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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและครู 2)เพ่ือเปรียบเทยีบการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามความคิดเหน็ของ

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูผู้สอนภาษาจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ปทุมธานี จ านวน 66 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่า

ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเหน็ของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่าด้านครูผู้สอนมีค่าเฉล่ียสูงสุดและอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร  ด้านสื่อการเรียน

การสอน และด้านวิธสีอนและกจิกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ และ 2) การเปรียบเทยีบความคิดเหน็

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอน

ภาษาจีน พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั  

 

ABSTRACT      

The purposes of this study were 1) to investigate the condition of Chinese language 

learning management of secondary schools in Pthumthani Provice as it was perceived by school 

administrators and teachers, and 2) to compare Chinese language learning management of 

secondary schools in Pthumthani Provice with the opinions of the administrators, foreign language 

group leaders and Chinese teachers. The samples were made up of 66 administrators, foreign 
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language group leaders and Chinese teachers of secondary schools in Pthumthani Provice. The 

instrument used in the study was a questionnaire constructed by the author with the reliability of 

0.97. The obtained data were analyzed by using program. 

The results were as follows: 1) According to the opinions of school administrators, 

foreign language group leaders and Chinese teachers, it could be concluded that Chinese language 

learning management of secondary schools in Pthumthani Province in practice was at a high level 

on the whole .By considered each aspect shows that the teachers have the highest average and they 

were at the highest level,and the teaching evaluation,curriculum, teaching media and teaching 

activities and methods were also at a high level. 2) The comparison of opinions about the teaching 

and learning of Chinese executives Chinese language learning management of school administrators, 

foreign language group leaders and Chinese teachers in Pthumthani Province,there was no 

significant difference on the whole . 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมีความต้องการให้ผู้เรียนภาษาจีนมีความสามารถน าภาษาจีน

ไปใช้ ต้องมีหลักสตูรภาษาจีนเหมาะกบัผู้เรียนและสังคมไทย  หลักสูตรเป็นแผนหรือแนวทางหรือก าหนด

ของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่

ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงล าดับข้ันของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซ่ึงจะช่วยให้

ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ใน

โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุขดังที่ วันเพ็ญ สุขเกษม (2547,น.18-19) กล่าวว่า

หลักสูตรเป็นหัวใจของการศึกษาถ้าไม่มีหลักสูตรการที่ จะให้การศึกษาแก่เยาวชน และประชาชนของ

ประเทศย่อมท าไม่ได้ เพราะหลักสูตรเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรือเป้าประสงค์ของการศึกษา 

ลงสู่การปฏบัิติ โดยหลักสตูรจะเป็นแนวทางก าหนดในการปฏบัิติงานของครูเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา

ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม  

ซ่ึงในปัจจุบันน้ี ปัญหาหลักสูตรภาษาจีนที่ใช้ในสถานศึกษาของไทยมีมากมาย ศูนย์จีนศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ วิจัยปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยทั้งระบบ

ใหม่หมด สาเหตุพบว่าคนไทยที่ เรียนจบภาษาจีน 80% ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง อีกทั้งพบเป็น

ภาษาต่างประเทศเดียวที่ไม่มีหลักสูตรต่อเน่ือง ท าให้ไม่พัฒนาทักษะภาษาจีนได้ พร้อมจัดท าต าราเรียน

ภาษาจีนต่อเน่ืองที่เหมาะกบัสงัคมไทย และความส าคัญของภาษาจีนที่มีความส าคัญในฐานะที่จีนก าลังก้าว

เข้าสู่การเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกที่หลายประเทศต่างให้ความส าคัญ รวมทั้ง

ประเทศไทยด้วย แม้วันน้ีภาครัฐของไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งเดินเคร่ืองเตม็ที่ในการสนับสนุน

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย แต่กลับพบว่า การเรียนการสอนภาษาจีนในไทยยังมีอุปสรรค

อกีมากมาย    
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ศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thaizhong.org/ 

index.php?option=com_content) ได้มีการท าวิจัยเร่ือง “การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” 

ผลการวิจัยพบว่าการเรียนการสอนภาษาจีนมีปัญหาและมีข้อจ ากัดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  “เดิมมี

ข้อจ ากดัมากในเร่ืองการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย ถึงขนาดมีกฎหมายให้มีการเรียนการสอนภาษาจีน

กลางอย่างเป็นทางการได้ไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีที่4” จนมาถึงสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ในปี 

2535 เม่ือโรงเรียนที่สอนภาษาจีนถึงได้รับการปลดลอ็คจากการควบคุม โดยภาษาจีนได้รับการยกระดับ

เทยีบเท่าภาษาวิชาต่างประเทศอื่นๆ และล่าสุดปี 2548 กระทรวงศึกษาธิการไทยระบุชัดว่าภาษาจีนเป็น

ภาษาต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ และประกาศให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

ภาษาที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ แต่กยั็งพบว่าการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยปัจจุบันยังไม่ประสบ

ความส าเรจ็ ที่จะสามารถผลิตผู้รู้ภาษาจีนที่สามารถน าไปใช้งานได้ 

 จากความส าคัญและสภาพปัญหาของการเรียนการสอนและการใช้หลักสูตรภาษาจีนที่เป็น

ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญอกีภาษาหน่ึงต่อจากภาษาอังกฤษ ดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่ใช้อยู่ตามสถานศึกษาในปัจจุบัน ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนที่ยัง

ไม่สามารถน าภาษาจีนที่อุตส่าห์ร ่าเรียนมาอย่างยาวนานไปใช้ได้จริง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็น

เมืองในเขตปริมณฑลและเป็นเมืองย่านอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ จึงท าให้โรงเรียนและสถานศึกษา

ต่างๆที่ท  าการสอนภาษาจีน ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ต ารา

เรียนของตนเองซ่ึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม โดยผู้เรียนเม่ือเรียนจบในแต่

ละระดับการศึกษาสามารถน าภาษาจีนไปใช้ได้ผลจริงทั้งในด้านการศึกษาต่อหรือในด้านการประกอบ

อาชีพในอนาคต  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ปทุมธานี ตามความคิดเหน็ผู้บริหารและครู 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ปทุมธานี จ าแนกตามความคิดเหน็ของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูผู้สอนภาษาจีน  

 

สมมติฐานการวิจยั 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามความ

คิดเหน็ของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนมีความแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                       การวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยปรับปรุงจากแนวคิดการวิจัย

ของ ณิชาภัทร จาวิสูตร.(2555) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ดังน้ี 

              ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตาม    

 
 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนในเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี     

2. ใช้ผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีท าให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ

และศักยภาพในการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาต่อ เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล เพ่ือการประกอบ

อาชีพในอนาคต  

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวิธดี าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอน

ภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ านวน 22 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 151 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 82 คน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 22 

คน ครูสอนภาษาจีน  จ านวน 47 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครู

สอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ านวน 22 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล           

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 66 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 22 คน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ      

จ านวน 22 คน ครูสอนภาษาจีน  จ านวน 22 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
1.ด้านหลักสูตร 
2.ด้านครูผู้สอน 
3.ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
4.ด้านสื่อการเรียนการสอน 
5.ด้านการวัดและประเมินผล 
 

สภาพทั่วไปของบุคลากร 
ต าแหน่งงาน 
      1. ผู้บริหาร 
      2. หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ส า ร ะ
ภาษาต่างประเทศ              
      3. ครูสอนภาษาจีน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศและครูผู้สอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านหลักสตูร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธสีอนและกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการ

วัดและประเมินผล 

 

การสรา้งเครือ่งมือและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาร่างค าถามที่จะใช้โดยปรึกษาอาจารย์ที่

ปรึกษา จากน้ันน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คนตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) 

ก่อนที่จะหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเน้ือหา(Index of Item Objective 

Congruence = IOC)  

2. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

พิจารณาอกีคร้ัง 

3. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้(Try Out) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่

ไม่ใช่ประชากรในการวิจัย จ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น( Reliability ) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค(Cronbach,1970,อ้างจาก บุญชม ศรีสะอาด

,2545,น.117) ได้ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามเทา่กบั 0.97 

4. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เกบ็ข้อมูลกบักลุ่มประชากรที่ก  าหนดไว้ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะหข์อ้มูล  

1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากสาขาการจัดการการศึกษา 

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ขอความ

อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเกบ็ข้อมูลไปยังโรงเรียน จ านวน 22 โรงเรียน 

2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 66     ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 59 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.39 

3. ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนมา โดยการพิจารณา

คัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาด าเนินการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเรจ็รูป   

 

สรุปผลการวิจยั 

การวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและครู สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี                 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
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ปทุมธานี ตามความคิดเหน็ของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน ด้าน

หลักสตูร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธสีอนและกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการ

วัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่าด้านครูผู้สอนมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือด้านการวัดและประเมินผล  ด้าน

หลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ  เมื่อ

พิจารณาสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในแต่ละด้าน จ าแนกเป็นรายข้อปรากฏผล ดังน้ี       

1.1 ด้านหลักสตูร พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 

หลักสตูรภาษาจีนมุ่งให้ผู้เรียนมีทกัษะการฟังภาษาจีน รองลงมาคือหลักสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผู้เรียนมีทกัษะ

การอ่านภาษาจีนและหลักสตูรภาษาจีนมุ่งพัฒนาความรู้ภาษาจีนให้ผู้เรียนและมีความสอดคล้องตามความ

ต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามระดับ ส่วนด้านหลักสูตรภาษาจีนเป็นไปตามความต้องการของ

ผู้เรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ   

1.2 ด้านครูผู้สอน พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

คือ ครูผู้สอนภาษาจีนมีความสามารถพูดภาษาจีน รองลงมาคือครูผู้สอนภาษาจีนมีความสามารถฟัง

ภาษาจีนและครูผู้สอนภาษาจีนมีความสามารถเขียนภาษาจีน ตามระดับ ส่วนด้านครูผู้สอนภาษาจีนมี

วิธกีารสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

1.3 ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ครูผู้สอนภาษาจีนสามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้เหมาะสมกับระดับ

ความรู้และวัยของผู้เรียน รองลงมาคือครูผู้สอนภาษาจีนสามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้สอดคล้องกับ

หลักสูตรภาษาจีนและครูผู้สอนภาษาจีนจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใช้สื่อการเรียนการสอน ตามระดับ 

ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย

ต ่าสดุ 

1.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

มากที่สุด คือ สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการฟังของนักเรียน รองลงมาคือสื่อการเรียนการ

สอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการอ่านของนักเรียนและสื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการเขียนและ

เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน ตามระดับ ส่วนด้านอุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี

การศึกษามีความทนัสมัย มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

1.5 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

มากที่สดุ คือ การทดสอบตรงตามเน้ือหาที่เรียน รองลงมาคือการวัดและประเมินผลทางการเรียนการสอน
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ภาษาจีนมีความหลากหลายและการทดสอบสามารถประเมินผลความรู้ของนักเรียนได้ดีครบทั้งด้านการฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียน ตามระดับ ส่วนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายของหลักสตูรภาษาจีน มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

2. การเปรียนเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของผู้บริหาร 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย 

 

การอภิปรายผล  

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ตามความ

คิดเหน็ของผู้บริหารและครู ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

ดา้นหลกัสูตร โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.หลักสูตรภาษาจีนมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังภาษาจีน 

2.หลักสตูรภาษาจีนมุ่งให้ผู้เรียนมีทกัษะการอ่านภาษาจีน 3.หลักสตูรภาษาจีนมีความสอดคล้องตามความ

ต้องการของสังคมและประเทศชาติ แสดงว่าผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอน

ภาษาจีนให้ความส าคัญในเร่ืองของการฟัง ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญเพราะจะพูดได้ต้องฟังได้ก่อนเม่ือฟังพูดได้

กจ็ะติดต่อสื่อสารกบัชาวจีนได้ท าให้ก้าวต่อไปในเร่ืองของการศึกษาต่อและการท างานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551,น.10) ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาจีน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยวางหลักการเร่ืองการเรียนการสอนภาษาจีน

ไว้ว่า ให้ความส าคัญการเรียนภาษาจีนด้านการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนในการแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง

เหมาะสม ส าหรับพงษ์ศักด์ิ ภกูาบขาว (2540,น.18-19) กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร

ย่อมก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าผู้เรียนควรได้รับสิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรง

และแก่สงัคม หลักสตูรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทกัษะและเจตคติในอัน

ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ และฆนัท ธาตุทอง (2550,น.4-5) 

กล่าวว่าหลักสตูรมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในสงัคมให้มีคุณลักษณะที่สังคมคาดหวัง 

ดา้นครูผูส้อน โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. ครูผู้สอนภาษาจีนมีความสามารถพูดภาษาจีน 

2.ครูผู้สอนภาษาจีนมีความสามารถฟังภาษาจีน 3.ครูผู้สอนภาษาจีนมีความสามารถเขียนภาษาจีน แสดง

ว่าผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนให้ความส าคัญในเร่ืองความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาจีน เน่ืองจากว่าหากครูผู้สอนไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ย่อมสอนให้ผู้เรียนพูดไม่ได้ 

และจะไม่ได้รับความเช่ือถือจากผู้เรียน เมื่อผู้เรียนไม่เช่ือถือในความรู้ความสามารถของครูผู้สอนกจ็ะ
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ส่งผลกระทบต่อไปในด้านความสนใจเรียน จะท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปเป้าหมายของหลักสูตร ซ่ึง

ด้านน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร (2553) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สภาพและลักษณะการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนมีความคิดเห็นของครูผู้สอน เน้ือหาของวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นเร่ือง

เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน สอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.20) ที่ได้ก าหนดครูสอน

ภาษาจีนไว้ว่าครูควรมีทักษะครบทั้ง4ด้าน คือ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลัก

ภาษาจีนเป็นอย่างดี และเข้าใจวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างดี  นอกจากน้ีวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

(2544,น.13) กล่าวถึงบุคลิกภาพของผู้สอนด้านการพูด ควรพูดเสียงดังฟังชัด ส าเนียงการพูดชัดเจน

ถูกต้องตามหลักภาษาที่สอน 

ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.ครูผู้สอนภาษาจีน

สามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้เหมาะสมกับระดับความรู้และวัยของผู้เรียน 2.ครูผู้สอนภาษาจีนสามารถ

เลือกใช้วิธกีารสอนได้สอดคล้องกบัหลักสตูรภาษาจีน 3.ครูผู้สอนภาษาจีนจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใช้

สื่อการเรียนการสอน แสดงว่าผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนให้

ความส าคัญในเร่ือง วิธีการสอนที่ควรจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เน่ืองจากในแต่ละวัยจะมีความ

สนใจเร่ืองราวแตกต่างกัน วิธีการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรจะท าให้การเรียนการสอนมีทศิทางที่ถูกต้อง

ไม่หลงทิศทางท าให้เล็งเห็นผลส าเร็จในการเรียนได้ และการใช้สื่อต่างๆช่วยสอนจะท าให้ผู้เรียนสนใจ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากกว่าการเรียนจากต าราเรียนเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (2551,น.35) ที่

ได้ก าหนดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนไว้ว่า ครูสอนภาษาจีนต้องจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเน่ือง จึงจะเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถและทกัษะใน

การใช้ภาษา รูปแบบการเรียนการสอนควรมีความหลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ การ

ก าหนดหัวข้อเป็นเร่ืองๆและการก าหนดสถานการณ์ แล้วสอนภาษาให้สอดคล้องกับเร่ืองหรือสถานการณ์

น้ันๆ ครูควรเลือกหรือก าหนดวิธสีอนให้เหมาะสมกบับทเรียน บริบทของเน้ือหาและจุดประสงค์ที่ต้องการ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะใด ส าหรับอาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 ,น.72) ได้ กล่าวถึงความส าคัญ

ของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ว่า กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทกัษะและกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจในบทเรียน 

ดา้นสื่อการเรียนการสอน โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ 3 อนัดับแรก คือ 1.สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทกัษะ

การฟังของนักเรียน 2.สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทักษะการอ่านของนักเรียน 3.สื่อการเรียนการ

สอนมีประโยชน์ต่อทกัษะการเขียนของนักเรียน แสดงว่าผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ

ครูสอนภาษาจีนให้ความส าคัญในเร่ืองสื่อที่ช่วยฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซ่ึง
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เป็นไปตามหลักสูตรที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.37) ที่ได้ก าหนดให้

ครูผู้สอนควรมีการใช้สื่อ ICT (Information Communication Technology) ในการช่วยอ านวยความ

สะดวกในการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ สามารถน าสถานการณ์เสมือนจริงมาประกอบใน

บทเรียนได้ เช่น ห้องLapทางภาษา การชมภาพยนตร์ทางอินเตอร์เนต็ การสืบค้นทางอินเตอร์เนต็ การคุย

กับเพ่ือนชาวจีนผ่านโปรแกรมทางอินเตอร์เนต็ การฝึกฟังเสียงผ่านซีดี ดีวีดี เป็นต้น สอดคล้องกับสุมิตร 

คุณานุกร (2523,น.34) กล่าวว่าครูจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับบทเรียนเพ่ือพัฒนา

ทกัษะการเรียนรู้ที่ดี ส าหรับ Edgar Dale ( 1969,p.107 ) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสื่อการสอน ดังน้ี 

1.สื่อการสอน ช่วยสร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมข้ึนในความคิดของผู้เรียน การฟังเพียงอย่างเดียวน้ัน 

ผู้เรียนจะต้องใช้จินตนาการเข้าช่วยด้วย เพ่ือให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึ้ นในความคิด แต่

ส าหรับสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนย่อมไม่มีความสามารถจะท าได้ การใช้อุปกรณ์เข้าช่วยจะท าให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจและสร้างรูปธรรมขึ้ นในใจได้  2.สื่อการสอน ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะผู้เรียน

สามารถใช้ประสาทสมัผัสได้ด้วยตา หู และการเคล่ือนไหวจับต้องได้แทนการฟังหรือดูเพียงอย่างเดียว  3.

ช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางความคิด ซ่ึงต่อเน่ืองเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันท าให้เห็นความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น เวลา สถานที่ วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต 4.ช่วยเพ่ิมทกัษะในการอ่านและเสริมสร้าง

ความเข้าใจในความหมายของค าใหม่ๆ ให้มากข้ึน ผู้เรียนที่อ่านหนังสือช้ากจ็ะสามารถอ่านได้ทันพวกที่

อ่านเรว็ได้ เพราะได้ยินเสยีงและได้เหน็ภาพประกอบกนั 

ดา้นการวดัและประเมินผล โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.การทดสอบตรงตามเน้ือหาที่เรียน 2.การ

วัดและประเมินผลทางการเรียนการสอนภาษาจีนมีความหลากหลาย 3.การทดสอบสามารถประเมินผล

ความรู้ของนักเรียนได้ดี แสดงว่าผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนให้

ความส าคัญในเร่ือง วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปใช้เพ่ือการ

เรียนต่อหรือเพ่ือการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น.40) ที่ได้ก าหนดให้การวัดและ

ประเมินผลการเรียนภาษาจีน ควรด าเนินการมีการประเมินความสามารถการใช้ภาษาจีนของผู้เรียน โดยใช้

เคร่ืองมือประเมินที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล คือ HSK ซ่ึงย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi ซ่ึง

หมายถึง การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบน้ีจัดขึ้น

โดย The Office of Chinese Language Council International: HANBANของรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และการใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ีเชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ์ ( 2521,น.21) กล่าวว่า การวัดผล

และประเมินผลควรวัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ในการวัดผลแต่ละคร้ังถ้าผลของการวัดไม่ตรงกับ

คุณลักษณะที่เราต้องการจะวัดแล้ว ผลของการวัดจะไม่มีความหมาย และเกิดความผิดพลาด ในการ

น าไปใช้ต่อไป ดังน้ันการวัดผลควรมีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัด ต้องรู้ว่าจะน าผลการสอบไปเพ่ือ
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ท าอะไรบ้างเพ่ือใช้เคร่ืองมือและก าหนดวิธีการให้เหมาะสม  ถ้าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาต่างกัน 

แบบทดสอบที่ใช้ กค็วรจะแตกต่างกนั  

 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

       จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่าความคิดเหน็ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ด้าน มีข้อค้นพบที่ส าคัญที่สามารถน ามาก าหนดเป็นข้อเสนอแนะ 

ดังน้ี 

1. ด้านหลักสูตร จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ หลักสูตรภาษาจีนเป็นไป

ตามความต้องการของผู้เรียน ดังน้ันการจัดท าหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ปทุมธานีควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ เน้ือหา

ด้านการพูด การอ่าน การฟัง การเขียนภาษาจีนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ด้านครูผู้สอน จากผลการวิจัยพบว่าประเดน็ที่มีความคิดเหน็ต ่าสุด คือ ครูผู้สอนภาษาจีน

มีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน ดังน้ันโรงเรียนควรมีการอบรมให้ครูผู้สอนภาษาจีนเพ่ือให้

ครูผู้สอนภาษาจีนมีวิธกีารสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีนมีประสทิธภิาพต่อผู้เรียนสงูสดุ 

3. ด้านวิธสีอนและกจิกรรมการเรียนการสอน จากผลการวิจัยพบว่าประเดน็ที่มีความคิดเหน็

ต ่าสุด คือ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย ดังน้ัน

โรงเรียนควรท าให้ครูผู้สอนภาษาจีนใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายให้มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีนมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

4. ด้านสื่อการเรียนการสอน จากผลการวิจัยพบว่าประเดน็ที่มีความคิดเหน็ต ่าสุด คืออุปกรณ์

การสอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษามีความทนัสมัย ดังน้ันโรงเรียนควรด าเนินการจัดหาอุปกรณ์

การสอน โสตทศันูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษามีความทนัสมัยเพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีนมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

5. ด้านการวัดและประเมินผล จากผลการวิจัยพบว่าประเดน็ที่มีความคิดเหน็ต ่าสุด คือการ

วัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาจีน ดังน้ันโรงเรียนควรน า

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมาใช้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาจีนให้มากขึ้น เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสตูรภาษาจีนมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในประเทศไทย 
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2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ปทุมธานี ในด้านวิธกีารสอนภาษาจีนอย่างไรให้ได้ผลท าให้ผู้เรียนสนใจ และเกิดพลังอยากเรียนรู้ภาษาจีน

อย่างต่อเน่ือง 
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