนกบั 
องคป์ระกอบหลายประการ ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีจะตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีสอนตามความ 
เหมาะสมของสภาพท่ีเป็นอยู่ ควรนาํเทคนิคต่าง ๆ มากระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียน โดย 
พิจารณาให้เหมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาท่ีกาํหนดให้ การเลือกวิธีสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ของบทเรียน เป็นวิธีท่ีมัน่ใจว่าจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีจะสอนนั้นเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี และจาํนวนผูเ้รียนประเภท
ของวิธีการสอน  (http://www.stjohn.ac.th/polytechnic/stpoly/rbm/subject/show.php?) 
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1.  วิธีสอนท่ียดึครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher – Centered Method) การสอนท่ีครูเป็น
ผูส้อน ครูเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ครูจะเป็นผูต้ ั้งจุดมุ่งหมาย 
ควบคุม เน้ือหา จดักิจกรรม และวดัผล เป็นตน้ วิธีสอนแบบน้ีมีหลายวิธีไดแ้ก่ วิธีสอนแบบบรรยาย 
วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนโดยการทบทวน  

2.  วิธีสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child - centered Method) ไดแ้ก่วิธีสอนท่ีให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง เป็นผูว้างแผนบทเรียน ดาํเนินการคน้ควา้ หา
ความรู้ ครูเป็นเพียงผูแ้นะแนวไปสู่การคน้ควา้ แนะนาํส่ือการเรียนการสอนจนนกัเรียนไดค้วามรู้
ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบบูรณาการ วิธีสอนแบบทดลอง วิธีสอนแบบโครงการวิธีสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียน วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทาํงาน วิธีสอนแบบอภิปราย วิธี
สอนแบบหน่วย วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบนิรนัย วิธีสอนแบบแสดงบทบาท วิธีสอนแบบ
วิทยาศาสตร์ วิธีสอนแบบผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

นอกจากวิธีการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน จึงตอ้งใช้
เทคนิควิธีสอนวิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธีซ่ึง
จาํแนกไดด้งัน้ี(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้,2543,น.36-37) 

1.  การจดัการเรียนการสอนทางออ้ม ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบสืบคน้ แบบคน้พบ แบบ
แกปั้ญหา แบบสร้างแผนผงัความคิดแบบใชก้รณีศึกษา แบบตั้งคาํถามแบบใชก้ารตดัสินใจ 

2.  เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ วิธีการเรียนแบบศูนยก์ารเรียน แบบการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้
ส่ิงพิมพ ์ตาํราเรียน และแบบฝึกหัดการใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนยก์ารเรียนชุดการสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสาํเร็จรูป 

4.  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ปฏิสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย การโตว้าทีกลุ่ม 
Buzz การอภิปราย การระดมพลงัสมอง กลุ่มแกปั้ญหา กลุ่มติวการประชุมต่างๆ การแสดงบทบาท
สมมติ กลุ่มสืบคน้คู่คิดการฝึกปฏิบติั เป็นตน้ 

5.  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ประสบการณ์ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เกม กรณีตวัอย่างสถานการณ์จาํลองละคร เกม กรณีตวัอย่างสถานการณ์จาํลอง ละคร 
บทบาท สมมติ 

6.  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ไดแ้ก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขนัหรือกลุ่มสืบคน้ 
กลุ่มเรียนรู้ ร่วมกนั ร่วมกนัคิด กลุ่มร่วมมือ 
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7.  เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนแบบใช้เส้นเล่า
เร่ือง (Story line) และการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem-Solving) 

สรุปไดว้่า วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัใน
การเรียนการสอน เพราะว่าผูส้อนตอ้งอาศยัวิธีการสอนและกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่
ผูเ้รียน นอกจากน้ี ผูส้อนตอ้งเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจะทาํใหผู้เ้รียน
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชานั้นได ้ในสุดทา้ยผูส้อนตอ้งใชว้ิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเลือกมาไปดาํเนินการ จึงพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ชาติชาย พิทกัษ์ธนาคม (2544,น.238) กล่าวถึง 
จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี  

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาไปพร้อมกนั 
2.  เพื่อสนองความสามารถ ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงแต่ละคนจะมี

แตกต่างกนั 
3.  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยความเพลิดเพลิน ไม่เกิด

ความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียน  
4.  เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็นและ

เกิดทกัษะกระบวนการ  
5.  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน ผูส้อนจึงควรจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
การเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ก็เช่นกัน ต้อง

คาํนึงถึงจุดประสงคข์องรายวิชานั้นๆดงัท่ี สุมิตรา องัวฒันกุล(2540,น.39-119)ไดก้ล่าวถึงวิธีการ
สอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีนิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ดงัน้ี 

1.  วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล (Grammar Translation )เป็นวิธีการสอนท่ี เนน้
กฎไวยากรณ์และใชก้ารแปลเป็นส่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียน มีลกัษณะ เช่น ครูจะบอกและอธิบาย
กฎเกณฑต์ลอดจนขอ้ยกเวน้ต่างๆ ในดา้นคาํศพัท ์ครูจะสอนคร้ังละหลายคาํ บอกคาํแปลภาษาไทย 
บางคร้ังเขียนคาํอ่านไวด้ว้ยครูเนน้ทกัษะการอ่าน และการเขียน ครูเนน้วดัผลดา้นความรู้ ความจาํ 
คาํศพัท ์กฎเกณฑ ์ความสามารถในการแปล ครูมีบทบาทสาํคญัมากท่ีสุด นกัเรียนเป็นผูรั้บฟัง และ
จดส่ิงท่ีครูบอกลงในสมุด  นักเรียนจะต้องท่องจํากฎเกณฑ์ตลอดจนช่ือเฉพาะต่างๆ  ทาง
ไวยากรณ์ นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑไ์วยากรณ์นั้นๆ นกัเรียนไม่ไดฝึ้กนาํคาํศพัท์
มาใชใ้นรูปประโยค        
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2.  วิธีสอนแบบตรง(The Direct Method) เป็นวิธีการสอนท่ีเนน้ทกัษะการฟัง และพดู
ให้เกิดความเขา้ใจก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนโดยมีความเช่ือว่า เม่ือนักเรียน
สามารถฟังและพูดไดแ้ลว้ ก็สามารถอ่านและเขียนไดง่้าย และเร็วข้ึน ไม่เนน้ไวยากรณ์กฎเกณฑ์
มากนัก บทเรียนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมสนทนา นักเรียนไดใ้ช้ภาษาเต็มท่ี ลกัษณะเด่น ครูคอย
กระตุน้ใหน้กัเรียนพดูโตต้อบ ครู อธิบายคาํศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษ และใชต้วัอยา่งประกอบเป็นของ
จริง การวดัผลเนน้ทกัษะการฟังและพดู เช่นการเขียนตามคาํบอก การปฏิบติัตามคาํสัง่ 

3.  วิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio – Lingual Method)เป็นวิธีการสอนตามหลกั 
ภาษาศาสตร์ และวิธีสอนตามแนวโครงสร้าง เป็นการสอนตามหลกัธรรมชาติ คือ ฟัง พดู อ่าน และ
เขียน สอนครบองคป์ระกอบลาํดบัจากง่ายไปหายาก ลกัษณะเด่น ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ใชภ้าษาท่ีเรียนให้แก่ผูเ้รียนในการเลียนแบบ ครูจะจดันาํคาํศพัท์และประโยคมาสร้างเป็นรูป
ประโยคให้นกัเรียนพูดตามซํ้ าๆ กนั ในรูปแบบต่างกนั  ครูมุ่งเร่ืองการฝึกรูปประโยคทางภาษาใน
ห้องเรียนมากกว่าประโยชน์การใช้ภาษาในชีวิตประจาํวนั นักเรียนจะตอ้งฝึกภาษาท่ีเรียนซํ้ าๆ 
นกัเรียนเป็นผูล้อกเลียนแบบ และปฏิบติัตามครูจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียากจนเกิดเป็นนิสัยสามารถ
พดูไดอ้ยา่งอตัโนมติั  

 4.  วิธีการสอนตามทฤษฏีการเรียนแบบความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Code Learning 
theory)วิธีการสอนแบบน้ียดึแนวคิดท่ีวา่ภาษาเป็นระบบท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ ์ความเขา้ใจ และการ
แสดงออก ทางภาษาข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจ กฎเกณฑ ์เม่ือผูเ้รียนมีความเขา้ใจรูปแบบของภาษาและ
ความหมายแลว้ ก็จะสามารถใชภ้าษาได ้ ลกัษณะเด่น ครูมุ่งฝึกทกัษะทุกดา้นตั้งแต่เร่ิมสอน โดยไม่
จาํเป็นตอ้งฝึกฟังและพดูใหดี้ก่อน แลว้จึงอ่านและเขียน ตามวิธีสอนแบบฟัง-พดู (Audio – Lingual 
Method)  ครูสอนเน้ือหาแตกต่างกัน  ข้ึนอยู่กับความต้องการท่ีแตกต่างของนักเ รียน  ท่ี มี
ความสามารถในทกัษะฟังพูดอ่านเขียนท่ีแตกต่างกนั สนับสนุนให้ผูเ้รียนใชค้วามคิด สติปัญญา 
และมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  ใชภ้าษาไทยในการช่วยอธิบาย แต่อธิบายในเร่ืองการ
ฟังและพดู การวดัและประเมินผลในดา้นภาษาของนกัเรียนนั้น คือ ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา
แต่ละขั้นตอน  

5.  วิธีสอนตามเอกตัภาพ (Individualized Instruction)จากวิวฒันาการสอน ภาษาองักฤษ 
จะเห็นว่า ผูเ้รียนเร่ิมมีบทบาทจากการเป็นผูรั้บเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมากข้ึนเป็นลาํดบั ลกัษณะเด่น การสอนเปล่ียนจากครูเป็นหลกั เป็นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางครู
พยายามให้นกัเรียนมีโอกาสศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลให้ไดม้าก
ท่ีสุด ครูเตรียมส่ือการเรียนการสอนไวใ้ห ้ครูจะเตรียม ส่ือ เอกสาร บทเรียนโปรแกรม ชุดการเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแนวคาํตอบไวใ้ห ้ใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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6.  วิธีสอนแบบการตอบสนองดว้ยท่าทาง (Total Physical Response Method)แนวการ
สอนแบบน้ี ใหค้วามสาํคญัต่อการฟังเพื่อความเขา้ใจ เม่ือผูฟั้งเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังอยูแ่ละสามารถปฏิบติั
ตามไดก้จ็ะช่วยใหจ้าํไดดี้ ลกัษณะเด่น ในระยะแรกของการเรียนการสอน ผูเ้รียนไม่ตอ้งพดู แต่เป็น
เพียงผูฟั้งและทาํตามครู ครูเป็นผูก้าํกบัพฤติกรรมของนกัเรียนทั้งหมด ครูจะเป็นผูอ้อกคาํสั่งเอง เม่ือ
ถึงระยะเวลาท่ีสมควรพูดแลว้เรียนอ่านและเขียนต่อไป ภาษาท่ีนาํมาใชใ้นการสอนเนน้ท่ีภาษาพูด 
เรียนเร่ืองโครงสร้างทางไวยากรณ์ และคาํศพัท์มากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยอิงอยู่กับประโยคคาํสั่ง
นกัเรียนจะเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งชดัเจนจากการแสดงท่าทางของครู ครูทราบไดท้นัทีว่านกัเรียน
เขา้ใจหรือไม่ จากการสงัเกตการปฏิบติัตามคาํสัง่ของนกัเรียนเม่ือครูสั่ง ครูตอ้งทาํพร้อมกบันกัเรียน
ในระยะแรก  ตอ้งสัง่จากง่ายไปหายาก 

7.  วิธีการสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียน รู้จกั
การทาํงานเป็นกลุ่ม รวมพลงัความคิดเพื่อพิจารณาหาทางแกไ้ขปัญหา หาขอ้เทจ็จริง ลกัษณะเด่น 
ฝึกให้นกัเรียนกลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็นกลา้พูด อยา่งมีเหตุผล ฝึกการเป็นผูฟั้งท่ีดี ฝึก
ให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และอดทนท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ครูสร้างสถานการณ์ให้
นักเรียนทาํงานว่า สมมุตินักเรียนจะเขา้ค่ายพกัแรมเป็นเวลา 5วนันักเรียนจะตอ้งเตรียมเคร่ืองใช้
อะไรไปบา้งช่วยกนัอภิปราย และสรุปผลออกมาเป็นรายงานส่งครู เป็นตน้ 

8.  วิธีการสอนแบบโครงการ (Project Method)เป็นวิธีท่ีสอนให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรม ใด
กิจกรรมหน่ึงท่ีผูเ้รียนสนใจ หรือตามท่ีครูมอบหมายใหท้าํ ลกัษณะเด่น นกัเรียนจะดาํเนินการอยา่ง
อิสระ ครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะช่วยเหลือและติดตามผลงานของนกัเรียนว่าการดาํเนินการ ความกา้วหนา้
อุปสรรคการประเมินผลงานใดบา้งนกัเรียนจะมีอิสระในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

9.  วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสมัพนัธ์ (Community Language Learning)วิธีการสอนแบบน้ี
มีแนวคิดท่ีต่างไปจากแนวคิดอ่ืน ลกัษณะเด่น ยึดผูเ้รียนเป็นหลกั เนน้การพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียน และระหว่างนกัเรียนดว้ยกนั ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มนักเรียนแต่ละคนร่วมกิจกรรม ครูทาํหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาดา้นภาษาเท่านั้น ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เนน้การใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร ส่ิงท่ีนาํมาเรียนสามารถนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนัได ้การฝึกใหผู้เ้รียนใชโ้ครงสร้างประโยค คาํศพัทแ์ละเสียง ตามวิธีการสอนแบบ
กลุ่มสมัพนัธ์ การประเมินผลการเรียนนั้นจะเป็นการทดสอบแบบบูรณาการโดยใหน้กัเรียนประเมิน
ตนเอง  ดูจากการเรียนรู้ของตนเอง และความกา้วหนา้ของตน ถา้นกัเรียนมีท่ีผดิ ครูจะพยายามแกไ้ข 
โดยไม่ใชว้ิธีคุกคาม โดยใหฝึ้กทาํซํ้ าๆกนั 

10.  วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach)จาก
ขอ้เทจ็จริงพบว่า ถึงแมน้กัเรียน จะเรียนรู้โครงสร้างของภาษามาแลว้เป็นอยา่งดี แต่ก็ยงัไม่สามารถ
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พูดได้หรือ ส่ือสารได้ดีนัก  ด้วยเหตุผลน้ีนักภาษาศาสตร์และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการเ รียน
ภาษาต่างประเทศ ไดเ้สนอแนวการสอนแบบใหม่ คือ การสอนเพ่ือการส่ือสาร โดยมีความเช่ือว่า
ภาษาไม่ไดเ้ป็นเพียงระบบไวยากรณ์ท่ีประกอบดว้ยเสียง ศพัท ์และโครงสร้างเท่านั้น แต่ภาษาคือ 
ระบบท่ีใชใ้นการส่ือสาร ดงันั้นการสอน จึงควรใหน้กัเรียนสามารถนาํภาษาไปใชใ้นการส่ือสาร 

จากแนวคิด ทฤษฎีของดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถสรุปเป็น
ภาพรวมไดก้ล่าวคือการดาํเนินการเรียนการสอนภาษาจีนไดเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรจีนและระดบั
ความรู้ของผูเ้รียน  การใชเ้ทคนิควิธีสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อการเรียนการ
สอน การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทาํให้ผูเ้รียนฟังบทความ  พูดบทสนทนา อ่านบทความภาษาจีนนอกจาก
บทความในห้องและเขียนตามคาํบอก เพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีนทั้ งฟัง พูด อ่านและเขียนของ
นกัเรียน 

2.2.4  ดา้นส่ือการเรียนการสอน  
ส่ือการเรียนการสอนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการ

สอนนอกเหนือจากตวัผูส้อน ผูเ้รียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอน  ก็
คือ เป็นตวักลาง หรือพาหนะ หรือเคร่ืองมือ หรือช่องทางท่ีใชน้าํเร่ืองราว ขอ้มูลความรู้หรือส่ิงบอก
กล่าว (Information) ของผูส่้งสารหรือผูส้อนไปสู่ผูรั้บหรือผูเ้รียน เพื่อทาํให้การเรียนรู้ หรือการ
เรียนการสอนบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีวางไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ส่ือการเรียน
การสอนไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีดา้นต่างๆ จาก
ส่ือพื้นฐานซ่ึงเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบนั ส่ือมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผูส้อนได ้
พิจารณาเลือกใชต้ามความเหมาะสมของส่ือแต่ละประเภท ท่ีมีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัเฉพาะตวั
ของมันเอง ส่ือการเรียนการสอน ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือ ส่ือประเภทซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงการพฒันาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) หรือส่ือประสมท่ี
เรียกวา่ มลัติมิเดีย (Multi Media) เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ส่ือการสอน (Instructional Media) หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือ
ช่องทางสําหรับทาํให้การสอนของครูไปถึงผูเ้รียน และทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค ์หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไวเ้ป็นอย่างดี ส่ือท่ีใชใ้นการสอนน้ี อาจจะเป็นวตัถุส่ิงของท่ีมีตวัตน หรือไม่มี
ตวัตนก็ได ้เช่น วตัถุส่ิงของตามธรรมชาติ ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ วตัถุส่ิงของท่ีคิดประดิษฐ์
หรือสร้างข้ึนสาํหรับการสอน คาํพูดท่าทาง วสัดุ และเคร่ืองมือส่ือสาร กิจกรรมหรือกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 
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 สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.37) ไดก้าํหนดการใชส่ื้อเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีนไวว้่าการใช้
ส่ือ ICT (Information Communication Technology) เพ่ือการติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
สามารถนําสถานการณ์เสมือนจริงมาประกอบในบทเรียนได้ เช่น ห้องLapทางภาษา การชม
ภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต การสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต การคุยกบัเพื่อนชาวจีนผ่านโปรแกรมทาง
อินเตอร์เน็ต การฝึกฟังเสียงผา่นซีดี ดีวีดี เป็นตน้    

สุมิตร คุณานุกร (2523,น.34) กล่าวว่าครูจะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์การสอนให้เหมาะสม
กับบทเรียนเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีดี และเปร่ือง กุมุท(2541,น.18-20 )กล่าวว่า  "ส่ือการ
สอน"  หมายถึง  ส่ิงต่างๆท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือ ช่องทางสาํหรับทาํใหก้ารสอน ส่งไปถึงผูเ้รียน ทาํ
ใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวาดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2549,น.8-15)ให้ความหมายของ " ส่ือการสอน" ว่า คือวัสดุ 
(ส้ินเปลือง) อุปกรณ์ (เคร่ืองมือท่ีใช้ไม่ผุพงัง่าย) วิธีการ (กิจกรรม เกม การทดลอง ฯลฯ) ท่ีใช้
ส่ือกลางใหผู้ส้อนสามารถส่ง หรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ (อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทศันคติ 
และค่านิยม) และ ทกัษะไปยงัผูเ้รียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2551,น.5) กล่าววา่ "ส่ือการสอน"  หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยใหก้ารเรียนรู้ 
ซ่ึงครูและนกัเรียนเป็นผูใ้ช ้เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน     

สรุปไดว้่า  ส่ือการสอน เป็น ส่ิงต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ซ่ึง วสัดุ อุปกรณ์ วิธีการ ท่ีใช้
ส่ือกลางใหผู้ส้อนสามารถส่ง หรือถ่ายทอดความรู้ เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี Edgar Dale (1969,p.107) ไดก้ล่าวสรุปถึงความสาํคญัของส่ือการสอน ดงัน้ี 
1.  ส่ือการสอน ช่วยสร้างรากฐานท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนในความคิดของผูเ้รียน การฟังเพียง

อย่างเดียวนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งใชจิ้นตนาการเขา้ช่วยดว้ย เพื่อให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรม
ข้ึนในความคิด แต่สาํหรับส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้น ผูเ้รียนยอ่มไม่มีความสามารถจะทาํได ้การใชอุ้ปกรณ์
เขา้ช่วยจะทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและสร้างรูปธรรมข้ึนในใจได ้

2.  ส่ือการสอน ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนสามารถใชป้ระสาทสัมผสั
ไดด้ว้ยตา หู และการเคล่ือนไหวจบัตอ้งไดแ้ทนการฟังหรือดูเพียงอยา่งเดียว 

3.  เป็นรากฐานในการพฒันาการเรียนรู้และช่วยความทรงจาํอย่างถาวร ผูเ้รียนจะ
สามารถนาํประสบการณ์เดิมไปสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ใหม่ ๆ ได ้เม่ือมีพื้นฐานประสบการณ์เดิม
ท่ีดีอยูแ่ลว้ 
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4.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการทางความคิด ซ่ึงต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทาํให้
เห็นความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ เช่น เวลา สถานท่ี วฏัจกัรของส่ิงมีชีวิต 

5.  ช่วยเพิ่มทกัษะในการอ่านและเสริมสร้างความเขา้ใจในความหมายของคาํใหม่ ๆ ให้
มากข้ึน ผูเ้รียนท่ีอ่านหนงัสือชา้ก็จะสามารถอ่านไดท้นัพวกท่ีอ่านเร็วได ้เพราะไดย้ินเสียงและได้
เห็นภาพประกอบกนั 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553,น.93)กล่าววา่ ปัญหาอยา่งหน่ึงในการสอนกคื็อ แนวทางการ
ตดัสินใจจดัดาํเนินการให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมข้ึนตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึงการสอน
โดยทัว่ไป ครูมกัมีบทบาทในการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเน้ือหาสาระ หรือทกัษะ
และมีบทบาทในการจดัประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตวัผูเ้รียนแต่ละคนดว้ยว่า 
ผูเ้รียนมีความตอ้งการอยา่งไร ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี การจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีเพื่อการเรียนการสอนจึงมีความสําคญัมาก ทั้งน้ีเพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจผูเ้รียนให้เกิด
ความอยากเรียนรู้และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของผูเ้ รียนได้ตามจุดมุ่งหมาย 
สภาพแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ทั้งมวลท่ีจดัข้ึนมาเพ่ือการเรียนการสอนนั้น ก็คือ การเรียนการสอน
นัน่เอง 

จากแนวคิด ทฤษฎีของดา้นส่ือการเรียนการสอนสามารถสรุปเป็นภาพรวมไดก้ล่าวคือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน มีประโยชน์ต่อทกัษะในดา้นการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนของนักเรียนอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว  ตลอดทั้งมีการใชอุ้ปกรณ์การสอน 
โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยกีารศึกษา ส่ือการเรียนการสอน ท่ีครูนาํไปใชมี้ความเหมาะสมกบัระดบั
ความรู้ของนกัเรียน 

2.2.5  ดา้นการวดัและประเมินผล 
การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน เพราะเป็น

ตัวช้ีวดัได้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ดังท่ี การวดัเป็น
กระบวนการกาํหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลกัษณะหรือคุณสมบติั
ของส่ิงท่ีตอ้งการวดั  การประเมินผลมีความหมายเช่นเดียวกบัการประเมิน  แต่เป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองจากการวดัผล สําหรับภาษาองักฤษมีหลายคาํท่ีใช้มากมี 2 คาํ คือ Evaluation และ  
Assessment สองคาํน้ีมีความหมายต่างกนั  คือ Evaluation  เป็นการประเมินตดัสิน  มีการกาํหนด
เกณฑช์ดัเจน (Absolute Criteria)  เช่น ไดค้ะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป ตดัสินว่าอยู่ในระดบัดี  ได้
คะแนนร้อยละ 60 – 79  ตดัสินว่าอยู่ในระดบัพอใช ้ ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตดัสินว่าอยู่ใน
ระดบัควรปรับปรุง  Evaluation  จะใชก้บัการประเมินการดาํเนินงานทัว่ๆ ไป  เช่น  การประเมิน
โครงการ (Project Evaluation)  การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) Assessment  เป็น
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การประเมินเชิงเปรียบเทียบ  ใชเ้กณฑเ์ชิงสัมพนัธ์ (Relative Criteria) เช่น เทียบกบัผลการประเมิน
คร้ังก่อน  เทียบกบัเพื่อนหรือกลุ่มใกลเ้คียงกนั Assessment  มกัใชใ้นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ เช่น 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การประเมินตนเอง  (Self Assessment) 

กระบวนการวดัและประเมิน เป็นกลวิธีการตรวจสอบสภาพผูเ้รียนตามคุณสมบติัหรือ
คุณลกัษณะของวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงอาจเป็นจุดประสงค์การสอน หรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้ แลว้แต่จะกาํหนดเรียก นอกจากน้ี ยงัช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาพ
การจดัการเรียนการสอน ยิ่งไปกว่านั้นยงัช่วยบ่งบอกความเหมาะสม หรือความเป็นไปได้ของ
หลกัสูตรท่ีไดด้าํเนินการอีกดว้ย 

นอกจากน้ี เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์ุ(2521,น.21) กล่าวว่า การวดัผลและประเมินผลทางการ
ศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ได้มาซ่ึงตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึง
ปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะท่ีวดัได้ เพื่อจะได้นําผลของการวดัมาเป็นขอ้มูลในการ
ประเมินผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงันั้นการวดัผลทางการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1.  วดัให้ตรงกับวตัถุประสงค์ ในการวดัผลแต่ละคร้ังถ้าผลของการวดัไม่ตรงกับ
คุณลกัษณะท่ีเราตอ้งการจะวดัแลว้ ผลของการวดัจะไม่มีความหมาย และเกิดความผดิพลาด ในการ
นาํไปใชต่้อไป ดงันั้นการวดัผลควรมีการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการวดั ตอ้งรู้ว่าจะนาํผลการสอบ
ไปเพื่อทาํอะไรบา้งเพ่ือใชเ้คร่ืองมือและกาํหนดวิธีการให้เหมาะสม ถา้จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ต่างกัน แบบทดสอบท่ีใช้ ก็ควรจะแตกต่างกัน วิธีการใช้แบบทดสอบก็ย่อมแตกต่างกัน ความ
ผดิพลาดท่ีอาจทาํใหก้ารวดัไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์คือ 

1)  ไม่เข้าใจในคุณลักษณะท่ีต้องวัด  คือ  ผู ้ว ัดมีความเข้าใจในส่ิงท่ีจะวัดไม่
ชดัเจน  หรือเขา้ใจ เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะวดัผิด ทาํให้ความหมายหรือคาํจาํกดัความของส่ิงท่ีจะวดันั้น 
ไม่ตรงตามตอ้งการ อนัเป็น ผลทาํใหก้ารวดัคลาดเคล่ือนไม่ตรงกบัวตัถุประสงคไ์ด ้

2)  ใชเ้คร่ืองมือไม่สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีจะวดั การเลือกใชเ้คร่ืองเป็นเร่ืองสาํคญั
สาํหรับนักวดัผลอย่างมาก เพราะการใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้งเหมาะสมย่อมทาํให้ผลการวดัน่าเช่ือถือ
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทางตรงกนัขา้มถา้ใชเ้คร่ืองมือไม่ถูกตอ้ง ผลการวดัอาจทาํให้ขาด
ความเช่ือถือได ้ 

3)  วดัไดไ้ม่ครบถว้น การวดัท่ีดีตอ้งวดัคุณลกัษณะไดค้รอบคลุมครบถว้นตาม
ลกัษณะตวัแปรนั้นๆ การวดัเพียงบางส่วนบางองคป์ระกอบ ยอ่มทาํใหผ้ลการวดันั้นไม่แน่นอนและ
ไม่สามารถสรุปผลไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

4)  เลือกกลุ่มตวัอยา่งไม่เหมาะสม บางคร้ังผูว้ดัมีความรู้ในส่ิงท่ีจะวดัเป็นอยา่งดี รู้
วิธีการวดัท่ีถูกตอ้งและมีเคร่ืองมือท่ีดีความเท่ียงตรง สามารถวดัได้ครอบคลุมพฤติกรรมหรือ
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คุณลกัษณะนั้น ๆแต่กลบัไปวดักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ถูกตอ้งหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีคุณลกัษณะนั้น ผล
การวดักย็อ่มไม่ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคเ์ช่นกนั   

2.  ใช้เคร่ืองมือมีคุณภาพ ผลของการวดัจะเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับ
เคร่ืองมือท่ีใช้ ถ้าหากเคร่ืองท่ีใช้ว ัดมีคุณภาพไม่ดีพอแล้ว การวัดนั้ นก็ให้ผลท่ีไม่เกิดคุณค่า
ใดๆ เช่น การสอบ ถา้ใช้ขอ้สอบท่ีมีคุณภาพไม่ดีไปทดสอบผูเ้รียน ผลหรือคะแนนท่ีได้ก็ไม่มี
ความหมาย บอกอะไรเราไม่ได ้ยิง่กว่านั้นถา้นาํผลจากการวดัไปใชใ้นการตดัสินใจ ก็อาจทาํใหก้าร
ตดัสินใจนั้นผดิพลาด อาจเกิดผลเสียเป็นผลกระทบจากการประเมินนั้นได ้

3.  มีความยุติธรรม การวดัผลการศึกษาซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการการวดัตัวแปรทางด้าน
จิตวิทยาหรือทางสังคมศาสตร์นั้น จะไดผ้ลดีตอ้งมีความยุติธรรมในการวดั ส่ิงท่ีถูกวดัจะตอ้งอยู่
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นไปเหมือน ๆ กนั ไม่มีการลาํเอียง 

4.  แปลผลไดถู้กตอ้ง การวดัผลทุกคร้ังผลท่ีไดอ้อกมายอ่มเป็นตวัแทนของจาํนวนหรือ
ระดับของคุณลกัษณะท่ีตอ้งการจะวดันั้น ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ผลของการวดัมกัออกมาในรูปของ
คะแนนหรืออนัดบัท่ี แลว้จึงนาํผลนั้นไปอภิปรายหรือเปรียบเทียบกนั จึงจะทาํให้ผลการวดันั้นมี
ความหมาย และเกิดประโยชน์ ซ่ึงการแปลผลจะไดผ้ลดีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑใ์นการ
แปลผลว่าสมเหตุสมผลมากนอ้ยเพียงไร  โดยนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ 
หรือนาํไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนหรือผลงานของคนอ่ืน ๆ ท่ีวดั คุณลกัษณะเดียวกนัโดย เคร่ืองมือ
เดียวกนั  ซ่ึงการเปรียบเทียบเหล่าน้ีจะมีความหมายเพียงไรข้ึนอยูก่บัหน่วยของการวดัเป็นสาํคญั 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.40) ไดก้าํหนดการวดัและประเมินผลการเรียนภาษาจีน ไวด้งัน้ี 

1.  ประเมินความสามารถการใชภ้าษาจีนของผูเ้รียน โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินท่ีไดรั้บ
มาตรฐานระดบัสากล คือ HSK ซ่ึงยอ่มาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi ซ่ึงหมายถึง การสอบวดัระดบั
ความรู้ทางภาษาจีน สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดใ้ชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบน้ีจดัข้ึนโดย The Office of 
Chinese Language Council International: HANBANของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ประโยชน์และความสาํคญัของการสอบ HSK คือ1.เพื่อวดัระดบัความรู้ภาษาจีนของตวัผูเ้รียน 2.เป็น
การประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3.ประกาศนียบตัรผลสอบ สามารถใช้
เป็นเอกสารประกอบการศึกษาต่อในประเทศจีน หรือใชใ้นการสมคัรงาน  

2.  ประเมินความสามารถการใชภ้าษาจีนของผูเ้รียน โดยใชข้อ้สอบกลางท่ีพฒันาโดย
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.  พฒันาคลงัขอ้สอบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาจีน โดยร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น HANBANสาํนกัทดสอบทางการศึกษา 
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จากแนวคิด ทฤษฎีของดา้นการวดัและประเมินผลสามารถสรุปเป็นภาพรวมไดก้ล่าวคือ 
การเรียนการสอนท่ีมีการทดสอบตามเน้ือหา การประเมินผลความรู้ของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรท่ีไดเ้รียนในดา้นความสามารถ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนท่ีมีการวดัประเมินผล
ดว้ย ขอ้สอบท่ีมีความหลากหลายและมีการใหค้ะแนนในการวดัผลอยา่งชดัเจน มีคุณภาพตลอดทั้ง
การจดัทาํนาํเสนอรายงานเพ่ือพฒันาความรู้ภาษาจีนในระหวา่งเรียนของผูเ้รียน 
 
2.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

กรรณิการ์ สงวนนวน (2546) ทาํการวิจยัเร่ืองการศึกษาการใชห้ลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าดา้นการ
บริหารหลกัสูตร ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการและประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่ไดศึ้กษาวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรต่างๆ ไม่ได้
เตรียมบุคลากรก่อนนาํหลกัสูตรไปใช้ในโรงเรียน จดัครูเขา้สอนวิชาภาษาจีนโดยการพิจารณา
ความรู้ความสามารถของครู พิจารณาอนุมติัการจดัตารางสอนวิชาภาษาจีนจดับริการวสัดุ-อุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการผลิตส่ือการเรียนการสอน จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆโดยจดับริการวสัดุ-อุปกรณ์
สาํหรับจดักิจกรรมต่างๆ ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
และศึกษานิเทศกก์ลุ่มภาษาต่างประเทศ นิเทศ ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรโดยการเยีย่มชั้นเรียนเพื่อ
สังเกตการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนประเมินผลการใชห้ลกัสูตรโดยพิจารณาจาก
รายงานการประเมินตนเองของครูผูส้อนภาษาจีนประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรโดยจดัประชุมผูป้กครอง 
ดา้นปัญหาพบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการและประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรภาษาจีน ขาดความรู้ดา้นภาษาจีน การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกบัภาษาจีนขาดความต่อเน่ืองและขาดหอ้งเรียนภาษาจีน ดา้นการสอน ครูผูส้อนทาํความเขา้ใจ
ในหลกัสูตรโดยศึกษาจากหลกัสูตรภาษาจีนท่ีพฒันาข้ึนโดยชมรมครูผูส้อนภาษาจีนท่ีเขา้รับการ
อบรมจากโครงการอบรม สัมมนาครูผูส้อนภาษาจีน ปรับหลกัสูตรโดยปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนและรายละเอียดของเน้ือหาวิชาภาษาจีน วางแผนการสอนและจดัเตรียมส่ือ วสัดุ อุปกรณ์โดย
จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแผนการสอนและตรงกบั
ความสามารถและความถนดัของครู จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชภ้าษาจีน
ในชีวิตประจาํวนัพฒันาและใชส่ื้อการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาบทเรียนวิชาภาษาจีน วดั
และประเมินผลการเรียนรู้โดยสงัเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
วิชาภาษาจีนของนักเรียน ดา้นปัญหาพบว่า โรงเรียนไม่มีหลกัสูตรแม่บทภาษาจีนท่ีไดม้าตรฐาน
ครูผู ้สอนไม่สามารถสอนเน้ือหาได้ครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ขาดความมั่นใจในการ
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ดาํเนินการวางแผนการสอน เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนไม่เพียงพอ ภาระงาน
ครูผูส้อนมากทาํให้ไม่มีเวลาในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิชาภาษาจีนและพฒันาส่ือการเรียน
การสอนมากพอ จาํนวนส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาดคู่มือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ นกัเรียนไม่มีเวลามาเรียนซ่อมเสริมเพราะตอ้งทาํกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

มุขรินทร์ หวง (2551) ทาํการวิจยัเร่ืองแนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าดา้นหลกัสูตร ดา้น
ครูผูส้อน หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูผูส้อนภาษาจีน และนกัเรียน มีความพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นผูเ้รียน ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกนั ดา้น
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล ครูผูส้อน
ภาษาจีนและนกัเรียนมีความพอใจอยูใ่นระดบัมาก และแนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน
กลางเป็นดงัน้ี ดา้นหลกัสูตร ควรพฒันาหลกัสูตรแกนกลางเพ่ือใชใ้นสถานศึกษา ดา้นครูผูส้อน 
ทางโรงเรียนควรมีครูประจาํการและครูควรพฒันาเทคนิคการสอน ดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนควรมีความ
พยายามและตั้งใจเรียนมากข้ึน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรจดักิจกรรมให้หลากหลาย
และเพิ่มส่ือการสอนใหม้ากข้ึน ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน ควรสร้างบรรยากาศในการ
เรียนภาษาจีนโดยการเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนในชั้นเรียนและในโรงเรียน ดา้นการประเมินผล ทาง
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจดัทาํขอ้สอบแกนกลางเพื่อใชใ้นการวดัผล  

  YANG DAN (2553) ทาํการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า1) ชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 87.50 /86.76 
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน80/80  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  3) นกัเรียนท่ีเรียนชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน มีเจตคติต่อการใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในระดบัมาก 

สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร (2553) ทาํการวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่าสภาพและลกัษณะ
การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมีความคิดเห็นของครูผูส้อน เน้ือหาของวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาจีน โดยมีการเสริมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมจีน 
เนน้การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั และเสริมเน้ือหาการติวขอ้สอบเพ่ือสอบเขา้มหาวิทยาลยั วิธีการ
สอนท่ีใชใ้นการสอนภาษาจีนมีหลากหลายวิธี เช่น การฝึกสนทนา อธิบายไวยากรณ์และฝึกแต่ง
ประโยคหรือขอ้ความ และการคดัตวัอกัษรจีน มีการทาํกิจกรรมนอกชั้นเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
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การจดับอร์ด จดันิทรรศการตามเทศกาล การประกวดร้องเพลงจีน เป็นตน้ ส่ือการสอนท่ีใชมี้หลาย
หลายรูปแบบ เช่น CD เพลง, VCD การ์ตูน, หนงัสือ/นิตยสาร/วารสาร, ฮัน่จ้ือกง, เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
ส่วนการวดัและประเมินผล ใชเ้กณฑค์ะแนน 80 ,น. 20 และ 70 ,น. 30 ซ่ึงมีการเก็บคะแนนระหว่าง
ภาคจากแบบฝึกหดั, การสอบยอ่ยในแต่ละทกัษะ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ส่วนความคิด
เห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนภาษาจีน พบว่าเน้ือหาของวิชาภาษาจีนท่ีเรียนมี
ความเหมาะสมปานกลาง ในดา้นวิธีการสอน นกัเรียนมีความคิดเห็นว่ามีวิธีการสอนท่ีเนน้ปฏิบติั
มาก โดยเฉพาะการสอนแบบเนน้ทกัษะการเขียน การอ่าน และการพดู ในดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอน นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่กิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากคือ อาจารยใ์หน้กัเรียนคดัคาํศพัทเ์ป็น
การบา้น ในดา้นส่ือการสอน พบว่ามีการใชส่ื้อการสอนเหมาะสมในระดบัปานกลาง ส่วนการวดั
และประเมินผล นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมปานกลาง 

ณิชาภทัร จาวิสูตร  (2555)  ทาํการวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศา
สตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็น
ของนิสิต ผลการวิจยัพบว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมว่าเหมาะสม
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นเหมาะสมในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นปัจจยั
เก้ือหนุนเหมาะสมระดบัปานกลาง นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการ
สอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและในแต่ละดา้น ไม่แตกต่างกนั นิสิต
ท่ีศึกษาในชั้นปีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและในแต่ละดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคณัทางสถิติ ยกเวน้ดา้น
การวดัและประเมินผลท่ีไม่แตกต่างกนั นิสิตท่ีศึกษาภาษาจีนเป็นวิชาเอกและเป็นวิชาโทมีความ
คิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและใน
แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั นิสิตท่ีมีพื้นฐานทางการศึกษาก่อนเขา้เรียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและในแต่ละดา้นไม่
แตกต่างกนั 

ชลาลัย อานามวัฒน์ (2556) ทาํการวิจัยเร่ืองการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า การบริหารการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ การบริหารหลกัสูตร การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีการปฏิบติัอยู่ใน
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ระดบัมากทุกดา้น การเปรียบเทียบการบริหารการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตาม
ความคิดเห็นของครูท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

Qin Jing และ บุญเลิศ ส่องสวา่ง (2558) ทาํการวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนกลางในโรงเรียนระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในดา้น
การบริหารหลกัสูตร การนิเทศการศึกษา การจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 
และการวดัและประเมินผลการเรียนอยูใ่นระดบัดี ทั้ง 5 ดา้น  ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีสถานะและ
อายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางไม่แตกต่างกนั ทั้ง 
5 ดา้น ส่วนผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน 
2 ดา้นคือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ใน 2 ดา้น
คือ ดา้นการนิเทศการศึกษา และดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน ผูบ้ริหารและครูผูส้อนให้
ขอ้เสนอแนะว่า การบริหารหลกัสูตรและการนิเทศการศึกษาควรทาํอยา่งเป็นระบบ และทาํอยา่ง
ต่อเน่ือง การจดัการเรียนการสอนควรเนน้การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาวนั การจดักิจกรรมส่งเสริม
วิชาการควรสอดแทรกการใชภ้าษาจีนในทุกกิจกรรมของโรงเรียน และการวดัและประเมินผลควร
วดัและประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

Totten.(1983)ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการเขา้อบรมการสอนภาษาองักฤษของ
ครูประจาํการ โดยศึกษากบัครูและผูบ้ริหารโรงเรียน จากโรงเรียนทั้งส้ิน121โรงเรียนในรัฐอริโซนา 
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการสอนท่ีสาํคญัและตอ้งการพฒันามากท่ีสุด ไดแ้ก่เทคนิคการ
สร้างแรงจูงใจ การสอนตามเอกัตภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ในชั้ นเรียน  และวิธีการพัฒนา
ความสามารถได้แก่ การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ การสังเกตการสอนจากโรงเรียนอ่ืน
ตลอดจนการศึกษาดว้ยตนเอง 

Chen-Wang and Lu-Hui.(1996)ทาํการวิจยัเร่ืองการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข
โปรแกรมภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมปลายฟอง-ชิน อาํเภอเกาซวง มณฑลไตห้วนั ผลการวิจยั
พบว่าฝึกให้นกัเรียนในเร่ืองทกัษะการอ่านและกิจกรรมการเรียนแต่การเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง
ยงัมีไม่มากนักและยงัคงใช้ภาษาจีนเป็นส่ือกลางหลกัในการสอนซ่ึงผิดกับหลกัมาตรฐานของ
หลกัสูตร"อีเอฟแอล"สาํหรับโรงเรียนมธัยมปลายในอาณติัแห่งชาติ ท่ีคาดหวงัใหน้กัเรียนไดรั้บการ
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ฝึกฝนทกัษะต่างๆในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีเท่าๆกนั การวิเคราะห์คะแนนท่ีได้
จากการทดสอบเผยใหเ้ห็นถึงสหสัมพนัธ์ท่ีสูงตามลาํดบัระหว่างแบบทดสอบของโรงเรียนและการ
สอบเขา้เรียนในวิทยาลยัส่วนกลางท่ีใช้แบบทดสอบเดียวกนั อย่างไรก็ตาม การทดสอบทั้งสอง
อย่างก็ทดสอบนักเรียนเฉพาะทกัษะในการอ่านและการเขียนเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัแห่งชุมชน โดยเฉพาะในระบบค่านิยมของชาวจีน การบริหารโรงเรียนและคณะผูส้อนก็
กาํลงัให้คาํแนะนาํเป็นไปตามหลกัสูตรตามท่ีตอ้งการ แต่จากจุดยืนของนโยบายท่ีทาํภายใตร้ะบบ
หลกัสูตรในอาณัติแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการจาํเป็นตอ้งปรับขอ้ท่ียงัขดัแยง้กันท่ีคน้พบใน
ระหวา่งมาตรฐานหลกัสูตร วสัดุ และแบบทดสอบต่างๆ 

จากการศึกษาผลการวิจยัดงักล่าวสรุปไดว้่าการจดัการหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอนภาษาจีนมีความสาํคญัท่ีจะมุ่งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนและคุณภาพของผูส้อนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะนาํหลกัการและการจดัการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการต่อไป 
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
              การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คร้ังน้ีไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือ 
3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร       
          ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ

ครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 22 โรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาล  
ปีการ ศึกษา  2559 จํานวน  151 คน  ได้แ ก่  ผู ้บ ริหาร  จํานวน  82 คน  หัวหน้าก ลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ จาํนวน 22 คน ครูสอนภาษาจีน จาํนวน 47 คน 

3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
          กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

และครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 22 โรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียน
รัฐบาล ปีการศึกษา 2559 จํานวน 66 คน ได้แก่ ผูบ้ริหาร จํานวน 22 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ จาํนวน 22 คน ครูสอนภาษาจีน จาํนวน 22 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อศึกษาการจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยแบบสอบถามมี  1  ฉบบั 
แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ตาํแหน่ง
งาน ประเภทครูผูส้อนและขนาดโรงเรียนมีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จะนาํคะแนนแต่ละขอ้ของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคน
มารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้ ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2545,น.100) มีเกณฑ์
ดงัน้ี 

4.51 - 5.00   หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50   หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50   หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(Open Ended Questionnaire)เพื่อให้ผูต้อบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือ 

วิธีดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือมีขั้นตอน ดงัน้ี 
3.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาร่างคาํถามท่ีจะใชโ้ดยปรึกษาอาจารยท่ี์

ปรึกษา จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คนตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) 
ก่อนท่ีจะหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์หรือเน้ือหา(Index of Item 
Objective Congruence = IOC)  

3.3.2  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 
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3.3.3  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช(้Try Out) ในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ี
ไม่ใช่ประชากรในการวิจยั จาํนวน 30 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่( Reliability ) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค(Cronbach,1970,อา้งจาก บุญชม ศรี
สะอาด,2545,น.117) ไดค่้าความเช่ือมัน่แบบสอบถามเท่ากบั 0.97 

3.3.4  นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มประชากรท่ีกาํหนดไว ้
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.4.1  ผูว้ิจยัทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลจากสาขาการจดัการการศึกษา 
วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนในจงัหวดัปทุมธานี ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเกบ็ขอ้มูลไปยงัโรงเรียน จาํนวน 22 โรงเรียน 
 3.4.2  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์จาํนวน 66 ชุด ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 
59 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.39 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดักระทาํขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีส่งกลบัคืนมา 
โดยการพิจารณาคดัเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาดาํเนินการประมวลผลขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 
 3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนภาษาจีน วิเคราะห์ดงัน้ี  
                1. การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอนและดา้นการวดัและประเมินผลวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายจากระดบัค่าเฉล่ียช่วง
ระดบัคะแนน 5 ระดบั(บุญชม ศรีสะอาด ,2545,น.100) ดงัน้ี 

4.51 - 5.00   หมายถึง    ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50   หมายถึง    ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง    ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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1.51 - 2.50   หมายถึง    ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50   หมายถึง    ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

         2.2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี วิเคราะห์โดยทดสอบค่าเอฟ (F‐test)  
 
3.6  สถิติทีใ่ช้การวจัิย 
                  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบเอฟ (F-test)  DPU



 

 
 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารและครู เพ่ือเปรียบเทียบการจดัการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งความคิดเห็น
ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูผูส้อนภาษาจีน โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
และดา้นการวดัและประเมินผล โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจังหวดัปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งความคิดเห็นผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศและครูผูส้อนภาษาจีน โดยใชส้ถิติทดสอบ F-test 
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4.1   ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม       
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  ไดแ้ก่ ตาํแหน่งงาน ประเภทครูผูส้อน และขนาดโรงเรียน 
  
ตารางที ่4.1  จาํนวนและร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามตาํแหน่งงาน  
ประเภทครูผูส้อน และขนาดโรงเรียน 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) ร้อยละ 

1.ตาํแหน่งงาน 

ผูบ้ริหาร 19 32.20 

หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 18 30.50 
ครูสอนภาษาจีน 22 37.30 

รวม 59 100 
2.ประเภทครูผูส้อน 

ครูจีนสอนจีน 8 36.40 

ครูไทยสอนจีน 14 63.60 

รวม 22 100 

3.ขนาดโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเลก็ 7 11.90 

โรงเรียนขนาดกลาง 28 47.50 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 24 40.60 

รวม 59 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นครูสอนภาษาจีน จาํนวน 22 

คน คิดเป็นร้อยละ37.30 มีผูบ้ริหาร จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ32.20 มีหัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ30.50 มีครูจีนสอนจีน จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.40  มีครูไทยสอนจีน จาํนวน14 คน คิดเป็นร้อยละ63.60 และมีขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเลก็ 
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จาํนวน 7โรง คิดเป็นร้อยละ11.90  โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 28โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ47.50 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 24โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ40.60 
 
4.2  ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์สภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน              

      การวิเคราะห์สภาพในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดปรากฏตามตารางต่างๆ ดงัน้ี 
         
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
และครูสอนภาษาจีน ในภาพรวม โดยจาํแนกเป็นรายดา้น 5 องคป์ระกอบ    
 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. ระดบั 
1.ดา้นหลกัสูตร 4.17 0.76 มาก 
2.ดา้นครูผูส้อน 4.58 0.55 มากท่ีสุด 
3.ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4.10 0.76 มาก 
4. ดา้นส่ือการเรียนการสอน   4.17 0.80 มาก 
5.ดา้นการวดัและประเมินผล    4.27 0.72 มาก 

ภาพรวม 4.25 0.71 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
ปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.25 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ดา้นครูผูส้อน ( X  =4.58 ) และรองลงมาคือดา้นการวดัและประเมินผล  ( X = 4.27) 
ดา้นหลกัสูตรและดา้นส่ือการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียเท่ากนั( X  =4.17 ) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  =4.10)  
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ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นหลกัสูตรของการจดั   
การเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี       
                                                              

ด้านหลกัสูตร          
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. ระดบั 
1.หลกัสูตรภาษาจีนมีการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละช่วงวยั 

4.03 0.80 มาก 

2.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งพฒันาความรู้ภาษาจีนใหผู้เ้รียน 4.22 0.69 มาก 
3.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการพดูภาษาจีน 4.24 0.72 มาก 
4.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการฟังภาษาจีน 4.27 0.63 มาก 
5.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการอ่านภาษาจีน 4.25 0.70 มาก 
6.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเขียนภาษาจีน 4.08 0.83 มาก 
7.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้ในการ
ปฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาจีน 

4.19 0.81 มาก 

8.หลกัสูตรภาษาจีนช่วยให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ทางภาษาจีน
ไปใชใ้นการส่ือสารในสงัคมปัจจุบนั 

4.17 0.79 มาก 

9.หลกัสูตรภาษาจีนเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน 3.98 0.88 มาก 
10.หลักสูตรภาษาจีนมีความสอดคล้องตามความต้องการของ
สงัคมและประเทศชาติ 

4.22 0.83 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.76 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ดา้นหลกัสูตรของการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.17 ) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการฟังภาษาจีน( X = 
4.27) รองลงมา คือ หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่านภาษาจีน( X = 4.25 ) และ
หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการพูดภาษาจีน ( X = 4.24 ) ตามลาํดบั ซ่ึงทั้ง 10 ขอ้มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ หลกัสูตรภาษาจีนเป็นไปตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ( X = 3.98 ) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นครูผูส้อนของการจดั            
การเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
 

ด้านครูผู้สอน         
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. ระดบั 
1.ครูผูส้อนภาษาจีนมีคุณวฒิุตรงตามวิชาท่ีสอน 4.49 0.67 มาก 
2.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาจีน 4.56 0.56 มากท่ีสุด 
3.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมจีน 4.64 0.55 มากท่ีสุด 
4.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถฟังภาษาจีน 4.68 0.53 มากท่ีสุด 
5.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถพดูภาษาจีน 4.71 0.55 มากท่ีสุด 
6.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถอ่านภาษาจีน 4.63 0.69 มากท่ีสุด 
7.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถเขียนภาษาจีน 4.66 0.54 มากท่ีสุด 
8.ครูผูส้อนภาษาจีนมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน 4.41 0.76 มาก 
9.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความตั้งใจสอน 4.64 0.51 มากท่ีสุด 
10.ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเขา้ใจได้
ง่าย 

4.46 0.65 มาก 

ภาพรวม 4.58 0.55 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ดา้นครูผูส้อนของการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  =4.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูผูส้อนภาษาจีนความสามารถพดูภาษาจีน ( X = 4.71)  รองลงมา 
คือ ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถฟังภาษาจีน ( X = 4.68 ) และครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถ
เขียนภาษาจีน( X = 4.66 ) ตามลาํดบั ซ่ึงทั้ง 7 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือครูผูส้อนภาษาจีนมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน ( X = 4.41 ) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดั
ปทุมธานี 
 

ด้านวธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน        
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. ระดบั 
1.ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้เหมาะสมกับ
ระดบัความรู้และวยัของผูเ้รียน 

4.24 0.77 มาก 

2.ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้สอดคลอ้งกับ
หลกัสูตรภาษาจีน 

4.22 0.64 มาก 

3.การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผูส้อนภาษาจีนใชเ้ทคนิค
วิธีสอนท่ีหลากหลาย 

3.97 0.76 มาก 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนภาษาจีนมี
ประสิทธิภาพ 

4.12 0.76 มาก 

5.การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ 4.02 0.88 มาก 
6.ครูผูส้อนภาษาจีนจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใชส่ื้อการเรียนการ
สอน 

4.14 0.79 มาก 

7.ครูผูส้อนภาษาจีนใชว้ิธีการสอนโดยให้ผูเ้รียนฟังบทความในเร่ือง
ต่างๆเพ่ือพฒันาทกัษะการฟังภาษาจีนของนกัเรียน 

4.12 0.76 มาก 

8.ครูผูส้อนภาษาจีนใหผู้เ้รียนพูดบทสนทนาในเร่ืองต่างๆเพ่ือพฒันา
ทกัษะการพดูภาษาจีนของนกัเรียน 

4.08 0.74 มาก 

9.ครูผู ้สอนภาษาจีนให้ผู ้เ รียนอ่านบทความภาษาจีนนอกจาก
บทความในหอ้งเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาจีนของนกัเรียน 

4.03 0.80 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.76 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4. 5 ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนของการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.10) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถเลือกใชว้ิธีการ
สอนไดเ้หมาะสมกบัระดบัความรู้และวยัของผูเ้รียน( X  = 4.24) รองลงมา คือ ครูผูส้อนภาษาจีน
สามารถเลือกใชว้ิธีการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรภาษาจีน ( X  = 4.22) และครูผูส้อนภาษาจีน
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จดัการเรียนการสอนภาษาจีนใชส่ื้อการเรียนการสอน( X  = 4.14) ตามลาํดบั ซ่ึงทั้ง 9 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผูส้อนภาษาจีน
ใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย ( X = 3.97 ) อยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นส่ือการเรียนการสอน
ของการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  
 

ด้านส่ือการเรียนการสอน          
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. ระดบั 
1.ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการฟังของนกัเรียน 4.24 0.79 มาก 
2.ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการพดูของนกัเรียน 4.15 0.73 มาก 
3.ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการอ่านของนกัเรียน 4.22 0.78 มาก 
4.ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการเขียนของนกัเรียน 4.20 0.73 มาก 
5.ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชเ้หมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียน 4.20 0.88 มาก 
6.อุปกรณ์การสอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษามีความ
ทนัสมยั 

4.05 0.89 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.80 มาก 
                                

 จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ดา้นส่ือการเรียนการสอนของการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.17 ) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการฟังของ
นกัเรียน ( X  = 4.24) รองลงมาคือ ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการอ่านของนกัเรียน ( 
X  = 4.22 ) และ ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการเขียนของนกัเรียนกบัส่ือการเรียน
การสอนท่ีใช้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนักเรียนเท่ากัน( X  = 4.20 ) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ อุปกรณ์การสอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษามีความทนัสมยั( X =
4.05 ) อยูใ่นระดบัมาก  

 
 
 

DPU



49 

ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการวดัและประเมินผล
ของการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
 

ด้านการวดัและประเมินผล         
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ระดับ 
1.การทดสอบตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน 4.37 0.71 มาก 
2.การทดสอบสามารถประเมินผลความรู้ของนกัเรียนไดดี้ 4.25 0.73 มาก 
3.การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรภาษาจีน 

4.20 0.71 มาก 

4.การวัดและประเมินผลทางการเรียนการสอนภาษาจีนมีความ
หลากหลาย  

4.31 0.70 มาก 

5.การประเมินความสามารถของนกัเรียนมีครบทั้งดา้นการฟัง การ
พดู การอ่านและการเขียน 

4.25 0.75 มาก 

ภาพรวม 4.27 0.72 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ด้านการวดัและประเมินผลของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.27) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การทดสอบตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน( X  = 4.37) 
รองลงมาคือ การวดัและประเมินผลทางการเรียนการสอนภาษาจีนมีความหลากหลาย ( X  = 4.31 )  
และการทดสอบสามารถประเมินผลความรู้ของนักเรียนไดดี้กบัการประเมินความสามารถของ
นกัเรียนมีครบทั้งดา้นการฟัง การพดู การอ่านและการเขียนมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X  = 4.25 ) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
ภาษาจีน( X =4.20) อยูใ่นระดบัมาก 
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4.3  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตําแหน่งความคิดเห็นผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศและครูผู้สอนภาษาจีน โดยใชส้ถิติทดสอบ F-test  
 
ตารางที ่   4.8   การเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งความคิดเห็นผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ
ครูผูส้อนภาษาจีน ใน 5 ดา้น 

 
 

การจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

ตําแหน่งงาน 

ผู้บริหาร 
(n=19) 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

(n=18) 

ครูสอนภาษาจีน 
(n=22) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ดา้นหลกัสูตร 4.30 0.64 4.03 0.76 4.16 0.55 
ดา้นครูผูส้อน 4.63 0.46 4.42 0.63 4.69 0.40 

ดา้นวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.29 0.57 3.91 0.68 4.10 0.64 

ดา้นส่ือการเรียนการสอน 4.39 0.65 3.97 0.69 4.17 0.74 
ดา้นการวดัและประเมินผล 4.33 0.65 4.02 0.75 4.45 0.52 

รวม 4.39 0.59  4.07   0.70  4.31   0.57 
 

 จากตารางท่ี  4.8 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจังหวดัปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งความคิดเห็นผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศและครูผูส้อนภาษาจีน  ทั้ง 5 ดา้น พบว่า ผูมี้ตาํแหน่งแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  ไม่แตกต่าง
กนั  
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 ตารางที่ 4 .9  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของผูบ้ริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจงัหวดัปทุมธานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง 

 
แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.01 2 .50 1.95 .15 
ภายในกลุ่ม 14.43 56 .26   

รวม 15.44 58    
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

จงัหวดัปทุมธานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอน
ภาษาจีน พบวา่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิัย 

 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารและครู เพื่อ
เปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี จาํแนก
ตามความคิดเห็นผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูผูส้อนภาษาจีน  
 วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดัปทุมธานี 
จาํนวน 22 โรงเรียน คือ ประชากรในการศึกษาประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูผูส้อนภาษาจีน 
จาํนวน 151 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหาร 82 คน หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 22 คนและครูสอน
ภาษาจีน 47 คน     
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
และครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 22 โรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียน
รัฐบาล  ปีการศึกษา 2559 จํานวน 66 คน ได้แก่ ผูบ้ริหาร จํานวน 22 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ จาํนวน 22 คน ครูสอนภาษาจีน จาํนวน 22 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) สามารถเกบ็ขอ้มูลกลบัคืนไดจ้าํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ89.39 
       การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ในการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล ซ่ึง
ใชค่้าสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) นาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดน้าํเสนอในรูปตารางและความเรียง  
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5.1  สรุปผลการวจัิย   
 การวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี                 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน 
ดา้นหลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน
และดา้นการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบว่า
ดา้นครูผูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงสุดและอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือดา้นการวดั
และประเมินผล  ดา้นหลกัสูตร ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในแต่ละดา้น จาํแนกเป็นรายขอ้
ปรากฏผล ดงัน้ี       

1)  ดา้นหลกัสูตร พบว่าสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจงัหวดัปทุมธานีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการฟังภาษาจีน รองลงมาคือหลกัสูตรภาษาจีนมุ่ง
ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่านภาษาจีนและหลกัสูตรภาษาจีนมุ่งพฒันาความรู้ภาษาจีนให้ผูเ้รียนและมี
ความสอดคล้องตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามระดับ ส่วนด้านหลักสูตร
ภาษาจีนเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด   

2)  ดา้นครูผูส้อน พบว่าสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถพูดภาษาจีน รองลงมาคือครูผูส้อนภาษาจีนมี
ความสามารถฟังภาษาจีนและครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถเขียนภาษาจีน ตามระดบั ส่วนดา้น
ครูผูส้อนภาษาจีนมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

3)  ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าสภาพการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถเลือกใชว้ิธีการสอนไดเ้หมาะสม
กบัระดบัความรู้และวยัของผูเ้รียน รองลงมาคือครูผูส้อนภาษาจีนสามารถเลือกใชว้ิธีการสอนได้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรภาษาจีนและครูผูส้อนภาษาจีนจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใชส่ื้อการเรียน
การสอน ตามระดบั ส่วนดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผูส้อนภาษาจีนใชเ้ทคนิควิธี
สอนท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
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4)  ดา้นส่ือการเรียนการสอน พบว่าสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการฟังของนกัเรียน รองลงมาคือส่ือ
การเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการอ่านของนกัเรียนและส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์
ต่อทกัษะการเขียนและเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียน ตามระดบั ส่วนดา้นอุปกรณ์การสอน 
โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยกีารศึกษามีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

5)  ดา้นการวดัและประเมินผล พบว่าสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การทดสอบตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน รองลงมาคือการวดัและประเมินผล
ทางการเรียนการสอนภาษาจีนมีความหลากหลายและการทดสอบสามารถประเมินผลความรู้ของ
นักเรียนไดดี้ครบทั้งดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตามระดบั ส่วนดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรภาษาจีน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
 5.1.2  การเปรียนเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของผูบ้ริหาร 
หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั 
 
5.2  การอภิปรายผล  
 การศึกษาเร่ืองการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี จากการเก็บขอ้มูล
ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน รวมกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 66 คน 
สามารถเกบ็ขอ้มูลกลบัคืนไดจ้าํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ89.39 
 จากการศึกษาสภาพในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน 5 องคป์ระกอบนั้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน และ
ด้านการวดัและประเมินผลพบว่า ด้านของสภาพในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชาภทัร จาวิสูตร(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการวดัและ
ประเมิน ยกเวน้ ดา้นส่ือการเรียนการสอน  
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 สาํหรับผลการศึกษาสภาพในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจงัหวดัปทุมธานี ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นครูผูส้อน ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล สามารถอภิปรายผล ได้
ดงัน้ี 
  ด้านหลักสูตร โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการ
ฟังภาษาจีน 2.หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่านภาษาจีน 3.หลกัสูตรภาษาจีนมีความ
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ แสดงว่าผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการฟัง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัเพราะ
จะพูดไดต้อ้งฟังไดก่้อนเม่ือฟังพูดไดก้็จะติดต่อส่ือสารกบัชาวจีนไดท้าํให้กา้วต่อไปในเร่ืองของ
การศึกษาต่อและการทาํงานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.10) ท่ีไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของ
การเรียนภาษาจีน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยวางหลกัการเร่ืองการเรียนการสอนภาษาจีนไวว้่า ให้ความสาํคญัการ
เรียนภาษาจีนดา้นการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น ในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอยา่งเหมาะสม 
สาํหรับพงษศ์กัด์ิ ภูกาบขาว (2540,น.18-19) กล่าวถึงความสําคญัของหลกัสูตรว่า หลกัสูตรย่อม
กาํหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์ว่าผูเ้รียนควรไดรั้บส่ิงใดบา้งท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน
โดยตรงและแก่สังคม หลกัสูตรยอ่มกาํหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทกัษะ
และเจตคติในอนัท่ีจะอยูร่่วมกนัในสังคม และบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ และฆนทั 
ธาตุทอง (2550,น.4-5) กล่าวว่าหลกัสูตรมีความสาํคญัต่อการพฒันาคนในสังคมให้มีคุณลกัษณะท่ี
สงัคมคาดหวงั 
  ด้านครูผู้สอน โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1. ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถ
พูดภาษาจีน 2.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถฟังภาษาจีน 3.ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถ
เขียนภาษาจีน แสดงว่าผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนให้
ความสาํคญัในเร่ืองความสามารถในการส่ือสารภาษาจีน เน่ืองจากว่าหากครูผูส้อนไม่สามารถพูด
ภาษาจีนไดย้อ่มสอนใหผู้เ้รียนพดูไม่ได ้และจะไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนไม่เช่ือถือ
ในความรู้ความสามารถของครูผูส้อนก็จะส่งผลกระทบต่อไปในดา้นความสนใจเรียน จะทาํใหก้าร
เรียนการสอนไม่เป็นไปเป้าหมายของหลกัสูตร ซ่ึงดา้นน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณ เลียง
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หิรัญถาวร (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า สภาพและลกัษณะการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมี
ความคิดเห็นของครูผูส้อน เน้ือหาของวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่าน และ
เขียนภาษาจีน สอดคล้องกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.20) ท่ีไดก้าํหนดครูสอนภาษาจีนไวว้่าครูควรมี
ทกัษะครบทั้ง4ดา้น คือ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาจีนเป็นอย่างดี 
และเขา้ใจวฒันธรรมจีนเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีวลัลภา เทพหัสดิน ณ อยธุยา (2544,น.13) กล่าวถึง
บุคลิกภาพของผูส้อนดา้นการพดู ควรพดูเสียงดงัฟังชดั สาํเนียงการพดูชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัภาษา
ท่ีสอน 
  ด้านวธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1.ครูผูส้อน
ภาษาจีนสามารถเลือกใชว้ิธีการสอนไดเ้หมาะสมกบัระดบัความรู้และวยัของผูเ้รียน 2.ครูผูส้อน
ภาษาจีนสามารถเลือกใชว้ิธีการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรภาษาจีน 3.ครูผูส้อนภาษาจีนจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนใช้ส่ือการเรียนการสอน แสดงว่าผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนใหค้วามสาํคญัในเร่ือง วิธีการสอนท่ีควรจดัใหเ้หมาะสมกบั
วยัของผูเ้รียน เน่ืองจากในแต่ละวยัจะมีความสนใจเร่ืองราวแตกต่างกนั วิธีการสอนสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรจะทาํให้การเรียนการสอนมีทิศทางท่ีถูกตอ้งไม่หลงทิศทางทาํให้เลง็เห็นผลสาํเร็จในการ
เรียนได ้และการใชส่ื้อต่างๆช่วยสอนจะทาํให้ผูเ้รียนสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากกว่าการ
เรียนจากตาํราเรียนเพียงเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (2551,น.35) ท่ีไดก้าํหนดวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนไวว้่า ครูสอนภาษาจีนตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะอยา่งต่อเน่ือง จึงจะเกิดการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการใช้
ภาษา รูปแบบการเรียนการสอนควรมีความหลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได ้การ
กาํหนดหัวขอ้เป็นเร่ืองๆและการกาํหนดสถานการณ์ แลว้สอนภาษาให้สอดคลอ้งกบัเร่ืองหรือ
สถานการณ์นั้นๆ ครูควรเลือกหรือกาํหนดวิธีสอนให้เหมาะสมกบับทเรียน บริบทของเน้ือหาและ
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในลกัษณะใด สาํหรับอาภรณ์ ใจเท่ียง (2546,น.72) ได ้
กล่าวถึงความสําคญัของกิจกรรมการเรียนการสอนไวว้่า กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะและ
กิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 
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 ด้านส่ือการเรียนการสอน โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 1.ส่ือการเรียนการสอนมี
ประโยชน์ต่อทกัษะการฟังของนกัเรียน 2.ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการอ่านของ
นักเรียน 3.ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการเขียนของนักเรียน แสดงว่าผูบ้ริหาร 
หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนให้ความสาํคญัในเร่ืองส่ือท่ีช่วยฝึกทกัษะ
ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสูตรท่ีเนน้ทกัษะทั้ง 4 ดา้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.37) ท่ีไดก้าํหนดให้ครูผูส้อนควรมีการใชส่ื้อ ICT (Information 
Communication Technology) ในการช่วยอาํนวยความสะดวกในการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ สามารถนาํสถานการณ์เสมือนจริงมาประกอบในบทเรียนได ้เช่น หอ้งLapทางภาษา การ
ชมภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต การสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต การคุยกบัเพื่อนชาวจีนผา่นโปรแกรมทาง
อินเตอร์เน็ต การฝึกฟังเสียงผา่นซีดี ดีวีดี เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัสุมิตร คุณานุกร (2523,น.34) กล่าว
ว่าครูจะต้องใช้วสัดุอุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับบทเรียนเพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้ท่ีดี 
สาํหรับ Edgar Dale ( 1969,p.107 ) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของส่ือการสอน ดงัน้ี 1.ส่ือการสอน ช่วย
สร้างรากฐานท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนในความคิดของผูเ้รียน การฟังเพียงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งใช้
จินตนาการเขา้ช่วยดว้ย เพื่อให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมข้ึนในความคิด แต่สาํหรับส่ิงท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้น ผูเ้รียนยอ่มไม่มีความสามารถจะทาํได ้การใชอุ้ปกรณ์เขา้ช่วยจะทาํใหผู้เ้รียนมีความ
เขา้ใจและสร้างรูปธรรมข้ึนในใจได ้  2.ส่ือการสอน ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียน
สามารถใชป้ระสาทสัมผสัไดด้ว้ยตา หู และการเคล่ือนไหวจบัตอ้งไดแ้ทนการฟังหรือดูเพียงอยา่ง
เดียว  3.ช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้พฒันาการทางความคิด ซ่ึงต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทาํให้เห็น
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ เช่น เวลา สถานท่ี วฏัจกัรของส่ิงมีชีวิต 4.ช่วยเพิ่มทกัษะในการ
อ่านและเสริมสร้างความเขา้ใจในความหมายของคาํใหม่ๆ ให้มากข้ึน ผูเ้รียนท่ีอ่านหนงัสือชา้ก็จะ
สามารถอ่านไดท้นัพวกท่ีอ่านเร็วได ้เพราะไดย้นิเสียงและไดเ้ห็นภาพประกอบกนั 
  ด้านการวดัและประเมินผล โดยรวมพบวา่ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1.การทดสอบตรงตามเน้ือหาท่ี
เรียน 2.การวดัและประเมินผลทางการเรียนการสอนภาษาจีนมีความหลากหลาย 3.การทดสอบ
สามารถประเมินผลความรู้ของนกัเรียนไดดี้ แสดงว่าผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
และครูสอนภาษาจีนใหค้วามสาํคญัในเร่ือง วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและมีประโยชน์
ต่อการนาํความรู้ไปใช้เพื่อการเรียนต่อหรือเพื่อการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.
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40) ท่ีได้กําหนดให้การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาจีน ควรดําเนินการมีการประเมิน
ความสามารถการใชภ้าษาจีนของผูเ้รียน โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินท่ีไดรั้บมาตรฐานระดบัสากล 
คือ HSK ซ่ึงยอ่มาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi ซ่ึงหมายถึง การสอบวดัระดบัความรู้ทางภาษาจีน 
สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดใ้ชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบน้ีจดัข้ึนโดย The Office of Chinese Language 
Council International: HANBANของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และการใชข้อ้สอบกลางท่ี
พฒันาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน นอกจากน้ีเชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์ุ ( 2521,น.21) กล่าวว่า การวดัผลและประเมินผลควรวดัให้
ตรงกบัวตัถุประสงค ์ในการวดัผลแต่ละคร้ังถา้ผลของการวดัไม่ตรงกบัคุณลกัษณะท่ีเราตอ้งการจะ
วดัแลว้ ผลของการวดัจะไม่มีความหมาย และเกิดความผิดพลาด ในการนาํไปใชต่้อไป ดงันั้นการ
วดัผลควรมีการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการวดั ตอ้งรู้ว่าจะนาํผลการสอบไปเพื่อทาํอะไรบา้งเพื่อใช้
เคร่ืองมือและกาํหนดวิธีการให้เหมาะสม ถา้จุดมุ่งหมายทางการศึกษาต่างกนั แบบทดสอบท่ีใช ้ก็
ควรจะแตกต่างกนั  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
       5.3.1  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 
                    จากผลการวิจยัซ่ึงพบว่าความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 5 ดา้น มีขอ้คน้พบท่ีสาํคญัท่ีสามารถนาํมากาํหนดเป็น
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
                   1. ด้านหลกัสูตร จากผลการวิจัยพบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ หลักสูตรภาษาจีน
เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน ดงันั้นการจดัทาํหลกัสูตรภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดัปทุมธานีควรมีการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
ไดแ้ก่ เน้ือหาดา้นการพดู การอ่าน การฟัง การเขียนภาษาจีนและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 2. ด้านครูผูส้อน จากผลการวิจัยพบว่าประเด็นท่ีมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ ครูผูส้อน
ภาษาจีนมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน ดงันั้นโรงเรียนควรมีการอบรมให้ครูผูส้อน
ภาษาจีนเพื่อให้ครูผูส้อนภาษาจีนมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพต่อ
ผูเ้รียนสูงสุด 
 3. ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน จากผลการวิจยัพบว่าประเด็นท่ีมีความ
คิดเห็นตํ่าสุด คือ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผูส้อนภาษาจีนใช้เทคนิควิธีสอนท่ี
หลากหลาย ดงันั้นโรงเรียนควรทาํให้ครูผูส้อนภาษาจีนใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายให้มากข้ึน 
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 4. ดา้นส่ือการเรียนการสอน จากผลการวิจยัพบว่าประเด็นท่ีมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ
อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษามีความทันสมัย ดังนั้ นโรงเรียนควร
ดาํเนินการจดัหาอุปกรณ์การสอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษามีความทนัสมยัเพ่ือให้
ครูผูส้อนนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5.ดา้นการวดัและประเมินผล จากผลการวิจยัพบว่าประเด็นท่ีมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ
การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรภาษาจีน ดังนั้น
โรงเรียนควรนําการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนมาใช้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ภาษาจีนใหม้ากข้ึน เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในการวดัและประเมินผลการเรียนการ
สอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรภาษาจีนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรทาํการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาในประเทศไทย 
 2. ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี ในดา้นวิธีการสอนภาษาจีนอยา่งไรให้ไดผ้ลทาํใหผู้เ้รียนสนใจ และเกิดพลงัอยากเรียนรู้
ภาษาจีนอยา่งต่อเน่ือง 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง 

การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

ค าช้ีแจง   
1.แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ   

     ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
     ตอนท่ี 3 ปัญหา และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
3.โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ซ่ึงค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียน

การสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
4.ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาค าตอบของท่านไวเ้ป็นความลบัและในการน าเสนอผลการวิจยัเป็นไป

ในภาพรวมโดยไม่มีผลกระทบต่อท่าน ในเร่ืองใดๆ ทั้งส้ิน 
 
                                                                     ขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                   นางสาว Zeng Aiping 
                                                                       นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
                                                                        สาขาการจดัการการศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์ 

                                                                     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ค  าช้ีแจง  
   โปรดเติมเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง และกรอกขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
1. ต าแหน่งงาน 
ผูบ้ริหาร 

   หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   ครูสอนภาษาจีน 
2. ประเภทครูผูส้อน 
  ครูจีนสอนจีน 
  ครูไทยสอนจีน 

  3. ขนาดโรงเรียน 
  โรงเรียนขนาดเลก็ 
  โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี 
ค าช้ีแจง 
  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีโดยมีน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

     ระดบัคะแนน 5  หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4  หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 3  หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 1  หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ที ่ ประเดน็/ข้อความ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ด้านหลกัสูตร 

1.1 หลกัสูตรภาษาจีนมีการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละช่วงวยั 

     

1.2 หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งพฒันาความรู้ภาษาจีนใหผู้เ้รียน      

1.3 หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการพดูภาษาจีน      

1.4 หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการฟังภาษาจีน      

1.5 หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการอ่านภาษาจีน      

1.6 หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเขียนภาษาจีน      

1.7 หลกัสูตรภาษาจีนมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการปฎิบติังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาจีน 

     

1.8 หลกัสูตรภาษาจีนช่วยใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทางภาษาจีนไปใชใ้น
การส่ือสารในสงัคมปัจจุบนั 

     

1.9 หลกัสูตรภาษาจีนเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน      

1.10 หลกัสูตรภาษาจีนมีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการของสังคมและ
ประเทศชาติ 

     

2.ด้านครูผู้สอน 

2.1 ครูผูส้อนภาษาจีนมีคุณวฒิุตรงตามวิชาท่ีสอน      

2.2 ครูผูส้อนภาษาจีนมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาจีน      
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ที ่ ประเดน็/ข้อความ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2.3 ครูผูส้อนภาษาจีนมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมจีน      

2.4 ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถฟังภาษาจีน      

2.5 ครูผูส้อนภาษาจีนความสามารถพดูภาษาจีน      

2.6 ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถอ่านภาษาจีน      

2.7 ครูผูส้อนภาษาจีนมีความสามารถเขียนภาษาจีน      

2.8 ครูผูส้อนภาษาจีนมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน      

2.9 ครูผูส้อนภาษาจีนมีความตั้งใจสอน      

2.10 ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้าย      

3.ด้านวธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถเลือกใชว้ิธีการสอนไดเ้หมาะสมกบัระดบั

ความรู้และวยัของผูเ้รียน 
     

3.2 ครูผูส้อนภาษาจีนสามารถเลือกใชว้ิธีการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ภาษาจีน 

     

3.3 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผูส้อนภาษาจีนใชเ้ทคนิควิธี
สอนท่ีหลากหลาย 

     

3.4 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนภาษาจีนมี 

ประสิทธิภาพ 

     

3.5 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ      

3.6 ครูผูส้อนภาษาจีนจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใชส่ื้อการเรียนการสอน 
 

     

3.7 ครูผูส้อนภาษาจีนใชว้ิธีการสอนโดยใหผู้เ้รียนฟังบทความในเร่ืองต่างๆ
เพื่อพฒันาทกัษะการฟังภาษาจีนของนกัเรียน 

     

3.8 ครูผูส้อนภาษาจีนใหผู้เ้รียนพดูบทสนทนาในเร่ืองต่างๆเพื่อพฒันา
ทกัษะการพดูภาษาจีนของนกัเรียน 

     

3.9 ครูผูส้อนภาษาจีนใหผู้เ้รียนอ่านบทความภาษาจีนนอกจากบทความใน
หอ้งเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาจีนของนกัเรียน 

     

4.ด้านส่ือการเรียนการสอน 

4.1 ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการฟังของนกัเรียน      
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ที ่ ประเดน็/ข้อความ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.2 ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการพดูของนกัเรียน      

4.3 ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการอ่านของนกัเรียน      

4.4 ส่ือการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการเขียนของนกัเรียน      

4.5 ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชเ้หมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียน      

4.6 อุปกรณ์การสอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยกีารศึกษามีความทนัสมยั      

5.ด้านการวดัและประเมินผล 

5.1 การทดสอบตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน      

5.2 การทดสอบสามารถประเมินผลความรู้ของนกัเรียนไดดี้      

5.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรภาษาจีน 

     

5.4 การวดัและประเมินผลทางการเรียนการสอนภาษาจีนมีความ 
หลากหลาย  

     

5.5 การประเมินความสามารถของนกัเรียนมีครบทั้งดา้นการฟัง การพดู การ
อ่านและการเขียน 

     

 
ตอนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ค่าความเช่ือมั่น 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์

ขอ้              ค่าดชันีความสอดคลอ้ง                             ขอ้             ค่าดชันีความสอดคลอ้ง               
1 1.00                       21         1.00     
2 0.80                       22         1.00 
3 1.00                       23         0.80 
4 0.80                       24         0.60 
5 1.00                       25         0.80 
6 1.00                       26         0.80 
7 1.00                       27         0.60 
8 0.80                       28         0.60 
9 1.00                       29         0.60 
10 1.00                       30         0.80 
11 0.60                       31         0.80 
12 1.00                       32         0.80 
13 1.00                       33         0.80  
14 1.00                       34         0.80 
15 1.00                       35         1.00 
16 1.00                       36         1.00 
17 1.00                       37         1.00 
18 0.80                       38         1.00 
19 1.00                       39         1.00 
20 1.00                       40         1.00 
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ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
การวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  

ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารและครู 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 157.8333 413.730 .694 .969 
VAR00002 157.8333 420.006 .614 .969 
VAR00003 157.7333 414.478 .706 .969 
VAR00004 157.8667 408.947 .780 .969 
VAR00005 157.8000 408.993 .827 .969 
VAR00006 157.9000 410.231 .761 .969 
VAR00007 157.8667 415.016 .632 .969 
VAR00008 157.9667 413.206 .672 .969 
VAR00009 157.9667 418.792 .477 .970 
VAR00010 157.8000 419.752 .602 .969 
VAR00011 157.5667 419.771 .489 .970 
VAR00012 157.5667 413.082 .742 .969 
VAR00013 157.5333 412.395 .809 .969 
VAR00014 157.6000 409.834 .810 .969 
VAR00015 157.6000 413.559 .654 .969 
VAR00016 157.5333 411.499 .742 .969 
VAR00017 157.5333 411.430 .744 .969 
VAR00018 157.7000 410.631 .668 .969 
VAR00019 157.3333 420.023 .627 .969 
VAR00020 157.7667 416.461 .481 .970 
VAR00021 157.9333 415.237 .664 .969 
VAR00022 158.0333 413.551 .708 .969 
VAR00023 158.1000 420.369 .576 .970 
VAR00024 157.9667 414.033 .782 .969 
VAR00025 158.1000 412.921 .701 .969 
VAR00026 158.1000 418.438 .601 .969 
VAR00027 158.0667 415.306 .727 .969 
VAR00028 157.9000 418.369 .621 .969 
VAR00029 157.9333 422.685 .486 .970 
VAR00030 158.2667 418.823 .546 .970 
VAR00031 158.0667 417.237 .613 .969 
VAR00032 158.0000 415.034 .637 .969 
VAR00033 158.0333 415.757 .637 .969 
VAR00034 158.0333 415.482 .688 .969 
VAR00035 158.0667 412.616 .622 .969 
VAR00036 157.7000 415.666 .653 .969 
VAR00037 157.8667 420.533 .618 .969 
VAR00038 157.8000 417.683 .680 .969 
VAR00039 158.0333 413.413 .713 .969 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 157.8333 413.730 .694 .969 
VAR00002 157.8333 420.006 .614 .969 
VAR00003 157.7333 414.478 .706 .969 
VAR00004 157.8667 408.947 .780 .969 
VAR00005 157.8000 408.993 .827 .969 
VAR00006 157.9000 410.231 .761 .969 
VAR00007 157.8667 415.016 .632 .969 
VAR00008 157.9667 413.206 .672 .969 
VAR00009 157.9667 418.792 .477 .970 
VAR00010 157.8000 419.752 .602 .969 
VAR00011 157.5667 419.771 .489 .970 
VAR00012 157.5667 413.082 .742 .969 
VAR00013 157.5333 412.395 .809 .969 
VAR00014 157.6000 409.834 .810 .969 
VAR00015 157.6000 413.559 .654 .969 
VAR00016 157.5333 411.499 .742 .969 
VAR00017 157.5333 411.430 .744 .969 
VAR00018 157.7000 410.631 .668 .969 
VAR00019 157.3333 420.023 .627 .969 
VAR00020 157.7667 416.461 .481 .970 
VAR00021 157.9333 415.237 .664 .969 
VAR00022 158.0333 413.551 .708 .969 
VAR00023 158.1000 420.369 .576 .970 
VAR00024 157.9667 414.033 .782 .969 
VAR00025 158.1000 412.921 .701 .969 
VAR00026 158.1000 418.438 .601 .969 
VAR00027 158.0667 415.306 .727 .969 
VAR00028 157.9000 418.369 .621 .969 
VAR00029 157.9333 422.685 .486 .970 
VAR00030 158.2667 418.823 .546 .970 
VAR00031 158.0667 417.237 .613 .969 
VAR00032 158.0000 415.034 .637 .969 
VAR00033 158.0333 415.757 .637 .969 
VAR00034 158.0333 415.482 .688 .969 
VAR00035 158.0667 412.616 .622 .969 
VAR00036 157.7000 415.666 .653 .969 
VAR00037 157.8667 420.533 .618 .969 
VAR00038 157.8000 417.683 .680 .969 
VAR00039 158.0333 413.413 .713 .969 
VAR00040 157.8000 415.959 .690 .969 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.970 40 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ง 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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