
 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในสถานศึกษาขั้น

พื้ นฐานเอกชนจงัหวดัปทุมธานี 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเปรียบเทียบ

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานีกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือครูสอนภาษาจีนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชนจังหวัดปทุมธานี 

จ านวน 77 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเรจ็รูป ส่วนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบทแีละการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวส่วนข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ใช้วิธกีารวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัย พบว่า การปฏบัิติของครูสอนภาษาจีนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ระดับมาก 

โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด มี 2 ด้าน คือ ด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานีทั้ง 6 ด้าน ระหว่างครูสอนภาษาจีนที่มี

เพศและอายุต่างกนั พบว่าไม่แตกต่างกนั 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน พบว่า มีปัญหาในการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการ

จัดการเรียนการสอนไปสู่ครูสอนภาษาจีนเน้ือหาที่ครูใช้สอนไม่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของ

ผู้เรียนสื่อที่ใช้สอนยังไม่เหมาะสมกับวัยและระดับความยากง่ายของเน้ือหาหลังจากที่ครูได้รับการนิเทศ

แล้วผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ดีข้ึนครูไม่เข้าใจการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ส่วนแนว

ทางการพัฒนาฯโรงเรียนควรมีการสื่อสารเกี่ยวกบันโยบายการจัดการ 

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพครูควรปรับวิธีการสอนและเน้ือหาการสอนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียนใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและความยากง่ายของ

เน้ือหาน าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนและท าความเข้าใจการวัดและ

ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้  

 

 

                                                           
1
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the conditions of Chinese language 

instructional management focused on student-centre, to compare the opinions towards Chinese 

language instructional management focus on student-centre, and to investigate the problems in 

order to develop Chinese language instructional management focused on student-centre of private 

basic schools in Pathumthani province. A sample of 77 Chinese teachers was selected and the 

research tools used to collect the data were a set of questionnaires and in-depth- interview. The 

data were analyzed by 6 statistics methods: percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test 

and content analysis. 

The findings were as follows: 

Overall six statistics dimensions for the conditions on practice of Chinese language 

teachers on Chinese language instructional management focused on student-centre in private basic 

schools in Pathumthani province were in high level. Two highest dimensions average were the 

policy of Chinese language instructional management and the measurement and evaluation whereas 

the lowest average was media instructional management. 

In comparison the opinions towards the practice of Chinese language instructional 

management focused on student-centre in private basic schools in Pathumthani province, it was 

found that  there was no difference opinion among Chinese teachers who are in the same age and 

sex.    

With regards to the investigation on problems of Chinese language instructional 

management focused on student-centre in private basic schools, it was found that the 

communication about the policy of Chinese language instructional management focused on student-

centre towards Chinese teachers was in trouble. Contents of teaching did not meet the needs and 

interests of the learners. In addition, instructional media is not appropriate to learners not only their 

ages but also the level of difficulty. Though teachers had been supervised, the education 

achievement had not been improved. Teachers lack of understanding on the measurement and 

evaluation standards of education achievement.  

It is recommended that in order to develop an efficiency of instructional management in 

private basic schools, teachers should adjust contents and teaching techniques that meet the needs 

and behaviors of learners. Furthermore, teaching materials and level of content difficulty must be 

appropriate to the age and level of learners. Finally, teachers must improve instructional 

management based on the supervision and realize on the standards and criteria in education 

measurement and evaluation. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันปรัชญาการจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้อง ต่อ

กระบวนการอันส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง พร้อมกับการตั้งเป้าหมายของกระบวนการ เรียนการ

สอนโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ภายใต้หลักการและแนวทางในการ ส่งเสริมให้เกิดสังคม

แห่งการเรียนรู้ข้ึน ดังน้ันฐานคิดในการปรับการเรียนการสอนโดยการ ปรับเปล่ียนบทบาทระหว่างผู้สอน

และผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู้การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจึง เป็นแกนแก่นส าคัญของการปฏิรูป

การศึกษา นอกจากน้ีในภาคส่วนที่มีความสอดคล้องและมี ความส าคัญเท่าเทยีมกับการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้นน้ัน ได้แก่การส่งเสริมให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ดังน้ัน ใน

กระบวนการเรียนการสอนแนวใหม่ จึงต้องค านึงและอาศัยความสอดคล้องของบริบทต่างๆ รอบด่านที่

เกี่ยวเน่ืองกันในช้ันเรียน ตลอดจนพยายามศึกษาและเข้าใจปัจจัยดังกล่าวให้เข้ามาเป็นเน้ือหาและ

สถานการณ์หน่ึงใน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจะต้องบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ให้เกิด

ประสทิธภิาพ เพ่ือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่รอบรู้อนัเป็นสมัฤทธิ์ผลสงูสดุของการศึกษา 

 จากความส าคัญและสภาพปัญหาของภาษาจีนที่เป็นภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน

ดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพหลักสูตรภาษาจีนปัจจุบัน ที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน

ชาวไทยซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการหลักสตูรการเรียนการสอนภาษา 

จีนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี ในด้านต่างๆดังน้ีคือ ความหมายของการจัดการ 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การจัดการความรู้ในสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เอกชนจังหวัดปทุมธาน       ท าแผนการเรียนการสอน    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธาน    จัดสื่อ           สอ ภาษาจีนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี                    สอ 

ภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี                  

          ภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้

โรงเรียนประถมศึกษาต่างๆซ่ึงเป็นเสมือนต้นทางการปูพ้ืนด้านภาษาที่ถูกต้องได้ใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสตูรการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีศักยภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการพัฒนา

ผู้เรียนเพ่ือเป็นอนาคตของชาติที่พ่ึงหวังได้ต่อไป   

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดแหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานีจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

ในการท างาน 
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      3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี 

 

วิธีการศึกษา   

   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูชาวจีนในส            พ้ื ฐ   อง อ ช จังหวัด

         จากโรงเรียนเอกชนจ านวน 77 โรงเรียน และมีครูจีน จ านวน 135 คน  

การก าหนดขนาดตัวอย่างเพ่ือใช้ในการตอบแบบสอบถาม ใช้ตารางของ Kreijcie and Morgan 

ซ่ึงจากจ านวนประชากร 135 คน ได้จ านวนตัวอย่าง 77 คน ในจ านวนดังกล่าวแบ่งเป็นครูระดับช้ัน

อนุบาลจ านวน 7 คน ครูระดับช้ันประถมศึกษา 35 คน ครูระดับช้ันมัธยมศึกษา 35 คน ส่วนการสุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละระดับช้ันใช้วิธกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling ) โดยวิธกีารจับฉลาก 

ส าหรับการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) จ านวน 9 

คน จาก 3 กลุ่มโรงเรียนๆ ละ 3 คน/ต าแหน่ง  คือ กลุ่มโรงเรียนอนุบาล กลุ่มโรงเรียนอนุบาลและ

ประถมศึกษา และ กลุ่มอนุบาล ประศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเล่ือกสัมภาษณ์จากผู้มีต าแหน่งต่อไปน้ี 

1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จ านวน 3 คน  2) หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

จ านวน 3 คน และ 3) ครูจีน  จ านวน 3 คน  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ น เพ่ือศึกษาการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี โดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏบัิติครูจีนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้าน      ท าแผนการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้าน   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้าน   จัดสื่อ

           สอ ภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้าน                         สอ ภาษาจีนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้าน                          ภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่วนลักษณะของค าถามป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating Scales )  

จากน้ันได้น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา

และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence = IOC) น าแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (Try Out) กบัครู และผู้เรียนของโรงเรียนสอนภาษาจีนส าหรับในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน
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จังหวัดนนทบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน  จากน้ันน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามของครูเท่ากับ 

0 .767  จากน้ันน ามาวิเคราะห์หาค่าความเ ช่ือมั่ นด้วยวิธีกา รหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามเทา่กบั 0.972  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือใช้ในการเกบ็ข้อมูล จากวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

น าส่งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้บริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในจังหวัดปทุมธานีด้วยตนเองหรือส่ง

ทางไปรษณีย์ เพ่ือขออนุญาตในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัย ในการตอบแบบสอบถามและการ

สมัภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1) ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 

และร้อยละ 

2) ข้อมูลตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกร     ชาวจีน

  ส            พ้ื ฐ   อง อ ช จังหวัด         วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD.) ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณ์ต่างกนั ใช้การทดสอบท ี(T-test) และ การทดสอบเอฟ (F-Test) 

     ส่วนเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 4.50 - 5.00   หมายถึง ปฏบัิติระดับมากที่สดุ 

คะแนน 3.50 - 4.49   หมายถึง ปฏบัิติระดับมาก 

คะแนน 2.50 -3.49   หมายถึง ปฏบัิติระดับปานกลาง 

คะแนน 1.50 – 2.49  หมายถึง ปฏบัิติระดับน้อยน้อย 

คะแนน 1.00 – 1.49  หมายถึง ปฏบัิติระดับน้อยที่สดุ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์  

           ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

  

สรุปผลการวิจยั  

1. การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเหน็ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี  

 ด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ โรงเรียนก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ โรงเรียนมีการน าผลการประเมินหรือทบทวนนโยบายการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 ด้านการจัดท าแผนการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มีการสอดแทรกคุณธรรม  และ

จริยธรรมแก่ผู้เรียนในเน้ือหา และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มีความ

เหมาะสมกบัระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูภาษาจีนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนในช้ันเรียน และข้อที่มี

ค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ เน้ือหาที่ครูภาษาจีนใช้สอนตรงกบัความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน 

ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูภาษาจีนใช้สื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนและข้อที่มีค่าเฉล่ีย

ต ่าสดุ คือ สื่อที่ครูภาษาจีนใช้สอนเหมาะสมกบัวัย และระดับความยากง่ายของเน้ือหา 

ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนก าหนดให้มีแผนงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู

สอนภาษาจีนชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ หลังจากที่ครูสอนภาษาจีนได้รับการนิเทศฯ แล้วส่งผล

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสงูข้ึน 

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูสอนภาษาจีนน าผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงคุณภาพการเรียน

การสอน และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูสอนภาษาจีนก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใน

แผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเหน็ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี ด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัดท าแผนการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจ าแนกตามเพศ และอายุ ระดับการจัดการศึกษา 

และประสบการณ์ท างานต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนั 

  3. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานี  
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