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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธาน ี
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บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และแนวทางการพัฒนาครูสอน

ภาษาจีนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 77 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป ผลการวิจัย พบว่า  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและครูโดยรวมทั้ง 

4 ด้านอยู่ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาด้านความสามารถ

การจัดการเรียนการสอนและด้านความรู้ภาษาจีนตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุคือด้านบุคลิกภาพ   

ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ของผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เกี่ยวกบัคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนทั้ง 4ด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนกบัครู มีความคิดเหน็

ทุกด้านไม่แตกต่างกนั 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนที่ส าคัญเรียงตามล าดับ ได้แก่ 

ควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้เป็นคนตรงต่อเวลาอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม และประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี  มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาภาษาจีน มีทักษะการใช้ภาษาจีนเป็นอย่างดี และมี

ความสามารถในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

ABSTRACT 

This research aims to investigate desirable Characteristics of Chinese language teachers 

in the opinions of 77 Secondary Schools’ administrators and teachers in Pathum Thani province.  

The tools used in this study were questionnaire and interviewing. Data were analyzed by using 

computer software. The findings of the research are shown.  

The overall 4 desirable characteristics of Chinese teachers in the opinions of 77 samples 

are reported high. The ethics and morality was the highest whereas the management of teaching 

Chinese language, and Chinese knowledge were reported high respectively. The lowest average was 

personality. 
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The comparison for opinions of the administrators and teachers about the desirable 

characteristics of Chinese language teachers are not significant different. 

The development of the desirable characteristics of Chinese language teachers are aimed 

at punctuality, good ethics and morals, and good manners. Moreover, Chinese language teachers 

should understand Chinese education curriculum, have good Chinese language skills and be capable 

for learner-centered teaching of Chinese language.  

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความส าคัญมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

จีนในรอบสบิปีที่ผ่านมาน้ี จึงเป็นผลท าให้มีผู้คนต่ืนตัวสนใจที่จะเรียนภาษาจีนกนัเป็นจ านวนมาก ประเทศ

ไทยกเ็ป็นประเทศหน่ึงที่ส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาจีน โดยเฉพาะโรงเรียนปทุมธานี มี

นโยบายส่งเสริมโรงเรียนแบบสองภาษาคือไทย-จีน เน่ืองจากการเปิดสอนโดยการขาดการวางแผนการ

จัดการที่ดีเกี่ยวกับครูผู้สอนและหลักสูตรรวมถึงความพร้อมของผู้เรียนด้วย จึงท าให้การเรียนการสอน

ภาษาจีนในโรงเรียนยังไม่บรรลุผลตามความคาดหวังโดยเฉพาะคุณภาพของครูสอนภาษาจีน  

ส าหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบันในประเทศไทยน้ัน เราจะเหน็ได้ว่าภาษาจีนกลาง

ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อนัเน่ืองมาจากการที่ภาษาจีนกลางได้เข้ามามี

บทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของธุรกจิอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ

ติดต่อท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ 

สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการ

ใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว 

อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในระบบสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนยังไม่ประสบความส าเรจ็เท่าที่ควร ทั้งน้ีเพราะเหตุปัจจัยที่เป็น

อุปสรรคหลายประการ เช่น การขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ การขาดหลักสูตร และขาด

นโยบายในการจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ชัดเจนและดีเพียงพอ และปัจจัยที่เกี่ยวกับความ

พร้อมของตัวผู้เรียนเอง(อติภา พิสณฑ,์2556)  

ความส าคัญของภาษาจีนกลางถ้าหากมองถึงความส าคัญของภาษาจีนกลางแล้วน้ัน ภาษาจีน

กลางเป็นภาษาที่ส าคัญของทวีปเอเชียมาช้านาน เน่ืองจากประเทศจีนเป็นแหล่งอารยธรรมที่ย่ิงใหญ่หน่ึง

ในสองของทวีป ดังน้ันการบันทึกความรู้และวิทยาการต่างๆจึงเป็นภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน

ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆ ทั้งขนาดของประเทศ จ านวน

ประชากร การเมือง การปกครอง และเศรษฐกจิที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้ภาษาจีนกลางเป็น

ภาษาหน่ึงของเอเชียที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ย่ิงเพ่ิมความส าคัญให้กับภาษาจีนกลางเป็นอย่างมาก 

การที่คนต่างประเทศอย่างเช่นคนไทยมีโอกาสที่จะศึกษาภาษาจีนกลางแล้วน้ัน ย่อมถือว่ามีประโยชน์อย่าง

ย่ิง ไม่เพียงแต่สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั่วไปแล้ว เราสามารถใช้ภาษาเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า
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ในด้านต่างๆทั้งในระดับบุคคล และระดับประเทศ เช่น การศึกษาความรู้วิทยาการ การประกอบธุรกิจการ

ลงทุน และการสร้างความสมัพันธอ์นัดีระหว่างประเทศ (สภุิญญา เรือนแก้ว,2552) 

 จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพครูสอนภาษาจีน ที่เป็นผู้ให้ความรู้

ตลอดการปลูกฝังความคิดด้านต่างๆส่งตรงสู่ผู้เรียนชาวไทยซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ผู้บริหารและหัวหน้า

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีซ่ึงเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑล

ของกรุงเทพฯ มีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติอาศัยและท างานจ านวน

มาก จึงควรมีการบริหารจัดการคุณภาพ และเอาใจใส่ครูสอนภาษาจีน เพ่ือให้ได้ครูสอนภาษาจีน มีความรู้

ความสามารถและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครู  

จากความส าคัญคุณภาพครูสอนภาษาจีนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านความรู้ภาษาจีน และด้านความสามารถการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางพัฒนาผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ปทุมธานีและโรงเรียนอื่นๆเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนของครูจีนให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู

สอนภาษาจีนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาครูสอนภาษาจีนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

  1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 77 

คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 11 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 11 คนและครูโรงเรียนละ 55 

คน สามารถเกบ็ข้อมูลกลับคืนได้จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ100 

การสมัภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) จากโรงเรียนที่มีแนว

ปฏบัิติที่ดี ( Best Practice  ) จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ3 คน ซ่ึงในแต่ละโรงเรียนมีการสัมภาษณ์ผู้มี

ต าแหน่ง ผู้บริหาร ได้แก่  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าก ลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศรวมจ านวนทั้งสิ้น 9 คน  

 2) เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
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2.1) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของครูสอนภาษาจีน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของครูสอนภาษาจีน  ด้านความรู้ของครูสอน

ภาษาจีน และด้านความสามารถการจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาจีน มีลักษณะเป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating Scales ) 

2.2) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth  interview) มีค าถามเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีน 

3) การสรา้งเครือ่งมือ 

วิธดี าเนินการสร้างเคร่ืองมือมีขั้นตอน ดังน้ี 

3.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาร่างค าถามที่จะใช้โดยปรึกษาอาจารย์ที่

ปรึกษา จากน้ันน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ5คนตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ก่อนที่

จะหาค่าค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเน้ือหา( Index of Item Objective 

Congruence = IOC)  

3.2) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอกีคร้ัง 

3.3)น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน30คนเพ่ือ

หาค่าความเช่ือมั่น( reliability ) ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach)   

3.4)น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไปใช้เกบ็

ข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ส าหรับผู้บริหาร หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครู  จ านวน 77 ฉบับ ผู้วิจัยท าการเกบ็ข้อมูลด้วยตนเอง ได้

แบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 77 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100     

5) การวิเคราะหข์อ้มูล 

5.1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

      ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ และ

ร้อยละ100 

      ข้อมูลตอนที่ 2 ความคิดเห็นผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ส่วนการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ระหว่าง

ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระฯ ใช้การทดสอบท ี( t -test )  
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5.2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) 

       ส่วนการแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

        ระดับคะแนน 5  หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สดุ 

ระดับคะแนน 4  หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก 

ระดับคะแนน 3  หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ปานกลาง 

ระดับคะแนน 2  หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย 

ระดับคะแนน 1  หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อยที่สดุ  

 

สรุปผลการวิจยั  

การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

1. ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเกีย่วกบัคุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องครูสอนภาษาจีน 

1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน

ที่มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และรองลงมาคือด้าน

ความสามารถการจัดการเรียนการสอน ด้านความรู้ภาษาจีน ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 

ด้านบุคลิกภาพ ส าหรับความคิดเหน็ทั้ง 4 ด้าน มีดังน้ี 

1.1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูสอนภาษาจีนตรงต่อเวลาทั้งการ

สอนและการท างานรองลงมา คือ ครูสอนภาษาจีนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และครูสอนภาษาจีนมีความ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ ตามล าดับ ซ่ึงทั้ง3ข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูสอน

ภาษาจีนมีลักษณะทา่ทางสง่างาม ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 

1.1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูสอนภาษาจีนอยู่ในกรอบ

ศีลธรรมอันดีงาม รองลงมา คือ ครูสอนภาษาจีนมีจิตใจที่ดีงาม และครูสอนภาษาจีนประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี  ตามล าดับ ซ่ึงทั้ง3ข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือครูสอน

ภาษาจีนพัฒนาตัวเองด้านวิชาชีพอยู่เสมอ ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

1.1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนด้านความรู้ภาษาจีนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ได้แก่ ครูสอนภาษาจีนมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาภาษาจีนครูสอนภาษาจีนใช้ภาษาจีนใน

การสอนถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย ครูสอนภาษาจีนมีความรู้
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เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนและครูสอนภาษาจีนมีทักษะการใช้ภาษาจีนเป็นอย่างดี (พูด-ฟัง-อ่าน-

เขียน) ตามล าดับ  

1.1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนด้านความสามารถการจัดการ

เรียนการสอน พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ครูสอนภาษาจีนพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน รองลงมาคือ ครูสอนภาษาจีนมีความสามารถและ

มีหลักการในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ครูสอนภาษาจีนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย

ต ่าสดุ คือ ครูสอนภาษาจีนมีความสามารถในการผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม ซ่ึงอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

        2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเกีย่วกบัคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์อง

ครูสอนภาษาจีน 

                 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีน

ระหว่างผู้บริหารและครูพบว่า ความคิดเห็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านความรู้ภาษาจีน และด้านความสามารถการจัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

             3. แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคข์องครูสอนภาษาจีน 

                 แนวทางการพัฒนาครูสอนภาษาจีนในด้านบุคลิกภาพ   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้าน

ความรู้ภาษาจีน  และด้านความสามารถการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษา พบว่า 

1) ดา้นบุคลิกภาพ  

โรงเรียนควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้มีบุคลิกภาพ  ในเร่ืองการแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  มีการรักษาสุขภาพและ

ความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจ าปีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและ

เพ่ือนร่วมงาน รู้จักการท างานเป็นทมี  มีลักษณะท่าทางสง่างาม และแสดงออกให้เหน็ถึงความจริงใจและ

เป็นมิตรกบัทุกคน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตลอดเวลา โดยท าหน้าที่เป็นทั้งครูผู้สอนและที่ปรึกษาใน

เวลาเดียวกัน สามารถให้นักเรียนปรึกษาได้ทั้งในเร่ืองการเรียนและเร่ืองทั่วไปได้โดยใช้วาจาที่สุภาพ มี

ความตรงต่อเวลาทั้งด้านการสอนและการท างาน มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีอารมณ์มั่นคงหนักแน่น มี

ความริเร่ิมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง โรงเรียน และสังคมได้เป็นอย่างดี  มีปฏภิาณไหวพริบ

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้  และรู้จักหาประสบการณ์ให้แก่ตนเองอยู่เสมอเพ่ือเป็นครูสอนภาษาจีนที่ดี

และเป็นครูมืออาชีพ 

2) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

โรงเรียนควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ในเร่ืองการแสดงออกที่ท  า

ให้ผู้เรียนเล่ือมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตใจที่ดีงาม ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี

งาม  สอนและจัดกจิกรรมการเรียนรู้อย่างเตม็ความสามารถ  ดูแลเอาใจใส่นักเรียนดี  เข้าใจและเอาใจใส่
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ผู้เรียนทุกคนอย่างสม ่าเสมอและเทา่เทยีมกนั  มีวินัยในตัวเอง มีความพร้อมจะพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจ

และเหน็ความส าคัญของการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือท าความรู้จักในตัวตนเอง  ศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ระเบียบ กฎหมายของ

สงัคม  

3) ดา้นความรูภ้าษาจีน  

โรงเรียนควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้มีความรู้ภาษาจีน ในเร่ืองความรู้เกี่ยวหลักสูตร

การศึกษาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาจีนเพ่ือให้ครูสอนภาษาจีนสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการ

สอนของตนได้  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในวิชาที่ตนสอนอย่างเช่ียวชาญ  ลึกซ้ึง  กว้างขวาง  

ทันตามความก้าวหน้าของวิชาการ   มีทักษะการใช้ภาษาจีน(พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน) เป็นอย่างดี  เพ่ิม

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ใช้ภาษาจีนในการสอนถูกต้องตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาและไม่ขัดกบัวัฒนธรรมไทย นอกจากน้ีควรเป็นไปตามแนวการปฏบัิติที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

4) ดา้นความสามารถการจดัการเรียนการสอน             

โรงเรียนควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีน  ในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและหลักการของการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการออกแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้และเตรียมล าดับการสอน

อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ครู

สอนภาษาจีนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ มีทักษะและเทคนิคการสอนที่

เหมาะสมและน่าสนใจ มีความสามารถในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และ

ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม เข้าใจความแตกต่างของ

นักเรียน  มีทกัษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้และน ามาประกอบในการ

จัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ใช้

วงจรคุณภาพ PDCA ในการท างานอย่างต่อเน่ือง และอิงพัฒนาการของผู้เรียน มีการน าผลประเมินมา

ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือให้สัมพันธ์กับความพัฒนาการของนักเรียน และมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนและแก้ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

อภิปรายผล  

ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ได้ดังน้ี 

จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนตามความคิดเหน็ของ

ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ภาษาจีน และด้านความสามารถการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Qin Jing1 และ บุญเลิศ ส่องสว่าง (2558) ที่ท าการวิจัยเร่ือง “ การบริหาร

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดปทุมธานี เขต 1” ซ่ึง
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

กลางในด้านการบริหารหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริม

วิชาการ และการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับดี ทั้ง 5 ด้าน 

ดา้นบุคลิกภาพ จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ครูสอน

ภาษาจีนตรงต่อเวลาทั้งการสอนและการท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ผลการวิจัยน้ี แสดงว่าผู้บริหารและครู เหน็ว่าครูสอนภาษาจีนมีคุณลักษณะดังกล่าว  ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญ

ต่อการท างานเป็นอย่างย่ิง เพราะการตรงต่อเวลาบ่งบอกถึงความรับผิดชอบและการเป็นผู้มีวินัยในการ

ท างานที่ดีของผู้น้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจักรแก้ว นามเมือง. (2555). ได้กล่าวถึง บุคลิกภาพที่ดี

ของครู ไว้ว่าควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่องานสูง และตรงต่อ

เวลา   

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือครู

สอนภาษาจีนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม  มีจิตใจที่ดีงาม และมีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

สอดคล้องกับแนวคิดของยนต์ ชุ่มจิต (2541) ที่กล่าวว่า ครูที่มีคุณธรรมย่อมท าให้เกิดประโยชน์ และมี

ความส าคัญหลายประการ  คือ ได้รับค ายกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป เป็นที่เคารพเช่ือฟังและเป็นที่

นับถือของศิษย์ผู้ปกครอง 

ดา้นความรูภ้าษาจีน จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือครูสอน

ภาษาจีนมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาภาษาจีน ใช้ภาษาจีนในการสอนถูกต้องตามวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา ปราบพาล 

(2528) กล่าวว่าครูสอนภาษาจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และ

สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น  ครูจึงมีความจ าเป็นต้อง

เข้าใจหลักสตูรการสอน และมีการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ทนัต่อการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย เพราะองค์

ความรู้แต่ละยุคสมัยมีส่วนช่วยให้ครูสอนภาษาเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา เน้ือหาที่จะน ามาสอน

วิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารวัดและประเมินผล   

ดา้นความสามารถการจดัการเรียนการสอน จากผลการวิจัย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจสูงสุด คือ ครูสอนภาษาจีนพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน   ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ

แนวคิดของทกัษิณา เครือหงส์ (2550) ที่กล่าวว่าครูผู้สอนควรมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการ

จัดการศึกษา โดยการศึกษาข้อมูล พระราชบัญญัติ ลักษณะรายวิชาจัดท าแผน การสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน ครูผู้สอนควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการน าผลการประเมินการเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน

เพ่ือน ามาปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด

พัฒนาการอย่างเป็นข้ันตอนที่เหมาะสม 

5.5 ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังน้ี 

1196



 9 

1.ด้านบุคลิกภาพ  ควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงต่อเวลาทั้งการสอน

และการท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 

2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มี

จิตใจที่ดีงาม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

3.ด้านความรู้ภาษาจีน ควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา

ภาษาจีน   ใช้ภาษาจีนในการสอนถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย  มี

ความรู้เกี่ยวกบัหลักการใช้ภาษาจีนและครูสอนภาษาจีนมีทกัษะการใช้ภาษาจีนเป็นอย่างดี  

4.ด้านความสามารถการจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้สามารถพัฒนา

หลักสตูรให้เหมาะสมกบัผู้เรียน  มีความสามารถและมีหลักการในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ มี

การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียน  

2) ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัต่อไป 

2.1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนภาษาจีนโดยศึกษาเชิงลึกใน

ด้านใดด้านหน่ึง เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น 
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