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48253201 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ :  สภาพการจัดการเรียนการสอน / แนวทางการจัดการเรียนการสอน / ภาษาจีน 
 Sun  Lei : สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับชวงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัดนครปฐม.  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ,  ผศ.ดร.วัชรา  เลาเรียนดี  และ รศ.คณิต  เขียววิชัย.  190 หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนที่เปดสอน
ภาษาจีน ระดับชวงชั้นที่ 3-4  ในจังหวัดนครปฐม และ  2) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนที่เปดสอนภาษาจีน ระดับชวงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2  จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน  ผูบริหารโรงเรียน  จํานวน 10 คน  
ครูผูสอนชาวจีน จํานวน 34 คน  ครูผูสอนชาวไทย จํานวน 14 คน นักเรียนชวงชั้นที่ 3-4 จํานวน 361 คน และผูปกครอง 
จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย 
( x ) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัย  พบวา   
 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ที่เปดสอนภาษาจีน ระดับชวงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัด
นครปฐม  ดานปจจัยที่เก่ียวของ ไดแก นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไมสอดคลองกันในแตระดับครูผูสอน 
ชาวจีนไมสามารถส่ือสารในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได  นักเรียนขาดความเขาใจในการเรียน  ไมจัดบรรยากาศการเรียน
การสอนใหมีลักษณะแบบจีน และบรรยากาศไมสงเสริมการเรียนรู  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัติการไมเพียงพอ  
งบประมาณไมพอเพียง การนิเทศไมเอื้ออํานวยตอครูผูสอน  ดานหลักสูตร  ไดแก  เนื้อหาไมมีความเหมาะสมกับผูเรียน
ตามระดับชั้น  และไมสอดคลองกับวัตถุประสงค   ผลการเรียนรูที่คาดหวังไมสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ  ดานการนําหลักสูตรไปใช  ไดแก นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  ไมมีการนําส่ือ
เทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนรู  ไมใชวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
 2.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนที่เปดสอนภาษาจีน ระดับชวงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัด
นครปฐม  ดานปจจัยที่เก่ียวของ  ไดแก รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน   ใหมีความ
ตอเนื่องกันทุกระดับช้ัน  ครูผูสอนภาษาจีนตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ควรมีการสงเสริมการเรียนภาษาจีนใหกับ
นักเรียนเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันได  สงเสริมการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  และนอกช้ันเรียนใหสงเสริมการเรียนรู  
รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซ้ือจัดหาอุปกรณที่จําเปนในการสอนภาษาจีน  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให
มีความเพียงพอ  ควรมีการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ  ดานหลักสูตร ไดแก  ควรปรับเนื้อหาใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควรสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ  ดานการนําหลักสูตรไปใช  ไดแก  ครูผูสอนควรมีความรูเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนอยางหลากหลาย  ควรมีส่ืออื่น ๆ ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน      ควรมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
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 SUN LEI : THE CURRENT STATE OF TEACHING CHINESE AND SUGGESTED 
GUIDELINES FOR TEACHING AT MATAYOMSUKSA LEVEL (GRADE LEVELS 3 and 4). 
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 The objectives of this research were to 1) study the current state of Chinese 
language teaching in schools providing Chinese language instruction at matayomsuksa level 
(grade levels 3 and 4) in Nakhon Pathom and 2) study the guidelines for teaching Chinese in 
schools providing Chinese language instruction at matayomsuksa level (grade levels 3 and 4) 
in Nakhon Pathom. The samples in this research study included the director of Nakhon 
Pathom educational region 1, the director of Nakhon Pathom Educational Service Area Office 
2, 2 supervisors, 10 school administrators, 34 Chinese instructors, 14 Thai instructors, 361 
grade level 3-4 students, and 10 parents. The instruments in this study consisted of interview 
form and questionnaire. Data analysis methods comprised percentage (%), mean ( x ), 
standard deviation (S.D.), and content analysis.  
 The findings of this study were as follow :  
 1. Research on the current state of Chinese language teaching in schools 
providing Chinese language instruction at matayomsuksa level (grade levels 3 and 4) in 
Nakhon Pathom led to many conclusions. In terms of related factors, it was found that the 
Chinese language teaching policy at each level was not in line with each other. Besides, 
Chinese instructors could neither communicate in English nor in Thai; students, therefore, did 
not understand the lessons. In addition, schools did not provide stimulating environment with 
Chinese atmosphere and there were insufficient equipments in language labs. The budget 
was also inadequate and the supervision did not effectively help the teachers. In the aspect of 
curriculum, the content was not suitable for students at each grade level and did not conform 
to the learning objectives. Moreover, the expected learning outcomes did not align with the 
standard of foreign language curriculum. Regarding curriculum application, students had no 
participation in learning activities, and instructional media and technology were not applied to 
language instruction. Furthermore, there was a lack of variety in assessment strategies and 
instruments.   
 2. The study suggests the following guidelines for teaching Chinese in schools 
providing Chinese language instruction at matayomsuksa level (grade levels 3 and 4) in 
Nakhon Pathom. Concerning related factors, the government should support and promote the 
continuation of Chinese language teaching for all grade levels. Chinese language instructors 
should be required to hold at least a bachelor degree, and students should be encouraged to 
use Chinese language in everyday life. Stimulating environment should be provided both in 
the classrooms and outside the classrooms. The government should allocate ample budget 
for Chinese language teaching materials, and there should be regular supervision. With 
regard to curriculum, the content should be adjusted to be in line with the learning objectives 
and applicable for everyday use, and expected learning outcomes should be in accordance 
with the standard of foreign language curriculum. In terms of curriculum application, teachers 
should be knowledgeable of classroom management and able to use supplementary 
instructional media to facilitate Chinese language teaching. Also, testing and evaluation 
should vary to assess students’ actual competence.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก     
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ  ผศ.ดร.วัชรา  เลาเรียนดี  รศ.คณิต  เขียววิชัย  อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูคอย
ชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย  และ ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน ผูทรงคุณวฒุิ
ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และแกไขขอบกพรอง จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและ
สมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญ ท้ัง 3 ทานท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก   
อาจารยเกรียงศักดิ์ สังขชัย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 1 อาจารยบุญมา  เขียววิชัย อาจารย โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารยโชติมา  
หนูพริก ครูโรงเรียนวัดแตระ จังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณอาจารยมนตชัย  พงศกรนฤวงษ  ท่ีใหความ
อนุเคราะหในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และขอขอบคุณอาจารยจตุพร  จันทรเรือง  ท่ีให
อนุเคราะหใหคําปรึกษาดวยดีเสมอมา 
 ขอบขอบคุณผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 และ 2 ศึกษานิเทศก        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 และ 2 ผูบริหารโรงเรียนท่ีสอนภาษาจีน  ครูผูสอนชาวจีน  และ
ชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน  นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน  และผูปกครองท่ีมีนักเรียนเปนภาษาจีน 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ รวมรุนหลักสูตรและการนิเทศ 48 โครงการปกติ โครงการพิเศษ    
ท่ีเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา  
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนตอครูผูสอน ตลอดจน
ผูสนใจโดยท่ัวไป 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 การศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งตามวิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษาท่ีดีจะตองสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงตางของสังคมและส่ิงแวดลอม การศึกษาที่ เปนไปในแนวทางที่ถูกตอง
เหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศจะ
สามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย ท้ังยังสรางความสมดุลและความกลมกลืน
ของการพัฒนาดานตาง ๆ ได   (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2546 : 1)   การจัด 
การศึกษาใหกับเยาวชนจึงถือเปนเร่ืองสําคัญ ถาหากการศึกษาสามารถสรางสรรคคนไทยใหเปนคน
ท่ีมีคุณภาพก็จะเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีสรางสังคมไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจทัดเทียมกับนานาประเทศได     ดังท่ี  แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545-2559)   ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ท้ังดานตัวตน สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม พัฒนาคนให
สามารถปรับตัวอยางรูเทาทันไดรวดเร็ว มุงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู  เปดโอกาสให
คนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิตเพื่อเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหกาวตามทันโลก
อยางรูเทาทัน 
 ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณ
ตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีในวัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ และถือเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะไขเขาไปสูประตูแหงวิทยาการทุกแขนง การจัดการเรียน   
การสอนภาษา ตางประเทศจึงถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาของชาติทุกระดับ และในบรรดา
ภาษาตางประเทศท่ีสอนกันอยูหลายภาษานั้น ภาษาจีนเปนภาษาหนึ่งท่ีกําลังไดรับความนิยมใน   
การจัดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ในหลักสูตรสถานศึกษาในหลายโรงเรียนเพราะปจจุบันประเทศ
จีนมีอํานาจมากข้ึนในเวทีโลกเศรษฐกิจ ภาษาจีนจึงเปนภาษาหนึ่งท่ีมีความสําคัญเพ่ือใชใน          
การส่ือสารระหวางกัน นอกจากน้ีจากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปดการคาขายกับจีนอยางเปนทางการ    
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จึงทําใหการเรียนรูภาษาจีนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะทําใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยาง
สะดวกและรวดเร็ว    
 โรงเรียนจีนท่ีเปดสอนโดยชาวจีนในประเทศไทยมีมานานแลวต้ังแตอดีต กระทรวง 
ศึกษาธิการไดจัดโรงเรียนจีนเปนโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่ง ท่ีสังกัดกองนโยบายพิเศษ สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สามารถเปดสอนไดในระดับการศึกษาภาคบังคับ แตตองสอนโดย
ใชหลักสูตรไทยตามกระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนเอกชนท่ัวไป ผูเรียนสวนใหญก็เปน      
คนไทยเช้ือสายจีน ส่ิงท่ีเปนจุดเนนในโรงเรียนจีนนั้นคือ ความรักในเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
ของตนอยางจริงจัง พยายามท่ีจะถายทอดวัฒนธรรมเพ่ือใหคงเอกลักษณของความเปนจีนและมี
ความสํานึกในชาติ มีความเปนอยูตามวิถีชีวิตชาวจีนใหคงความเปนจีนไวอยางสมบูรณ ซ่ึงสามารถ
พิสูจนไดจาก หลักสูตร การเรียนการสอน หนังสือ ตําราเรียนรวมทั้งครูผูสอนก็มาจากประเทศจีน
ท้ังส้ิน ภาษาท่ีใชสอนก็เปนภาษาจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอยางลวนไดรับการถายทอดมา
จากโรงเรียนจีนในประเทศจีนท้ังส้ิน ดังนั้นรัฐบาลจึงตองใชวิธีการในการผสมผสานชาวจีนใหเปน
คนไทยโดยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร กําหนดเวลาเรียน กําหนดแบบเรียน และอนุญาตให
มีการสอนภาษาจีนใหแกเด็กในโรงเรียนและบุคคลภายนอกไดเพื่อใหเกิดความกลมกลืนกันของ  
คนในชาติ (สุวิชัย  โกศัยยะวฒน 2541 :  1-8) 
 การจัดการศึกษาภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาต
ใหเปดสอนภาษาจีนในระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตั้งแตปการศึกษา 2536   
และยังไดกําหนด ยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใหเด็ก เยาวชน และคนไทยได
เรียนภาษาจีนตามมาตรฐานสากลอยางท่ัวถึง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ใชเปนเคร่ืองมือส่ือสาร พัฒนาความรู และประกอบอาชีพได (มติชน 2548 : 6)โดยจะขยายการเรียน
การสอนภาษาจีน ซ่ึงจะจัดเปนวิชาเลือก ในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาใหครอบคลุม
ทุดจังหวัดต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไปและจะใหครอบคลุมสถานศึกษาในทุกเขตพื้นท่ี
การศึกษาในปถัดไป รวมท้ังจะขยายการเรียนการสอนสาขาภาษาจีนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
การสนองความตอเนื่องในการผลิตบุคลากรดานภาษาจีนในระดับสูงดวย (มติชนสุดสัปดาห 2548  
: 18) และในยุทธศาสตรดังกลาวยังกําหนดเปาหมายใหนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาไดเรียน
ภาษาจีนอยางมีคุณภาพและผานเกณฑมาตรฐานโดยเร่ิมตั้งแต ป 2549-2553 โดยคาดหวังวาใน    
แตละปจะมีผูสําเร็จการศึกษาดานภาษาจีนท่ีเปนนักเรียนมัธยมปลาย 100,000 คน นักศึกษาท่ีจบ 
ปวช. 35,500 คน และนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรี 83,000 คน เขาสูตลาดแรงงาน รวมท้ังนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเรียนภาษาจีนข้ันสูงสําหรับวิชาชีพเฉพาะ เชน นักการทูต ลาม นักธุรกิจ ฯลฯ จํานวน 
4,000 คน 
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 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูอยางมากมายและ          
มีโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนหลายโรงเรียนเพื่อสนองตอบตอความตองการของชุมชนท่ีเห็นถึง
ความสําคัญของการใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารหรือการติดตอคาขายโดยตรงกับประเทศจีนท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และในสถานศึกษาของแตละแหงมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย 
สวนหนึ่งก็มาจากการท่ีมีครูผูสอนท่ีเปนชาวจีนโดยตรงซ่ึงจะเนนการเรียนการสอนโดยการใชภาษา
เพ่ือการส่ือสารเปนหลัก และครูผูสอนท่ีเปนคนไทยจะเนนการเรียนการสอนเร่ืองการเขียน การอาน
เปนหลัก หนังสือท่ีจะใชประกอบการเรียนการสอนก็มีความหลากหลายมากซ่ึงจะข้ึนอยูกับ
ครูผูสอนท่ีจะเลือกใชแบบใด   
 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนชาวจีนท่ีมาสอนภาษาจีนอยูในประเทศไทย ทําการสอนใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเปดสอน ภาษาจีนระดับชวงช้ัน3และ 4 ท่ีใน
จังหวัดนครปฐม เนื่องคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโครงการเปดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ  ในปการศึกษา 2551 ตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมการรองรับการดําเนินการตามหลักสูตรดังกลาว และนอกจากน้ี
ชวงช้ันดังกลาวเปนเปาหมายท่ีกระทรวงศึกษากําหนดใหวาภายในป 2553 โรงเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานทุกแหงท่ัวประเทศท่ีมีนักเรียนมากกวา 500 คนข้ึนไป อยางนอยจังหวัดละ  1 แหง   เปด
สอนภาษาจีนระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย   ในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีนยังระบุเปาหมายในประชาชนไทยอยางนอย 500,000 คน มีความรูภาษาจีน  
สามารถส่ือสาร แสวงหาความรู และใชเปนเคร่ืองมือประกอบอาชีพได โดยภายในป 2555  
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงจะเปดโปรแกรมสอนภาษาจีนในชวงช้ันที่ 3 และ 4  
อีกดวย  (มติชน 2548 : 8) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนข้ึน
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหตอบสนองตอนโยบายดังกลาว   เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเปดสอน
ภาษาจีนในจังหวัดนครปฐมนั้นต้ังอยูบนพื้นฐานของการจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) ท่ีมีสาระหลักของหลักสูตร 
ประกอบไปดวย สาระดานภาษาเพ่ือการส่ือสาร หมายถึงการใชภาษาตางประเทศเพ่ือทําความเขาใจ 
แลกเปล่ียน นําเสนอขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นเจตคติ อารมณ และการแสดงความรูสึกใน
เร่ืองตาง ๆ ท้ังท่ีเปนภาษาพูด และภาษาเขียน สาระดานภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง  ความเขาใจ
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เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเช่ือท่ีแสดงออกทางภาษา สาระ
ดานภาษากับความสัมพันธเช่ือมโยงกับกลุมสาระอ่ืน หมายถึง  ความสามารถทางภาษาตางประเทศ
ในการแสวงหาความรูท่ีสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และสาระดานภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนโลก  หมายถึง  ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในชุมชน และเปนพื้นฐาน         
ในการประกอบอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ : ม.ป.ป.) ซ่ึงจุดสําคัญใน      
การสอนตามสาระหลักของหลักสูตรนั้นอยูท่ีการกําหนดจุดมุงหมายทีชัดเจนแนนอนเพ่ือให
นักเรียนประสบความสําเร็จตามความมุงหวังใหมากท่ีสุด และในการสอนแตละคร้ังนั้นจะตอง
คํานึงถึงรูปแบบการสอน วาจะสอนอะไร และสอนอยางไรเพ่ือใหการเรียนการสอนไดผลดีท่ีสุด  
 ในการสอนแตละคร้ังครูควรมีการวางแผนการสอนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ
ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียนมากท่ีสุด และการท่ีครูจะพิจารณาเลือก
รูปแบบการสอนประเภทใดไปใชนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ซ่ึงครูผูสอนจะตองพิจารณาให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุถึงเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ชาญชัย อาจินสมาจาร 2537 :  69) และแนวคิดของ วิชัย  วงษใหญ (2537 : 70-71)   
ท่ีไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนไววา ครูตองตอบคําถามสําคัญๆตอไปนี้ใหไดกอนการสอน
ทุกคร้ัง คือ 1) สอนไปเพ่ืออะไร (จุดมุงหมายของหลักสูตร) 2) สอนทําไม (เนื้อหาของหลักสูตร)       
3) สอนอยางไร (กลวิธีการสอน) และ 4) ผลการสอนเปนอยางไร (การประเมินผล) และสอดคลอง
กับท่ีกลาววา บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 4) ท่ีกลาวไวใหชัดเจนยิ่งข้ึน วา 1) จุดประสงคของบทเรียน 
การท่ีจะเลือกใชวิธีสอนวิธีใดนั้นจะตองสอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน กลาวคือเปนวิธีท่ี
ม่ันใจวาจะสามารถชวยใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 2) ลักษณะของเนื้อหา 
ควรเลือกวิธีสอนท่ีสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาสาระท่ีจะสอนน้ัน  3) ลักษณะของผูเรียน มีวิธีสอน
บางวิธีสามารถใชไดกับผูเรียนหลายวัย หลายประเภท แตบางวิธีเหมาะสมกับผูเรียนบางวัย         
บางประเภท จึงตองเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียนนั้น ๆ 4) เวลา ในการสอนแตละคร้ังมี
เวลากําหนดใหนานเทาใด ตามชวงเวลาดังกลาวเพียงพอสําหรับการสอนดวยวิธีนั้น ๆ หรือไม 
จะตองพิจารณาใหรอบคอบ 5) สถานท่ี  เปนองคประกอบหน่ึงท่ีตองพิจารณาการสอนในบางวิธี     
ท่ีจําเปนตองจัดสภาพหองเรียน โตะ เกาอ้ี ใหเหมาะสม เราสามารถจัดสภาพหองเรียนไดตามท่ี
ตองการหรือไม และ 6) จํานวนผูเรียน ผูเรียนมีจํานวนมากนอย เทาใด จํานวนผูเรียนดังกลาวนั้น
เหมาะสมกับวิธีการสอนหรือไม นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2544 : 5-7) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวา ส่ิงท่ีครูจะตองคํานึงถึงนั้น คือ ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน การเนน
ความตองการของผูเรียน  การจัดกิจกรรมใหนาสนใจ ความมีเมตตากรุณาตอผูเรียน การทาทายให
ผูเรียนอยากรู การตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนท่ีจะเกิดการเรียนรู การสรางบรรยากาศท่ี
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ใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง การสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู การมีจุดหมายของ    
การสอน การไมยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทานั้น  การเรียนการสอนท่ีดีตองเปนพลวัตร (Dynamic) 
กลาวคือ มีเนื้อหาสาระ เทคนิคการสอน  การสอนในเรื่องท่ีไมไกลตัวนักเรียน เปนส่ิงท่ีผูเรียน
สนใจ มีการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
 จากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนดังกลาวยังสอดคลองกับงานวิจัยของ            
กรมวิชาการ (2542 : 2) ท่ีไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
โดยศึกษาในประเด็น ดังนี้ 1) ศึกษาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา 2) ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนและความสามารถ
ของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอน และผูปกครอง เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ และ 4) ศึกษาความคาดหวัง
ของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีงานวิจัยของ ชัยวรุตม ทรงไตรย 
(2544 : บทคัดยอ)ท่ีไดศึกษาแนวโนมการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับ
มัธยมศึกษาในทศวรรษหนา ในประเด็น ดังนี้ 1) จุดมุงหมายของการเรียนการสอน 2) ลักษณะและ
ความรูพื้นฐานของนักเรียน  3) เนื้อหาสาระ 4) เทคนิคการสอน 5) การประเมิลผล  และพัชยา  
โรจนบุญถึง (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาแนวโนมหลักสูตรระดับปฐมวัยในทศวรรษหนาใน
ประเด็น ดังนี้ 1) แนวคิด 2) หลักการ  3) จุดหมาย 4) มาตรฐานการศึกษา 5) โครงสรางและเนื้อหา 
6) การจัดการเรียนรู 7) ส่ือการเรียนรู และ 8) การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู ผูวิจัยจึงไดนํามา
สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัย เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากชวงช้ัน
ดังกลาวเปนเปาหมายท่ีกระทรวงศึกษากําหนดใหวาภายในป 2553 โรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ทุกแหงท่ัวประเทศที่มีนักเรียนมากกวา 500 คนข้ึนไป อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง เปดสอนภาษาจีน
ระดับมัธยมตนและมัธยมปลายในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
ยังระบุเปาหมายในประชาชนไทยอยางนอย 500,000 คนมีความรูภาษาจีน สามารถส่ือสาร แสวงหา
ความรู และใชเปนเคร่ืองมือประกอบอาชีพได โดยภายใน ป 2555 สถานศึกษาระดับการศึกษา     
ข้ันพื้นฐานทุกแหงจะเปดโปรแกรมสอนภาษาจีนในชวงช้ันท่ี 3 และ 4 อีกดวย (มติชน 2548 : 8)   
ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญในการศึกษาดังนี้  1) สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ หลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใช และ 2) แนวทางการจัดการเรียน        
การสอนภาษาจีน ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช   
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แผนภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอน
ภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม   
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอน
ภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม   
 
คําถามการวิจัย 
 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับ   
ชวงช้ันท่ี 3-4   ในจังหวัดนครปฐม เปนอยางไร   

 
แนวทางใน 

การจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

 
 

สภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน - เน้ือหา                            

-  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

หลักสูตร 

- เทคนิควิธีสอน                    
 -  สื่อ 
- การวัดและประเมินผล 
 

การนําหลักสูตรไปใช 

- นโยบาย  /โครงสราง        
- คุณสมบัติผูสอน  
- คุณสมบัติผูเรียน 
- อาคาร/สถานท่ี    
- หองปฏิบัติการ    
- งบประมาณ - การนิเทศ 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของ

การจัดการเรียนการสอน 
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 2. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับ
ชวงช้ันท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม เปนอยางไร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เพ่ือใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัยไวดังนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ   ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต1 
และเขต 2  จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบการสอนภาษาจีนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 1 จํานวน1 คน  และเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 1 คน ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปด
สอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2  จํานวน 10 คน   
ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนระดับชวงชั้นท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 จํานวน  
34  คน  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
และเขต 2 จํานวน 14 คน นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียนเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 จํานวน 6,191 คน  และผูปกครองนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 จํานวน 6,191 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ   ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต1 
และเขต 2  จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบการสอนภาษาจีนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม
เขต 1  จํานวน 1 คน  และเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  จํานวน 1 คน  รวม 2  คน  ผูบริหารใน
โรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2    
โรงเรียนละ 1 คน รวมจํานวน 10 คน หัวหนาโครงการสอนภาษาจีน / ครูผูสอน ชาวจีนท่ีสอน
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 จํานวน 34 คน ครูผูสอน       
ชาวไทยท่ีสอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 จํานวน   
14  คน  นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
และเขต 2 จํานวน 361 คน และผูปกครองนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 จํานวน  30 คน 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอน
ภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) สภาพการจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีน ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช และ             
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2) แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ หลักสูตร และการนํา
หลักสูตรไปใช 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน   ผูวิจัยจึงกําหนดนิยามศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัยใน  
คร้ังน้ีดังนี้ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  หมายถึง  กระบวนการถายทอดความรูภาษาจีนไปสู
ผูเรียนท่ีเรียนในระบบโรงเรียน 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  หมายถึง การปฏิบัติงานในปจจุบันเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวของ  หลักสูตร  และการนํา
หลักสูตรไปใช     
 แนวทางในการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หมายถึง การปฏิบัติท่ีตองการให
เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  หลักสูตร และการนําหลักสูตร      
ไปใช     

 ปจจัยท่ีเก่ียวของ  หมายถึง  นโยบาย  คุณสมบัติผูสอน คุณสมบัติผูเรียน อาคาร/สถานท่ี 
หองปฏิบัติการ งบประมาณและการนิเทศของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
 หลักสูตร  หมายถึง  สาระและมวลประสบการณการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ประกอบดวยเนื้อหา และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
 การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ไดแก เทคนิค วิธีสอน    
ส่ือ การวัดและประเมินผล 
 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
ท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ  2   
 ครูผูสอนชาวจีน หมายถึง ผูท่ีมีสัญชาติจีน ทําหนาท่ีในดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับชวงชั้นท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
และเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
 ครูผูสอนชาวไทย หมายถึง ผูท่ีมีสัญชาติไทย ทําหนาท่ีในดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนและประสานงานในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับ      
ชวงช้ันท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ  2 
 นักเรียน หมายถึง  ผูเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียนของเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 1 และ  2     
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 ผูปกครอง หมายถึง ผูท่ีดูแลผูเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียนของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม และมีความรูเกี่ยวกับภาษาจีน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพื่อสรางความเขาใจ

ในเร่ืองท่ีจะศึกษา  ดังนี้  
 1. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน : สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษา 
 3. สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัดการศึกษา

ของประเทศท่ีเนนความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ และสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยองคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน        
8 กลุมสาระ ดังนี้ คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ   
 ในสังคมโลกปจจุบัน  การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีเล่ียงไมไดเพราะ
ภาษามิใชเปนเพียงเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลท่ีตองการและเพื่อการประกอบอาชีพ

เทานั้น  ยังสามารถใชเปนเครื่องมือติดตอส่ือสาร  การเจรจาตอรองเพื่อการแขงขัน  และความ
รวมมือท้ังทางดานเศรษฐกิจ  และการเมือง  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การรูภาษาตางประเทศยังชวย
สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูคนเพราะมีในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแตละเช้ือชาติ ทําให
สามารถปฏิบัติตนตอกันอยางถูกตองและเหมาะสม  มีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรม  สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก 

10 
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วิสัยทัศน 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความ

คาดหวังวา  วาผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องต้ังแตช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  
ผูเรียนจะมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ  สามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารใน
สถานการณตาง ๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  รวมท้ังมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนาธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถายทอด

ความคิดและวัฒนธรรมไทย  ไปสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
 

คุณภาพผูเรียน 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศ

เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิด  การทํางาน  
อยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร        
การเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลและเกิดความมั่นใจในการที่จะ

ส่ือสารกับชาวตางประเทศ  รวมท้ังเกิดเจตคติท่ีดีตอภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  โดยยังคง
ความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรม 
 การท่ีจะใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามท่ีคาดหวังดังกลาว  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ไดกําหนดองคความรู  กระบวนการเรียนรู  และคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีผูเรียนพึงมีเม่ือจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  12  ปแลวไวเปนกรอบสําหรับแตละชวงช้ันดังนี้ 
 ชวงชั้นท่ี  3 (จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3) 

 1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาว   สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและแสดงความรูสึกนึกคิด  และความคิดรวบยอดโดยใชน้ําเสียง  
ทาทางในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง – พูด – อาน  ตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับ
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  และความสัมพันธกับบุคคล  เวลาวาง
และสวัสดิการการซ้ือ – ขาย  ลมฟา  อากาศ  การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางทองเท่ียว  การบริการ  
สถานท่ี  ภาษา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภายในวงคําศัพทประมาณ  2,100–2,250  คํา  (คําศัพท
ท่ีเปนนามธรรมมากข้ึน) 
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 3. ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน  ท่ีใชส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ ท้ังท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ 
 4. อาน  เขียนขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียงท้ังท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการท่ีมีตัวเช่ือมขอความ 
 5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของ

ภาษาตามบริบทของขอความท่ีพบในแตละระดับช้ัน 
 6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  สืบคนขอมูลความรูในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเรียน
ตามความสนใจและตามระดับช้ัน 
 7. ฝกฝนการใชภาษาจีนท้ังในและนอกหองโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติม

อยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพได 
 ชวงชั้นท่ี  4 (จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6) 

 1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  สรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลแสดงความรูสึกนึกคิด  และความคิดรวบยอด  ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการศึกษางานอาชีพ
ชุมชนและสังคมโลกในรูปแบบท่ีเหมาะสม  กับบุคคลและกาลเทศะ 
 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง – พูด – อาน  เขียน  ตามหัวเร่ือง
เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  และความสัมพันธกับบุคคล  
เวลาวางและสวัสดิการ  การซ้ือ – ขาย  ลมฟา  อากาศ  การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางทองเท่ียว  
การบริการ  สถานท่ีภาษา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภายในวงคําศัพทประมาณ  800–1,000  คํา  
(คําศัพทท่ีมีระดับการใชแตกตางกัน) 
 3. ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน  ที่ใชส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ ท้ังท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ 
 4. อาน  เขียนขอความที่เปนความเรียงและไมเปนความเรียงท้ังท่ีเปนทางการและ     
ไมเปนทางการท่ีมีตัวเช่ือมขอความ 
 5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของ

ภาษาตามบริบทของขอความท่ีพบในแตละระดับช้ัน 
 6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  สืบคนขอมูลความรูในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเรียน
ตามความสนใจและตามระดับช้ันจากส่ือท่ีหลากหลาย 
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 7. ฝกฝนการใชภาษาจีนท้ังในและนอกหองโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติม

อยางตอเนื่อง  หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการทํางานและประกอบอาชีพได 
 
สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยแบง
ตามสาระหนัก  ดังนี้ 

 สาระ  สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  หมายถึง  องคความรูท่ีเปน
สากลสําหรับผูเรียนภาษาตางประเทศ  ประกอบดวย  สาระดานภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ภาษาและ
วัฒนธรรมภาษากับความสัมพันธเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนโลก 

 สาระท่ี  1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  หมายถึง  การใชภาษาตางประเทศเพ่ือทําความเขาใจ
แลกเปล่ียน  นําเสนอขอมูลขาวสาร  แสดงความคิดเห็นเจตคติ  อารมณ  และความรูสึกในเร่ือง     
ตาง ๆ ท้ังท่ีเปนภาษาพูดและภาษาเขียน 
 สาระท่ี  2 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  หมายถึง  ความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู
พฤติกรรมทางสังคม  คานิยม และความเช่ือท่ีแสดงออกทางภาษา 
 สาระท่ี  3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรู อ่ืน  หมายถึง  ความ 
สามารถทางภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูท่ีสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 สาระท่ี  4 ภากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  หมายถึง  ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศในชุมชน  และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สาระท่ี  1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
  มาตรฐาน  ต  1.1 เขาใจกระบวนการการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องท่ีฟง
และอาน  จากส่ือประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
  มาตรฐาน  ต. 1.2 มีทักษะในการส่ือสารทาภาษา  แลกเปล่ียนขอมูล  ขาวสาร  
ความคิดเห็น  แสดงความรูสึกโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
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  มาตรฐาน  ต. 1.3 เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน  และการส่ือสารขอมูล  ความ
คิดเห็นและความคิดรวบยอดในเร่ืองตาง ๆ  ไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
 สาระท่ี  2 ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน  ต. 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  มาตรฐาน  ต. 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 สาระท่ี  3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
  มาตรฐาน  ต  3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 สาระท่ี  4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน  ต  4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
สถานศึกษาชุมชน  และสังคม 
  มาตรฐาน  ต  4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู  การศึกษา
ตอการประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม 
 

การประเมินผลทางภาษา 

 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ครูผูสอนเปน  
ผูท่ีเสาะแสวงหาวิธีสอนและเทคนิคการสอนภายในช้ันเรียนใหเกิดความรูแบบผสมผสานโดย

คาดหวังวาผูเรียนจะตองมีความรูและทักษะทางภาษา  โดยนําความรูจากกระบวนการเรียนรูภาษา  
ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ มาผนวกเขากับความรูท่ีเกิดข้ึนภายในตน  และสามารถใชสถานการณ
ตาง ๆ ไดจริง  สวนลักษณะภาษาท่ีนํามาประเมินควรเปนภาษาที่ใชในสถานการณส่ือสารตาม
สภาพจริง  คือ  เปนขอความท่ีสมบูรณในตัวเอง  เปนภาษาท่ีเจาของภาษาใช  มีความเปนธรรมชาติ
อยูในบริบท  ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสามารถในการใชภาษาตามสถานการณและควรจัดใหครอบคลุม  
นั่นคือตองประเมินท้ังความรู  ซ่ึงหมายถึงเนื้อหาทางภาษา  ประกอบดวย  เสียง  ศัพท  โครงสราง  
ไวยากรณ  ประเมินท้ังความสามารถหรือประสิทธิภาพ  ซ่ึงหมายถึง  ทักษะในการนําความรูไปใช  
การเลือกใชภาษาไดเหมาะสมสอดคลองกับความคิดและสถานการณ  และประเมินของเขตของ  
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การใชภาษา  นั่นคือ  สมรรถภาพในการส่ือสาร  ซ่ึงหมายถึง  ทักษะการรูจักปรับตนของนักเรียนใน
สถานการณ  การส่ือสารสามารถแยกได  เปน  4  สมรรถภาพยอย  ดังนี้ 
 1. สมรรถภาพทางภาษา  เปนส่ิงท่ีบงบอกถึงความสามารถในการใชเนื้อหาทางภาษา
ไดแก  การเปลงเสียง  การสรางคํา  การใชคําศัพท  และโครงสรางประโยค 
 2. สมรรถภาพทางภาษาศาสตรสังคมและวัฒนธรรม  เปนความสามารถในการรูจักใช
ภาษาตามวัฒนธรรมสังคม  รูจักปรับภาษาใหเหมาะสมกับบุคคล  และกฎเกณฑทางสังคม  ตาม
บทบาทและสถานภาพในสถานการณการส่ือสาร 
 3. สมรรถภาพทางการเรียบเรียงถอยคํา  เปนความสามารถในการเรียงลําดับความคิด 
เช่ือมโยงประโยคเปนขอความ  เช่ือมโยงขอความหลักและขอความรอง รายละเอียดตามบริบท    
ไมวาจะเปนขอความท่ีส่ือสารดวยวาจา  หรือเปนลายลักษณอักษร 
 4. สมรรถภาพทางยุทธศาสตรการส่ือสาร  เปนความสามารถในการใชวิธีการทดแทน
ตางๆ เพื่อดําเนินการส่ือสารใหตอเนื่อง  เชน  การอธิบายคําดวยทาทางหรือดวยการใชประโยค
เทียบเคียง 
 การประเมินผลทางภาษา  จึงไมไดมีลักษณะเปนเสนตรงแตเปนแบบวงจร  โดยแตละ
สวนมีหนาท่ีใหขอมูลแกกันและกัน  และควรนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียน  ชวยใหผูเรียนได
ทบทวนส่ิงท่ีเขาไดเรียนมา  และเพื่อใหเกิดความรูสึกภูมิใจในผลงานท่ีเกิดกับตนเอง 
 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษา 

 

 จากสาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จะเห็นไดวามีแนว
ดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ซ่ึงในการสอนภาษาจีน   
ก็เชนเดียวกันไดยึดแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเปนแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน  ผูวิจัยจึงศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  ดังรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 การสอนภาษาตามแนวส่ือสาร (Communication Language Teaching - CLT) เปน    
การสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษา ท้ังในดานรูปแบบทางภาษาและการนํา
ภาษาไปใชในสถานการณและบริบทตาง ๆ    
 
แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

 การสอนภาษาตางประเทศในระยะเวลาที่ผานมา  จะเห็นไดวา  นักภาษาศาสตรและ
ครูผูสอนภาษา  ไดพยายามศึกษาและคนควาหาวิธีการสอนตาง ๆ  เพื่อนํามาใชในการสอน  หรือ
ปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ประมาณป  พ.ศ. 1970  การสอนภาษาตามแนวการสอนท่ีเพื่อการส่ือสารเร่ิมไดรับ
ความนิยม  เนื่องจากเปนแนวการสอนท่ีเนนความหมายมากกวารูปแบบหรือโครงสรางทางภาษา  
รูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีชวยใหผูพูดสามารถส่ือหนาท่ีของภาษาได

ตามตองการ ฮาลลิเดย (Halliday 1982, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2541 : 48) กลาววา ภาษามีหนาท่ี
ตาง ๆ เชน  ใชในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ใชแสดงความรูสึกของตนเอง  ใชเพื่อใหขอมูลตาง  ๆ  หรือ
ใชเพื่อสรางจินตนาการ  เปนตน 
 ปจจุบันการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใน    
การดํารงชีวิตประจําวันได  ซ่ึงนอกจากผูเรียนจะตองมีความรูเร่ืองไวยากรณหรือกฎเกณฑทางภาษา
แลวผูเรียนตองมีความรูในส่ิงท่ีอยูนอกเหนือจากกฎเกณฑของภาษา  เชน  บทบาททางสังคม  เจตคติ
ของคูสนทนา (กนกมนต คงสะอาด 2533 : 6) ซ่ึง ลิทเติลวูด  (Littlewood 1984, อางถึงใน ปาริชาติ  
วัฒนกุล 2530 : 57)  ใหความเห็นวาแนวคิดของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมิไดปฏิเสธแนวคิด
วิธีการเรียนแบบเนนโครงเสียทีเดียว  เพียงแตขยายขอบเขตของวัตถุประสงคออกไป  โดยเนนการ
ท่ีผูเรียนสามารถฝกฝนส่ิงท่ีตนเองไดรับ  กับสถานการณท่ีตองการส่ือสารไดตอบจริง ๆ  
 

ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเปนแนวคิดท่ีเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการส่ือสาร

หรือสนทนากับผูอ่ืนได  ดังท่ีมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังตอไปนี้ 
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 ฟนอคเชียไร (Finocchiafo 1982, อางถึงใน กรมวิชาการ 2546 : 44)  พูดวา การสอน 
การใชภาษาเพ่ือการส่ือสารเปนการสอนท่ีเนนการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร  ซ่ึงรวมถึง
ความเหมาะสมและการยอมรับการใช  และสถานการณทางสังคมท่ีใชภาษานั้นอยู 
 ไฮม (Hyme 1970, อางถึงใน อรุณี วิริยะวิตรา 2532 : 47) กลาววาการส่ือสาร คือ  
ความสามารถในการใชภาษาหรือตีความไดถูกตองเหมาะสมเม่ือมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ในสังคมและสามารถรูไดวาเม่ือไรควรจะพูด  และควรจะพูดอะไรกับใคร  เม่ือไร  ท่ีไหน  และใน
ลักษณะอยางไร 
 ฮาลลิเดย (Halliday 1982, อางถึงใน ราตรี ศรีทองเทศ 2544 : 15) ไดกลาวถึงอีกแง    
มุมหนึ่งของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  คือ  เร่ืองหนาท่ีของภาษา  (Function)  วาหมายถึง       
การรวมเอาหัวขอท่ีเหมือนกันเขาใจไวตามหนาท่ีของฉัน  ในรูปของหนวยตาง ๆ เชน  การทักทาย  
การขอรอง  การเชิญ  ฯลฯ 
 สรุปไดวาการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษา  เพื่อการส่ือสารเนนถึงการใชภาษา  
(Use)  ของผูเรียนมากกวาหลักหรือกฎเกณฑการใชภาษา (Usage)  และใหความสําคัญกับความ
คลองแคลวในการใชภาษา  แตมิไดหมายความจะละเลยความถูกตอง  ดังนั้นการเรียนการสอน  
แนวน้ี  จึงเนนกิจกรรมเพ่ือการฝกการใชภาษาท่ีใกลเคียงสถานการณจริงใหมากท่ีสุด  โดยการฝก
ในลักษณะทักษะสัมพันธหรือทักษะรวม  โดยผูสอนเปนผูนํามาใหผู เรียนฝก   เชน  สราง
สถานการณใหผูเรียนไดสนทนาโตตอบกัน  ในลักษณะตาง ๆ  เชน  เปนคู  เปนกลุม  2  หรือ  3  คน  
กลุมยอยและกลุมใหญ 
 จุดมุงหมายของแนวการสอนเพื่อการส่ือสารท่ีสําคัญ  คือ  สรางความสามารถใน      
การส่ือสาร (Communicative Competence) ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ (Savignon 1983, อางถึงใน 
ไชยนันท  แสงทอง. 2546 : 18) 
 1. ความสามารถดานกฎเกณฑและโครงสรางของภาษา  (Linguistic  or Grammatical 
Competence)  คือ  ความสามารถเก่ียวกับศัพท  หนวยคํา  โครงสราง  หรือไวยากรณ  และการออกเสียง  
ผูท่ีเรียนภาษาควรนําความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ  และโครงสรางภาษาไปใชในการพูด 
 2. ความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงสังคม  (Sociolinguistic Competence)  คือ  ความ 
สามารถในการใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรม  เชน  รูวาควร
พูดอยางไรในสถานการณอยางไร  โดยคํานึงถึงบทบาทของตนเองและผูรวมสนทนา  และ
จุดประสงคของการปฏิบัติสัมพันธ  ตลอดจนกฎเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมนั้น ๆ  
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 3. ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence) คือ ความ 
สามารถในการวิเคราะหตีความ  ความสัมพันธระหวางประโยคตาง ๆ สามารถเช่ือมโยงความหมาย
และโครงสรางไวยากรณ  เพื่อพูดหรือเขียนส่ิงตาง ๆ ท่ีตอเนื่อง  และมีความหมายท่ีสัมพันธกัน  
เชน  การเลาเร่ือง  การเขียนจดหมายธุรกิจ  หรือวิธีการส่ิงตาง ๆ เปนตน 
 4. ความสามารถดานการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย  (Strategic  Competence)  คือ  
ความสามารถในการใชกลวิธีตาง ๆ เชน  การถอดความ  การพูดซํ้า  การพูดออม ๆ หรือการเดา   
เพ่ือชวยในการส่ือความหมาย  เม่ือเกิดความไมเขาใจในการส่ือสาร  หรือไมสามารถส่ือสารใหอีก
ฝายหนึ่งเขาใจได 
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การท่ีจะมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น 
หมายถึง  การมีความสามารถท้ังทางดานกฎเกณฑไวยากรณของภาษาและความสามารถในการใช
ภาษาในการส่ือความหมาย  และถูกตองตามสถานการณในการใชภาษา  จําเปนตองอาศัย
ความสามารถ  4  ดาน  คือ  ความสามารถทางดานกฎเกณฑและโครงสรางของภาษา  ความสามารถ
ดานภาษาศาสตรเชิงสังคม  ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ  และความสามารถดาน
การใชกลวิธีในการส่ือความหมาย 
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 จุดมุงหมายหลักของการใชกิจกรรม  เพื่อการส่ือสารในการเรียนภาษานั้นเพื่อใหผูเรียน
ใชภาษาในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสมและใชภาษาท่ีถูกตองเปนท่ียอมรับของสังคม     
การเลือกใชกิจกรรมจึงตองข้ึนอยูกับจุดประสงค  และเนื้อหาของบทเรียนเปนสําคัญสําหรับ
กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ีเนนการพัฒนาทักษะตาง ๆ  และความสามารถของผูเรียนให
ผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  ดังนี้ 
 
การสอนทักษะการฟง 

 การฟงเปนการส่ือสารในชีวิตประจําวันท่ีจะทําใหผูฟงและผูพูดเขาใจกัน  ทักษะการฟง
จึงเปนทักษะแรกท่ีผูเรียนตองเรียนรูกอนเพ่ือทําความเขาใจ  จึงจะสามารถปฏิบัติตามหรือพูด
โตตอบได  ทักษะการฟง  จึงเปนพื้นฐานไปสูการพูด  การอานและการเขียน  ฉะนั้น  ทักษะการฟง
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จึงมีความสําคัญตอผูเรียนท่ีจะไดรับการฝกฝนอยางเพียงพอและจริงจัง  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2537 : 
159-167)  ข้ันตอนในการสอนการฟง  มีดังนั้น 

 
ขั้นตอนในการสอนการฟง  ประกอบดวยรายละเอียดดังในแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี  2  ข้ันตอนในการสอนการฟง 
 
 จากข้ันตอนการสอนการฟง  ตองมีการฝกฝนทักษะการฟงเพิ่มเพื่อผูเรียนจะจดจํา  และ
แยกแยะเสียงไดถูกตอง   พอลสตัน และคณะ (Paulston al et. 1976, อางถึงใน สุมิตรา  อังวัฒนกุล 
2537 : 160) ไดเสนอแนะข้ันตอนการฝกทักษะการฟง สรุปไดดังนี้ 
 1. กระตุนความสนใจของผูเรียนและใหผูเรียนรูจุดมุงหมายของการฝกทักษะการฟง

วาเม่ือฟงจบแลวจะตองตอบคําถาม  ปฏิบัติตาม  หรือเขียนเร่ืองราว 
 2. ใหผูเรียนฟงขอความ  หรือเร่ืองราวท่ีเตรียมไว  ขอความหรือเร่ืองราวน้ันควรใช
ความเร็วปกติ  ผูฟงสามารถฟงซํ้าไดเม่ือตองการ  จํานวนคร้ังข้ึนอยูกับความยากงายของเร่ืองท่ีฟง  
หรืองานท่ีใหปฏิบัติ 
 3. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัด  หรืองานท่ีมอบหมายให  หลังจากการฟง 
 4. ใหขอมูลยอนกลับเมื่อมีการตรวจ  เพื่อเปนกําลังใจ  หรือแกไขขอบกพรอง 

ผูสอนออกเสียงนําเปนตัวอยาง  2-3  คร้ัง 

ผูเรียนฝกออกเสียงจนคลองแคลวชัดเจนและถูกตอง 

ผูสอนแกไขผูท่ีออกเสียงไมถูกตอง 

ผูเรียนออกเสียงตาม 
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 วิธีการและการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการฟง  ควรปฏิบัติตามลําดับจากงายไปหายาก  
ดังนี้  (ทิพพดี  อองแสงคุณ 2535, อางถึงใน กรมวิชาการ 2546 : 19) 
 1. การฟงเสียงพยัญชนะ  คําเดี่ยว  วลีและประโยค  ทําไดโดยใหแสดงออกในลักษณะ
ตาง ๆ กัน  เชน  ปฏิบัติตามคําส่ัง  วาดรูป  เลนเกม  เปนตน  โดยใหสังเกตการณเนนเสียงหนักเบา
ในคํา  เสียง  พยัญชนะตน  กลางหรือทายคํา  และระดับเสียงสูงตํ่าในประโยค 
 2. การฟงโดยพยายามเชื่อมโยงคําตาง ๆ  ท่ีไดยินเปนกลุมท่ีมีความหมาย  เพื่อให     
จํางาย 
 3. การฟงเนื้อเร่ืองส้ัน ๆ  ควรมีคําศัพทและโครงสรางท่ีผูเรียนรูจัก  และใหผูฟงสรุป  
และเลาไดวาเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร  ใครทําอะไร  หรือไมไดทําอะไร  มีเนื้อหาสําคัญอยางไร 
 4. การฟงบทสนทนา  หรือขอความตาง ๆ  ซ่ึงควรเปนบทสนทนา  หรือขอความที่อยู
ในชีวิตประจําวัน  การเรียนจะใชการพูดเปนตัวกลางในการฝกเนื้อหาของภาษา  เทากับเปน         
การยอมรับวา  ใหผูเรียนฟงเนื้อหาทุกตอนกอนเพ่ือเปนบทนํา  เพราะการเรียนจะตองฟงไปพูดไป  
ถาขาดการฟงก็ยอมจะพูดไมได ดังนั้น การสอนการฟงจึงแยกออกเปน 2 ชนิด คือ การสอน การฟง
เพื่อการออกเสียง  และการฟงเพื่อความเขาใจ 
 ลักษณะของการสอนการฟง 

 1. การสอนการฟงและการออกเสียง หมายถึง  การฝกใหผูเรียนฟงเสียง  และสําเนียงท่ี
ถูกตองของคําหรือกลุมคํา  รวมทั้งประโยค  จุดประสงคในการฝกก็เพ่ือจะใหจําเปนแบบในการท่ี
จะพูดตอไป  เม่ือมีวัตถุประสงคดังกลาว  การฝกใหฟงจึงจําเปนตองใหฟงซํ้า ๆ บอย ๆ  จนสามารถ
จับเสียงและสําเนียงของคํา  หรือประโยคไดถูกตองความสามารถในการฟงแบบนี้ตองอาศัย        
การทดสอบดานการฟงแลวใหผูเรียนพูดออกมาจึงจะจับไดวาฟงผิดหรือถูก เพราะฉะน้ันใน         
การสอนตองใหผูเรียนฟงไปและพูดไป  ถาเพียงแตจะสอนใหฟงอยางเดียว  ไมไดพูดก็ไมเกิด
ประโยชน  และถาผูเรียนฟงแลวไมไดพูดก็จะพูดไมถูกโดยเหตุท่ีการสอนตองอาศัยทักษะฟงและ
พูดคูกันไป 

 2. การสอนการฟงเพ่ือความเขาใจ  การสอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการฟงนี้  
อาจจะสอนพรอมกับการฝกพูดหรือฝกอานได  แบบฝกหัดอาจจะทําเปนรูปประโยค  หรือเปนเร่ือง
ส้ัน ๆ ครูจะพูดประโยคหรือเร่ืองนั้นดวยอัตราเร็วปกติหรือจะอัดเสียงลงเทป  เพื่อตรวจสอบวา
ผูเรียนเขาใจส่ิงท่ีไดยินนั้นถูกตองหรือไม  คําถามคําตอบอาจจะทําในรูปปากเปลา  หรือใหผูเรียน
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อานคําถามแลวเขียนคําตอบก็ได  เนื้อหาท่ีจะนํามาทําเปนแบบฝกหัดนั้น  ครูจะตองพิจารณาเลือก
ส่ิงท่ีผูเรียนเคยเรียนมาแลว  ซ่ึงอาจจะเปนเร่ืองของเสียงคําศัพทและไวยากรณ  รวมท้ังการฟงเพื่อ
ความเขาใจดวย 

 การสอนหรือพัฒนานักเรียนในดานทักษะการฟงเปนประบวนการท่ีตองกระทําอยาง

ตอเนื่อง  ซ่ึงกิจกรรมการฟงสามารถจัดไดหลายรูปแบบเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  
โดยเฉพาะในวัยประถมซ่ึงเปนวัยท่ีสําคัญในการปูพื้นฐานการเรียนรู 

 
การสอนทักษะการพูด 

 ทักษะการพูดเปนทักษะท่ีสําคัญในการถายทอดความคิด  ความเขาใจและความรูสึกให
ผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด  ฉะนั้น  การพัฒนาทักษะการพูดจึงตองใชเวลานานใน
การฝก  ตองมีแรงจูงใจและความถนัดของผูเรียน  และข้ึนอยูกับคุณภาพในการสอนของครูดวย  
การสอนการพูดท่ีดีตองใชภาษาท่ีพบจริงในชีวิตประจําวัน  (เสง่ียม  โตรัตน  2534)  เปนเร่ืองรอบ ๆ 
ตัวผูเรียน  มีความยาวเพียง  2  บรรทัด  สําหรับผูเร่ิมเรียนและเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเรียนมากข้ึน  โดย
ธรรมชาติของเด็กหัดพูด  จะพูดทีละคํา ๆ  จนเปนประโยคส้ัน ๆ จากธรรมชาติการเรียนรูภาษาของ
เด็ก  บทเรียนเร่ิมตนจึงสอนการพูดเลียนแบบตามธรรมชาติ  ปญหาจึงมีวาทําอยางไร  ผูเรียนจึงจะ
ชินกับการพูด  เม่ือเติบโตข้ึนสามารถนําไปใชตามสถานการณในสภาพจริงได 
 แนวทางการพัฒนาทักษะการพูด  มีดังนี้ 
 1. สรางความเคยชิน 

  1.1 ทุกคร้ังเม่ือครูเขาช้ันเรียน  ควรเร่ิมตนดวยการทักทายเปนประโยคงาย ๆ จะ
เปนการอุนเคร่ืองท่ีดี  เม่ือผูเรียนสามารถพูดโตตอบประโยคงาย ๆ  ไดก็จะมีกําลังใจและมีความ
เช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน  ทําใหกลาท่ีจะแสดงออก  กลาพูดโดยไมรูตัว 
  1.2 เม่ือจะออกคําส่ังใหผูเรียนทําอะไรก็ตาม  ครูควรเลือกใชคําส่ังเปนภาษาอยาง
งาย ๆ  ท่ีเหมาะสมกับระดับช้ัน  หลีกเล่ียงการใชภาษาไทยท่ีไมจําเปน  จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ผูเรียนท่ีพูดไมคลองแคลว  จะทําใหผูเรียนกลามากข้ึน 
  1.3 ฝกใหผูเรียนใชคํา  หรือกลุมคํา  หรือประโยคท่ีจําเปน 
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 2. สรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

  ครูภาษาระดับประถมศึกษา  จะตองรูจักคัดเลือกรูปประโยคท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดึงดูดความสตใจของผูเรียน  เชน  เพลง  เกม  การสราง
สถานการณและบทบาทสมมุติ  อาจเปนสถานการณท่ีครูกําหนด  หรือผูเรียนแตงเอง เปนตน 
 3. สรางความถูกตองแมนยํา 

  นอกจากการสรางความเคยชิน และสรางความสนุกสนานแลว ส่ิงท่ีครูมองขาม    
ไปได คือ ความถูกตอง แมนยํา ครูตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองไวยากรณ กฎเกณฑ วิธีออกเสียง
และสําเนียง  มีความรูเร่ืองคําศัพทและการนําภาษาไปใชเปนอยางดี  เพื่อจะเปนรูปแบบท่ีดีใหแก
ผูเรียน 
 4. สรางบรรยากาศ 

  ครูตองรูจักสรางบรรยากาศ  เร่ิมตั้งแตครูกาวเขาช้ันเรียน  โดยใชกิจกรรมและส่ือ     
ตาง ๆ  เพื่อกระตุนใหผู เรียนสนใจ  มีการเคล่ือนไหว  เพลิดเพลินและสนุกสนาน  มีความ
กระตือรือรนท่ีจะพูดภาษาโดยอิสระไมตองรอใหครูบังคับ   นอกจากนี้ครูจะตองรูจักจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียนใหเอ้ืออํานวยตอบรรยากาศการฝกพูด 
 5. สรางความม่ันใจ 

  ครูตองสรางความม่ันใจใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน  นับตั้งแตกาวแรกท่ีครูเขาช้ันเรียน
ดวยบุคลิกทาทางและนํ้าเสียงท่ีนาเช่ือถือ  และศรัทธา  สรางความเปนกันเอง  ใหคําชมเชยเม่ือ
ผูเรียนพูดไดถูกตองและครูควรมีความอดทนคอยใหความชวยเหลืออยางจริงใจ  เมื่อพบวาผูเรียนมี
ปญหาในการพูด  ใหโอกาส  ใหกําลังใจ  ครูควรหลีกเล่ียงบรรยากาศท่ีเครงเครียดเกินไป  พยายาม
ใหผอนคลายมากท่ีสุด  เพื่อสรางเจตคติท่ีดีของผูเรียนตอการพูด  มีกําลังใจ  และความเช่ือม่ันใน
ตนเอง  สามารถพูดไดอยางไมเคอะเขิน  และมีความกระตือรือรนท่ีจะฝกพูดภาษาอังกฤษใหดียิ่งข้ึน
เร่ือย ๆ การสอนพูดนี้ท่ีแทจริงแทรกอยูในเนื้อหาวิชาท่ีผูเรียนเรียน  เชน  ไวยากรณ  คําศัพท  อาน
และเขียน  เปนตน  เพราะในการฝกเนื้อหานั้น ๆ  จะใชการฝกเปนบันไดชวยผูเรียนเกิดความ
แมนยําในเนื้อหา 
 การพูดเปนพฤติกรรมท่ีมนุษยแสดงออกเพื่อแสดงปฏิกิ ริยาตอบโตผู อ่ืน   หรือ
สถานการณอ่ืน หรือใชถอยคําเพ่ือโนมนาวผูอ่ืนใหคลอยตามตนเอง  การพูดเปนเคร่ืองมือของคน
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ในการใชภาษา  ดังนั้น  ครูจึงตองมีหนาท่ีท่ีจะชวยกระตุนใหผูเรียนพูด  โดยการหาแบบฝกหัดท่ี
เหมาะสมมาใหผูเรียนทํา  ใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงออก 
 การสอนการพูดแบงไดเปน  2  ระดับ  คือ 

 1. ระดับเตรียมตัว  สอนใหพูดเลียนแบบตัวอยาง  สวนมากไดแก  การเลียนแบบ
ประโยคท่ีถูกตองจากครู  หรือจากเทปบันทึกเสียง  และทองจําประโยคพื้นฐานตาง ๆ  
 2. ระดับแสดงออก  เมื่อผูเรียนสามารถจําคําและประโยคไดพอควรแลวจะสามารถ
พูดแสดงความตั้งใจของตนเองออกไปใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ  ไดการสอนการพูด  
แบบน้ีมักจะจัดบทเรียนเปนบทสนทนาหรือการเลาเร่ือง  การสอนอาจจะแบงออกเปนข้ันตอน    
ตาง ๆ ตามระดับจากงายไปหายาก 
 

กลวิธีการทองจําบทสนทนา 

 แบบเรียนท่ียึดหลักวิธีสอนแบบฟง – พูด  สวนใหญจะใชบทสนทนาเปนเนื้อหาของบท
แรก ๆ โดยใหเปนตัวอยางแสดงการใชภาษา  ในวิธีปฏิบัติของระบบฟง – พูดนี้  ส่ิงแรกท่ีผูเรียน
ตองทําคือ  การทองจําบนสนทนาใหข้ึนใจ  “การทองข้ึนใจ”  ไมใชแคทองจําเฉย ๆ เทานั้น  แตตอง
ทองจําใหคลอง  ถึงขนาดสามารถจะพูดออกมาไดท้ังบทอยางรวดเร็วจนเกือบไมตองคิด  ข้ันตอมา
ผูเรียนจะเรียนไวยากรณบางเร่ืองท่ีเลือกออกมาจากบทสนทนา  จากน้ันมีการฝกทําชุดแบบฝกหัดท่ี
เกี่ยวกับไวยากรณเหลานั้น  และสุดทายจะใชความรูใหมท่ีไดในการสื่อสารท่ีเปนสถานการณจริง  
หรือสถานการณจําลอง  การเรียนรู  “บทสนทนาพื้นฐาน”  ไดอยางสมบูรณแบบจึงเปนหลักสําคัญ
สําหรับวิธีแตกตางกันเล็กนอยในแตละคร้ังดวยเสมอ  เชน  ทําตามคําส่ังเหลานี้  (หรือครูอาจคิดหา
คําส่ังอ่ืนเพิ่มเติมก็ได)  เปนตน 
 1. ฟงส่ิงท่ีครูอานและการฟงสูการปฏิบัติ  มีข้ันตอน  ดังนี้  ตั้งใจฟงเฉพาะการใช
ระดับเสียงสูงและเสียงตํ่า  ขอดีของคําส่ังนี้คือ  ผูเรียนอาจสังเกตการณใชระดับเสียงสูง – ต่ํา ไดจริง  
และผูเรียนอาจจะเขาใจความหมายของเน้ือหาบางสวนทําใหผูเรียนไมตองพะวงกับการทําความ

เขาใจเนื้อหาท้ังหมด  เปนการใหงานอยางอ่ืนชวยดึงดูดความสนใจไปจากความพยายามจะเขาใจ 
 2. ขณะท่ีฟง  ใหผูเรียนบอกคําหรือสวนของเนื้อหาท่ีไมเขาใจ  หลังจากอานในเท่ียวนี้
แลว 
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 3. ครูจะตอบคําถามท่ีเกี่ยวกับความหมาย  แตไมตอบเร่ืองของไวยากรณ  จุดประสงค
ในข้ันนี้ก็เพื่อใหแนใจวาผูเรียนเขาใจความหมายของเน้ือหาดีกอนท่ีจะทําข้ันตอไป  การอภิปราย  
หรืออธิบายใด ๆ ในข้ันนี้  อาจเปนการฝกสนทนาท่ีมีคุณภาพมากที่สุด  เพราะเปนการถามเพื่อ
ตองการทราบคําตอบจริง ๆ อีกท้ังคําศัพทท่ีนํามาใชเกือบท้ังหมด  เปนคําศัพทท่ีนํามาจากเน้ือหาท่ี
สามารถจะนําไปใชในข้ันตอไปดวย 
 4. ตอไปใหผูเรียนฟงและพยายามวาดภาพตามที่ไดยินจากเนื้อหา  โดยใหเปนภาพท่ี
ชัดเจนและมีรายละเอียด  ครูจะหยุดเล็กนอยหลังอานจบแตละประโยค  ข้ันนี้จะเปนโอกาสให
ผูเรียนตรวจสอบใหแนใจและเติมรายละเอียดใหกับความหมายใหม  ในขณะท่ีคําอธิบายท่ีไดรับใน
ข้ันท่ีแลวยังคงเปนส่ิงใหมอยูในสมอง 
 5. คร้ังนี้ครูจะอานเร็วข้ึนเล็กนอย  ใหผูเรียนตรวจดูวาตองการเปลี่ยนอะไรในภาพที่
วาดไวในใจหรือไม  จุดประสงคของข้ันนี้คือ  การทําใหจินตนาภาพมีความสอดคลองและ             
มีลักษณะบูรณาการดีข้ึน 
 6. ครูจะใหเวลา  15  นาที  เพื่อใหผู เ รียนดูจินตภาพท่ีสรางข้ึนเองอีกคร้ังหนึ่ง  
จุดมุงหมายของข้ันตอนตาง ๆ หลังจากนี้  จะเปนการประสานรูปแบบของเนื้อหาเขากับความหมาย
อยางใกลชิดและกระชับท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจินตภาพตองมีความชัดเจน  และ
แนวแนมิฉะนั้นกิจกรรมในขั้นท่ี  6-9  จะเปนเพียงการพูดซํ้าชนิดไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ เลย 
 7. ขณะท่ีอานครูจะเปล่ียนคําบางคํา  ถาผูเรียนไดยินคําไหนผิดจากเดิม  ใหยกมือข้ึน  
และถาจําคําท่ีถูกไดใหพูดคํานั้นออกมาเบา ๆ  ใหผูเรียนแสดงคําตอบของตัวเองออกมาโดยใชกิริยา
อาการทางกาย  และใหผูเรียนรูวามีคร้ังใดบางท่ีเพ่ือน ๆ ไดยินคําผิดนั้นแลว  นอกจากนั้น  ยังใหรู
วาถาตอบผิดก็ไมจําเปนตองรูสึกวาจะถูกลงโทษ  หรือเกิดความอายตอหนาเพื่อน ๆ  
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีใชเวลาอยางคุมคา  และสามารถจะทําใหปฏิกิริยาโตตอบ
กันระหวางครูกับผู เรียนไดอยางมีจังหวะ   ครูอาจใชวิธีเขียนคําท่ีจะนํามาใชเปน  “คําผิด”                 
ท่ีเหมาะสมไวจํานวนมาก  ตรงริมกระดาษ  หรือมิฉะนั้น  ก็เขียนไวระหวางบรรทัด ท้ังนี้เพื่อให
กิจกรรมดําเนินไปไดโดยไมสะดุด  เพราะไมสามารถคิดคําแทนไดทันในขณะอานออกเสียงไปดวย  
ขณะท่ีครูปฏิบัติตามข้ันตอนนี้ อาจจะอานไดถึง  4-5  คร้ัง โดยเปล่ียน “คําผิด” ไปดวยทุกคร้ัง 
 8. ครูจะอานสลับ  ขณะหยุดใหผูเรียนออกเสียงขอความนั้น  ดังพอใหตัวเองไดยิน  
หรือนึกวากําลังพูดใหคนอ่ืนฟง  อยาใหเปนการวาซํ้าตามครู  แตใหเปนการพูด  ข้ันนี้เปนการชวย
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ใหผูเรียนแตละคนทําการผสมผสานรูปแบบของภาษากับความหมายของเน้ือหาที่ไดมาใหม

กลายเปนส่ิงท่ีมีชีวิตข้ึนมาในสมองของผูเรียน  ไมใชปลอยใหเปนเพียงวัตถุไรชีวิตทางภาษาท่ีเอา
มาพูดซํ้า ๆ เหมือนเคร่ืองจักรเทานั้นเอง 
 9. คร้ังนี้ครูจะหยุดอานหนังสือเล็กนอยหนาวลีและละวลี  ใหผูเรียนลองนึกคําท่ีจะ
ตามมากอนท่ีจะไดยินครูอานตอไป  ข้ันนี้มาถึงข้ันท่ีผูเรียนจะไดแสดงออกทางภาษาตามแนววิธี
ปฏิบัติในการทองจําแลว  แตเปนการกระทําท่ียังไมใชเสียง  การกระทําท่ีถูกตองจะไดรับรางวัลเปน
ความพอใจในทันที  เปนเหตุใหการกระทํานั้นไดรับการเสริมแรงยิ่งข้ึน  สวนท่ีไมถูกตอง  ก็จะ
ไดรับการแกไขในทันทีเชนกัน  โดยไมมีการลงโทษใด ๆ  
                  10. ใหผูเรียนฟงท้ังหมดอีกคร้ัง  คราวนี้ไมตองสนใจกับคํา  แตใหนั่งฟงตามสบาย
เหมือนวาเพิ่มไดฟงเร่ืองนี้เปนคร้ังแรก  ข้ันนี้เปนโอกาสเหมาะท่ีครูจะใชน้ําเสียแบบเนนและ
เกือบจะเปนน้ําเสียงแสดงชัยชนะ  ครูใชน้ําเสียงเปนการแสดงนัยแหงชัยชนะดังกลาวไดโดยไมตอง
ใชคําพูด ชัยชนะท่ีวาก็คือ การทองจํานั้นประสบผลสําเร็จและเสร็จสมบูรณไปแลวอยางราบร่ืน  
หลังจากครูอานจบแลว ใหหยุดเงียบประมาณ 10-15 นาที 
 

การฝกแบบเทียบแทนอยางงาย (The  Simple  Substitution  Drill) 

 การฝกไวยากรณแบบท่ีงายท่ีสุดนาจะเปนการใหผูเรียนนําขอความส้ัน ๆ ไปแทนท่ีอีก
ขอความหนึ่งเร่ือยไปในโครงสรางรูประโยค  เพียงประโยคเดียว  ส่ิงหนึ่งท่ีพึงระลึกถึงสําหรับการ
ฝกแบบนี้คือ  เปนการฝกท่ีหวังวาจะเปล่ียนการใชภาษา  (Performance)  ใหเปนความสามารถทาง
ภาษา  (Competence)  โดยวิธีการที่มีระบบ  หมายถึงวา  เปนการนําใหผูเรียนพูดวลี  หรือประโยค
จํานวนหน่ึงท่ีมีลักษณะบางอยางรวมกัน โดยหวังวาจะชวยใหเกิดแหลงความรูภายในท่ีผูเรียนจะใช
สรางวลี  หรือประโยคในกระสวนแบบเดียวกันนี้ไดดวยตนเองในอนาคต  เม่ือแรกท่ีผูเรียนเร่ิมออก
เสียงประโยคในแบบฝกหัดแบบนี้  อาจจะใชความสามารถทางภาษาเพียงระดับพื้น ๆ ท่ัว ๆ ไป  
เชน  ความสามารถในการออกเสียงซํ้าตามครู  หรือความสามารถท่ีอานประโยคนั้นได  และตอไป  
ก็อาจจะเร่ิมพูดประโยคเดิมเหลานี้  โดยอาศัยส่ิงใหมท่ีสังเกตเห็นซ่ึงหากทําแลวประสบผล  จุดท่ี
ผูเรียนสังเกตเห็นนั้น  จะยิ่งชัดเจนข้ึน  และแนนแฟนข้ึนในสมองของผูเรียน  พรอมท่ีจะใชไดดี
ยิ่งข้ึนในโอกาสตอไปท่ีตองการ 
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 การสอนทักษะพูดเปนทักษะท่ีควบคูกับทักษะการฟง  การท่ีจะพูดไดใกลเคียงกับ
เจาของภาษานั้นตองเร่ิมจากการฝกฝนการฟงเลียนแบบการออกเสียง  การเรียนรูในช้ันเรียนจะชวย
ใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการส่ือสารไดดีข้ึน  เม่ือผูพูดมีความคลองแคลวในการใชภาษาโดยใชบท
สนทนาซ่ึงเปนการพูดแบบมีแบบแผนแลว  ผูพูดสามารถพัฒนาการพูดอยางอิสระ 
 
การสอนทักษะการอาน 

 ในดานการจัดกิจกรรมการสอนอาน  ผูเช่ียวชาญไดเสนอกลวิธีในการสอนอานและ
แนะนํากิจกรรมการสอบผาน  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนไว
ดังตอไปนี้ 
 วิสาข  จัติวัตร  (2541 : 52-57)  สรุปกลวิธีในการสอนอานเพื่อการส่ือสารไวดังนี้ 
 1. กอนอานขอความใด ๆ  ผูอานควรทํานายขอความที่อานลวงหนาจากหัวขอเร่ือง
หัวขอยอย  โดยใชความรูของตนเองท่ีมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ  ผูอานสามารถเดาเนื้อเร่ืองไดจาก
รูปภาพ  ตาราง  แผนภูมิ  ซ่ึงสามารถเสนอแนะเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะอานได 
 2. ผูอานมีจุดประสงคในการอาน  เชน  อานเพ่ือคนหาขอมูลบางอยางโดยใชเทคนิค  
Scanning  กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็ว  เพื่อหาขอความท่ีตองการ  ท้ังนี้ผูเขียนอาจตั้ง
คําถามหรือปญหาใหผูอานคําตอบท่ีจะอานขอความนั้น ๆ เพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคในการอาน 
 3. การตีความของคําศัพทจากขอความในบริบท  โดยอนุมาน  (Inter)  ความหมายของ
คําศัพทไดจากคําท่ีมีความหมายคลายกัน  คําท่ีมีความหมายตรงกันขาม  โครงสรางของคําและจาก
ประสบการณและจากประสบการณของผูอาน 
 4. ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตาง ๆ และโครงสรางของยอหนาท่ีอาน
โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท  ไวยากรณ  และคําท่ีใชเช่ือมประโยค  เชน  สามารถเขียนโครงสราง
ของยอหนา  ซ่ึงประกอบดวยใจความสําคัญ  (Main  Idea)  และขอความสนับสนุน  (Supporting  
Details)  ไดสามารถบอกหนาท่ีของภาษาขอความนั้น ๆ  มีจุดมุงหมายท่ีจะใหคําจํากัดความ  
บรรยาย  ใหตัวอยางหรือใหเหตุผล  เปนตน 
 5. การสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารท่ีแปลกใหม  และชวยให
ผูอานเขาใจขอความท่ีไดดียิ่งข้ึน  คือ  ถายโอนขอมูลท่ีอานในรูปตาง ๆ (Transfer  of  Information) 
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  5.1 การถายโอนขอมูลจากขอความท่ีอานมาเปนแผนผัง  ตาราง  รูปแบบ  แผนท่ี  
และแผนภูมิ 
  5.2 การถายโอนขอความจากแผนผัง  ตาราง  แผนท่ี  แผนภูมิ  และรูปภาพ  เปน
ขอความภาษาอังกฤษ 
  5.3 การยอขอความท่ีอานในรูปของตาราง  หรือยอหนาส้ัน ๆ  
  5.4 การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก  Jigsaw  Reading  คือ  ผูอานพยายามนํา
เนื้อหาขอมูลมาประดิษฐติดปะตอกัน  เพื่อแกปญหาบางอยาง 
 นอกจากนี้ สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2535 : 178-184)  ไดเสนอกิจกรรมการสอนการอานไว  
ดังนี้ 
 1. ใหอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานกอนการอานเพื่อเช่ือมโยงความรูเดิมกับเร่ืองท่ีอาน 
 2. ใหฝกคําศัพทท่ีอาน  แลวใหคําตรงขามหรือคําท่ีมีความหมายคลายกัน 
 3. ใหหาคําสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน 
 4. ใหเลาเร่ืองท่ีอานดวยคําพูดของตนเอง 
 5. ใหเขียนสรุปเร่ืองท่ีอาน 
 6. ใหเขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ืองท่ีอาน 
 7. ใหเขียนสรุปเร่ืองท่ีอาน 
 8. ใหอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน 
 9. ใหอานหนังสือพิมพภาษาไทยแลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ 
                  10. ใหแสดงบทบาทสมมติ 
 การสอนอานเพื่อการส่ือสารนั้น  มีข้ันตอนการสอนทักษะการอานไวดังนี้ 
 1. กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-reading  Activities)  เปนการสรางความสนใจและปู
พื้นความรูในเร่ืองท่ีจะอาน  เชน  การคาดเดาเร่ืองท่ีจะอาน  เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรู
เดิมแลวนํามาสัมพันธกับเร่ืองท่ีอาน  การเดาอาจจะถูกหรือผิดก็ได  นอกจากน้ีใหนักเรียนเดา
ความหมายของคําศัพทจากบริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือจากรูปภาพและการแสดงทาทาง 
 2. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการทําความเขาใจ  
โครงสรางและเนื้อความในเร่ืองท่ีอาน  กิจกรรมในขั้นนี้  ไดแก  การลําดับเนื้อเร่ือง  โดยตัดเร่ือง
เปนสวน ๆ อาจจะเปนยอหนา  หรือเปนประโยคก็ได  แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง
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ใหเขียนแผนภูมิโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง  เติมขอความลงในแผนภูมิของเนื้อเร่ือง  และให   
เลาเร่ืองโดยสรุป 
 3. กิจกรรมหลังการอาน  (Post-reading Activities) เปนการตรวจความเขาใจของ
ผูเรียนกิจกรรมท่ีทําอาจเปนการถายโยงไปสูทักษะอ่ืน ๆ เชน  ทักษะการพูด  การเขียน  โดยให
แสดงบทบาทสมมติ  ใหเขียนเร่ือง  หรือเขียนโตตอบ 
 สรุปกิจกรรมการสอนอานเพื่อการส่ือสารนั้น  เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเปน 
ผูท่ีหาขอมูลท่ีถูกตองจากส่ิงท่ีอาน  จากนั้นอาจใหทํากิจกรรมหลังการอาน  เปนกิจกรรมที่ส่ือ
ความหมายหรือถายโอนความรูในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การพูดสรุป  เขียน หรือส่ือความหมายในรูป
แผนผังตาราง  แตบางคร้ังในการจัดกิจกรรมการสอนอานเพื่อการส่ือสารนั้น  การใชคําถาม  ถูก/ผิด
เติมคําหรือแบบตัวเลือกใหตอบก็จะเปนการชวยใหผูอานสามารถเรียงลําดับเนื้อหา  และเขาใจ     
บทอานเพิ่มยิ่งข้ึน 

 
การสอนทักษะการเขียน 

 สําหรับกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนเพื่อการส่ือสารนั้น  การฝกทักษะการเขียนเพื่อ
การส่ือสารจะเปนการเขียนในระดับท่ีสูงกวาประโยค  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียบเรียงประโยคให
เหมาะสมและส่ือความดี  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2537 : 185)  ไดกลาววาการจัดกิจกรรมในการสอน
ทักษะเขียนควรมีหลักดังนี้ 
 1. การสอนทักษะการเขียนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและเสริมรูปแบบ

แบบภาษาที่ผูเรียนคุนเคยแลวจากการฟงและพูด 
 2. การควบคุมการเขียนควรลดนอยลงตามลําดับ  ผูเรียงควรฝกตอบสนองตอส่ิงช้ีแนะ
ดวยตนเองทีละนอย 
 3. กิจกรรมการเขียนเพ่ือการส่ือสารควรเนนเปนพิเศษ  และหลังจากท่ีผูเรียนไดฝก
การเขียนตามที่ผูสอนช้ีแนะ  ผูเรียนควรมีอิสระในการเขียน 
 
กิจกรรมการสอนทักษะ  การเขียนแบงออกเปน  3  ประเภท  ตามลักษณะการเขียนคือ 

 การเขียนแบบควบคุม  (Controlled  Writing)  เปนกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนท่ี
ผูสอนใหเนื้อหา  และรูปแบบสําหรับผูเรียนในการเขียน  เชน  รูปแบบประโยคท่ีตองใช  ตัวอยาง  
ยอหนาสําหรับเลียนแบบ  หรือขอความสําหรับเติมใหสมบูรณ  กิจกรรมการเขียนแบบควบคุมแต
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ละกิจกรรมจะเปนการเสริมแรงการใชคําศัพท  หรือโครงสรางประโยคแบบใดแบบหนึ่งอาจเปน
การใหผูเรียนลอกขอความ  โดยเปล่ียนแปลงองคประกอบบางอยาง 
 การชี้แนะแนวทางในการเขียน  (Guided  Writing)  เปนกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะท่ีพัฒนา
มาจากการเขียนแบบควบคุม  โดยใหผูสอนหาเนื้อหาและรูปแบบภาษาเพียงบางสวนสําหรับผูเรียน
ใชในการเขียน  เชน  ประโยคเร่ิมตน  ประโยคสุดทาย  คําถามหรือขอมูลจําเปนสําหรับการเขียน  
และผูเรียนจะมีการอภิปรายรวมกัน  และกําหนดกลยุทธในการเขียนของตนเอง  ดังนั้นขอเขียน    
แตละคนอาจคลายคลึงกันแตไมเหมือนกัน 
 การฝกการเขียนแบบอิสระ (Free Writing) ผูเรียนจะตองเรียนข้ันตอนการนําภาษา     
ไปใช  ซ่ึงชวยใหผูเรียนในดานการรวบรวมความคิดและการเรียบเรียงความคิดกอนท่ีจะไดขอเขียน
ท่ีสมบูรณ 
 การสอนเขียนในระดับประถมศึกษา  ครูผูสอนควรเร่ิมจากการเขียนแบบคัดลอก       
การเปล่ียนคํา  เปล่ียนรูปประโยคกรอบกิจกรรมท่ีครูจัดให  โดยครูผูสอนตองใหขอมูลคําศัพทและ
สอนไวยากรณเนื้อหา  นักเรียนท่ีจะไดใชเปนแนวทางในการคิดและเขียน  ทักษะการเขียนเปน
ทักษะที่เกิดข้ึนภายหลังจากนักเรียนไดรับการฝกการฟง  พูด  และอานในการสอนใหนักเรียนมี
ทักษะการเขียน  ครูควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายประกอบการสอน  เพราะกิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาเหลานี้   จะเปนรากฐานท่ีสําคัญในการท่ีจะสอนการเขียนเพื่อการส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพในระดับสูงตอไป 
 และจะสังเกตวา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทักษะการฟง  การพูด 
การอาน  และการเขียน  ครูสามารถใชกิจกรรมเกมไปชวยในกระบวนการเรียนรูภาษาได 

 
ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2535 : 112-115)  ไดเสนอข้ันตอนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ไว  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation or Introducing New Language)   

  ครูนําเขาสูเนื้อหา  (Lead-In) โดยในข้ันนี้ครูเสนอบริบทหรือสถานการณแก
นักเรียนกอนโดยใชรูปภาพ  การเลาเร่ืองใหฟง  ฯลฯ  จากน้ันจึงเสนอเนื้อหาทางภาษาแกนักเรียน
โดยใหนักเรียนฟงหรืออานในดานเนื้อหาท่ีเสนอควรเปนเนื้อหาท่ีมีบริบท  หรือสถานการณกํากับ
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อยูดวย  ซ่ึงอาจเปนเร่ืองราวหรือบทสนทนา  แตไมควรเปนประโยคเดี่ยว ๆ  และเนื้อหานอกจากจะ
มีคําศัพทและรูปแบบภาษาท่ีตองการนํามาสอนแลว  ก็ควรจะมีคําศัพทหรือรูปแบบภาษาท่ีนักเรียน
เคยเรียนรูมาบางแลว  เพื่อชวยใหสามารถเขาใจเร่ืองราวท่ีฟงหรืออานไดบาง  จากนั้นจะดึงความ
สนใจโดยตรวจสอบดูวานักเรียนเขาใจเร่ืองท่ีฟงหรืออานเพียงใด  เชน  ถามคําถามใหนักเรียนตอบ
หรือกระตุนใหนักเรียนพูด  ถานักเรียนตอบโตหรือสามารถใชภาษาไดก็ไมจําเปนตองเสียเวลากับ
การเสนอเนื้อหามากนัก  ท้ังนี้เพราะนักเรียนอาจเคยเรียนรูเนื้อหาดังกลาวมาแลว  แตถานักเรียน
ตอบไดนอยหรือไมไดเลย  ครูตองตระหนักวาจําเปนตองสอนหรืออธิบาย  และแสดงใหนักเรียน
เห็นวา  เนื้อหาภาษานั้นมีรูปแบบ  วิธีการใชและมีความหมายอยางไร  และถาจําเปนอาจใชภาษาแม
ในการอธิบายได 
 2. ขั้นการฝก (Practice/Controlled Practice)   

  ข้ันการฝกเปนข้ันตอนท่ีใหนักเรียนฝกใชภาษาท่ีเพิ่งเรียนรูใหมในลักษณะของ   
การฝกแบบควบคุม  (Controlled  Practice)  โดยมีครูเปนผูนําในการฝกโดยท่ัวไปการฝกในขั้นนี้    
มีจุดมุงหมายใหนักเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได  จึงเนนท่ีความถูกตองของภาษาเปนหลัก  แตก็มี
จุดมุงหมายใหนักเรียนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  และวิธีการใชรูปแบบภาษานั้น ๆ ดวย
เชนกัน  การฝกแบบควบคุมนี้  ในข้ันเร่ิมแรกมักใชวิธีการฝกแบบกลไก  (Mechanical  Drill)  หรือ
บางคร้ังเรียกกวาการฝกซํ้า ๆ  (Repetition  Drill)  คือ  เปนการใหนักเรียนฝกซํ้า ๆ  ตามตัวอยาง
จนกระท่ังสามารถจดจํา  และใชรูปแบบภาษาน้ันไดแตยังไมเนนในดานความหมาย  ดังนั้นในการ
ฝกแบบนี้นักเรียนอาจจะเขาใจความหมายของรูปแบบภาษาท่ีใชในการฝกก็ได 
 3. ขั้นการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร  (Production/Free Practice) 

  ข้ันนี้สําคัญมาก  เพราะเปนข้ันท่ีเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูภาษาไทย
ในช้ันเรียนกับการนําภาษาไปใชจริงนอกช้ันเรียน  ผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเองโดย
อิสระวิธีการฝกจะฝกในรูปแบบการทํากิจกรรมตาง ๆ  ท่ีผูสอนเปนคนกําหนด 
 หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม (2540 : 21)  และ
หนวยศึกษานิเทศก  สํานักนิเทศการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  (2542 : 18)  ไดเสนอ
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว  5  ข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมความพรอมหรือขั้นนําเขาสูบทเรียน  (Warm  Up)  เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนเน้ือหาใหม  อาจจะเปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนผานมาแลว
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หรือนําเขาสูเนื้อหาใหม  ท่ีจะเรียนตอไปมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เลือกใหเหมาะสมเพื่อเปนตัวเราท่ีดี  
กิจกรรมท่ีใชในข้ันตอนนี้อาจจะเปนเพลง  เกม  นิทาน  การสนทนา  หรือการแสดงตาง ๆ เปนตน 
 2. ขั้นการนําเสนอ  (Presentation)  เปนการใหตัวปอนทางภาษา  (Language  in  Put)  
แกผูเรียน  ท้ังท่ีเปนตัวอยางภาษาท่ีเปนจริง  และผูเรียนมีหนาท่ีฟงและสังเกต  ควรใชกิจกรรมท่ียึด
นักเรียนเปนศูนยกลาง  และเปล่ียนกิจกรรมไปตามสถานการณและความสนใจของนักเรียน  เปน
การนําเสนอใหนักเรียนไดรับรู  ทักษะการฟง  พูด  อาน  หรือเขียน  แลวแตกรณีตามท่ีครูกําหนด
นักเรียนรับรูและสังเกตไปพรอมกับการฟง  อาน  เขียน  ในข้ันนี้นักเรียนจะเขาใจความหมายของคํา
ท่ีครูเสนอ  ขอควรคํานึงถึงท่ีครูตองคํานึงอยางมาก  คือการใชคําพูดพรอมกับแสดงส่ิงของหรือ
กริยาทาทางใหนักเรียนฟง  สังเกตและรับรู  เขาใจอยางถูกตองและชัดเจนท่ีสุด 
 3. ขั้นฝก  (Practice)  เปนการฝกตัวภาษาในสถานการณเดียวกันกับครูผูสอนนําเสนอ  
ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณท่ีเหมือนจริง  ครูผูสอนแสดงบทบาท
เปนผูนํา  (Conductor)  ในการฝกภาษาของผูเรียน  และผูเรียนมีหนาท่ีในการฝกและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนครูจะนําเสนอการพูด  อานหรือเขียน  แลวใหนักเรียนทําตามถาถูกตอง
ควรชมเชย  ถาไมถูกตองควรแกไข 
 4. ขั้นนําไปใช  (Production)  ตองออกแบบกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดใชภาษาใน
การส่ือสารในสถานการณเหมือนชีวิตจริง  เปนสถานการณใหม  ซ่ึงอาจคลายคลึงสถานการณท่ี
ครูผูสอนไดนําเสนอไปแลว  ท้ังนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาท่ีเรียนรูมาแลวในช่ัวโมงกอน ๆ 
และในช่ัวโมงท่ีกําลังเรียนอยู  เพื่อใหนักเรียนเกิดความคลองแคลว  (Fluency)  และถูกตอง  
(Accuracy)  ครูผูสอนแสดงบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา  (Advisor)  คอยแนะนําและชวยเหลือผูเรียน
ในการนําภาษาไปใช  ผูเรียนมีหนาท่ีในการผลิตภาษา  กิจกรรมท่ีควรจัดในหองเรียน  เชน 

4.1  แบงกลุมแสดงบทบาทสมมติ 
4.2  แบงกลุมเลนเกม 
4.3  แสดงทาทางประกอบ 
4.4  ทําแบบฝก 

 5. ขั้นสรุป (Warm Up) เปนข้ันสุดทายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
ท่ีจัดข้ึน  เพื่อใหผูเรียนไดสรุปสาระสําคัญของบทเรียน  ความรู  ทักษะ  และเจตคติท่ีนักเรียนไดรับ
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ในคร้ังนี้  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในข้ันตอนนี้อาจเปน เพลง  เกม  การทําแบบฝกหัดตาง ๆ หรือการ
มอบหมายงาน  เปนตน 
 จะเห็นไดวาในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ผูสอนจะสอนโดยเนนทักษะท้ัง 4 ทักษะ 
ไดแก  การฟง  พูด  อาน  และเขียน  โดยเนนจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษส่ือสาร
ไดอยางมีความหมาย  สวนการสอนจะดําเนินไปตามรูปแบบของทักษะสัมพันธใหคลายกับ
สถานการณจริงกิจกรรมแตละข้ันตอนนั้นจะตองใหนักเรียนเกิดความรู  ทักษะ  และเจตคติตาม
จุดประสงคท่ีหลักสูตรกําหนด  และควรปฏิบัติซํ้าในทุกทักษะจนนักเรียนมีความคลองแคลวใน  
การใชภาษา  แลวนําภาษาไปใชไดในสถานการณท่ีเปนจริงอยางอิสระ 
 
แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือส่ือสาร 

 การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  จะเนนการใชภาษาของผูเรียนเปนหลัก  โดยอาศัย
หลักการของภาษาศาสตรเชิงสังคมวิทยา  (Sociolinguistics)  วาดวยบริบท  (Context)  ภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในแตละชุมชนท่ีอาจใชแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมสําหรับ

กระบวนการนั้นจะเนนการมีปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูเรียนกับผูสอน  และระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียนเปนสําคัญ  การกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากแสดงออกทางภาษาหรือ
ทดลองการใชภาษาเพื่อส่ือสารความหมายดวยตนเองท้ังการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน
ยอมทําใหการพัฒนาทางภาษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามธรรมชาติโดยผูสอน        
มีหนาท่ีคอยชวยเหลือแนะนําและแกไขการใชภาษาท่ีถูกตองแกผูเรียน 
 มอรโรว  (Morrow 1981, อางถึงใน  ไชยนันท  แสงทอง : 19)    ไดกลาวถึงกระบวน    
การเรียนเพื่อการส่ือสาร  ควรมีลักษณะ  ดังนี้คือ 
 1. สอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนรูวาผูเรียนเรียนภาษาไปเพ่ืออะไร  สามารถ
เรียนจนนําใชได  ไมใชเรียนรูเพียงวิธีการเทานั้น 
 2. เนนความเขาใจเ ร่ืองท้ังหมดมากกวาความสามารถ   ในการแยกวิ เคราะห
รายละเอียดในการส่ือสารจริง   เรามุงเนนความสนใจไปที่เนื้อหาความท่ีสารนั้นตองการจะส่ือ  
ดังนั้นผูสอนจะใหผูเรียนไดอานเนื้อความโดยสังเขปเพื่อใหไดความเขาใจท้ังหมด  (Global  
Understanding)  ของเร่ืองท่ีอานกอน 
 3. เนนกระบวนการในการเรียนเทากับรูปแบบของภาษา 
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 4. ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูใชภาษาใหมากท่ีสุด  การใหผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนขอมูลกัน  ใหเลือกใชภาษาตามที่ตองการ  และใหประเมินการส่ือสารของตนเอง       
เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษา 
 5. เนนความคลองและความเหมาะสมในการใชภาษา  โดยไมถือวาขอผิดพลาดเปน
ส่ิงท่ีจะตองแกไขเสมอ  เพื่อชวยใหการส่ือสารของผูเรียนไมหยุดชะงักและเกิดความทอถอยท่ีจะ
ส่ือสาร 
 แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารจะตองเนนใหผูเรียนนําภาษาไปใชได  คือ  เนน     
การใชภาษา  (Use)  มากกวาวิธีใชภาษา  (Usage)  และตองใชผูเรียนรูเปาหมายของการทํากิจกรรม
แตละอยางชัดเจน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรม  นอกจากนี้  การสอนจะตองเนน
ความสําคัญของสวนท้ังหมด  (Whole)  ของภาษาท่ีสอนแลวคอยเนนลงไปในสวนยอย  (Parts)  
เนนกระบวนการเรียน  (Processes)  มากกวาเนนรูปแบบ  (Forms)  เนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติ  
และการท่ีผูเรียนใชภาษาผิดไมใชความผิดความผิดพลาดท่ีรายแรง  หากแตเปนสวนหนึ่งของ     
การเรียนรู  ตราบใดท่ีความผิดนั้นไมเปนอุปสรรคตอการส่ือสาร  ผูสอนควรอนุโลมใหและไมควร
ยับยั้งหรือแกคําผิดระหวางทํากิจกรรม  ซ่ึงกระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนในการเรียนการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสาร  คือชองวางดานขอมูลระหวางผูรวมทํากิจกรรม  (Information Gap) 
 ชองวางดานขอมูลระหวางผูรวมทํากิจกรรม  หมายถึง  ลักษณะที่คูสนทนาตางก็ไม
ทราบขอมูลของอีกฝายหนึ่ง  และตางฝายตางก็ตองการท่ีจะทราบขอมูลหรือใหขอมูลแกกัน  
เรียกวามีความตองการท่ีจะส่ือความหมาย  (Needs  for  Communication)  ท้ังสองฝาย  ดังนั้น  ผูพูด
ตองเลือกใชถอยคําและสํานวนใหเหมาะสมของคําและสํานวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ กัน  วาผูพูด
ตองการถามอะไร  จึงจะตอบไดถูกตอง  ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  การที่คูสนทนาไดขอมูล
ยอนกลับ  (Feedback)  ทันทีเพราะขอมูลยอนกลับทําใหคูสนทนาทราบไดทันทีวาคําพูดของตนน้ัน  
“ส่ือความหมาย”  ตามที่ตองการไปยังผูฟงหรือไม  ถาไมส่ือความหมายตองถามซ้ําหรือเลิกถาม   
ไปเลย  ถาส่ือความหมายแลวตนไดรับคําตอบท่ีตองการแลวหรือยัง  ถายังไมพอตามความตองการ
อาจเพิ่มได 
 ฟนอคติแอโร และโบโมโน (Finocchiaro and Bomono 1973, อางถึงใน กรมวิชาการ  
2542 : 14)  ไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการส่ือสาร  ดังนี้ 
 1. ควรวางแผนในการจัดประสบการณการเรียนใหแกผูเรียนอยางรอบคอบ 
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 2. ควรวางแผนในการจัดสถานการณรวมท้ังอุปกรณท่ีจะชวยใหผู เ รียนเขาใจ

ความหมายของเร่ืองท่ีนําเสนอใหมอยางแจมแจง 
 3. ควรจัดบทเรียนใหมีท้ังการฝกเพื่อใหเปนนิสัย  และการฝกใหใชภาษาอยางมี
ความหมาย  โดยใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร 
 4. ควรใชภาษาของผูเรียนใหนอยท่ีสุด  แตในบางคร้ังควรตัดสินใจใชภาษาของ
ผูเรียนทันที  เม่ือเห็นวาจะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจขอมูลท่ีสําคัญบางประการไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
 5. ควรรูจักวิธีการจัดใหผูเรียนฝกพรอมกันท้ังช้ัน  ฝกเปนกลุมหรือฝกเปนรายบุคคล 
 6. ควรมีความชํานาญในการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกเปนคู 
 7. ควรจัดเตรียมการฝก  บทสนทนา  ตลอดจนบทความตาง ๆ เพื่อใหบทเรียนมีหลาย
ลักษณะอันจะชวยเสริมเนื้อหาของบทเรียนนั้น  และชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถใน       
การส่ือสาร 
 8. ควรมีความคลองตัวในการเตรียมบท  (Script)  สําหรับบันทึกเสียง  และสามารถนํา
การฝกในหองปฏิบัติการมาประสานกันการจัดกิจกรรมในหองเรียนไดอยางเหมาะสม 
 9. ควรมีความสามารถในการตัดสินไดวา  ผูเรียนระดับตนควรจะใชกิจกรรมการอาน  
และกิจกรรมการเขียนเม่ือใด 
                  10. ควรจัดเตรียมบทเรียนสําหรับอานท่ีจะชวยใหผูเรียนเพิ่มพูนท้ังดานความรูและ
ประสบการณ 
                  11. ควรจัดกิจกรรมการเรียนท่ีจะชวยเพ่ิมพูนความสามารถในการเขียนอยางอิสระแก
ผูเรียน 
                  12. ควรสงเสริมใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาท้ังจากบทสนทนาและ   
การจัดกิจกรรมอยางเปนทางการ 
                  13. ควรสงเสริมใหผู เรียนมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง  ในขณะท่ีเรียนรู

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                  14. ควรเลือกใชโสตทัศนูปกรณท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและ
ขอเท็จจริงดานวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
                  15. ควรจัดการประเมินผลท่ีจะทําใหทราบถึงสัมฤทธ์ิผลของผูเรียน  ความตองการใน
การจัดซอมเสริมเปนรายบุคคล  รวมท้ังประสิทธิภาพในการสอนของตัวครูเอง 
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 สําหรับตัวผูเรียน  ในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  ลิตเติลวูด  (Littlewood 
1981, อางถึงใน พัชรินทร  อุทัยฉัตร 2537 : 11)  ไดเสนอวาควรจะตองคํานึงถึงตัวผูเรียน ดังนี้ 
 1. ผูเรียนตองไดรับการฝกความสามารถทางดานภาษาศาสตรใหมากท่ีสุด  นั่นคือ  
ผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะในการนําระบบทางภาษาศาสตรมาใช  จนกระท่ังสามารถใชไดอยางเปน
ธรรมชาติและเหมาะสมในการส่ือความต้ังใจออกมา 
 2. ผูเรียนตองสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางรูปแบบของภาษา  และการใช
ภาษาน่ันคือ  ผูเรียนตองมีความเขาใจในเร่ืองระบบทางภาษาศาสตร  และนํามาใชในระบบทาง  
การส่ือสารไดจริง 
 3. ผู เ รียนตองพัฒนาทักษะและกลวิ ธีในการใชภาษา   เ พ่ือการส่ือสารให มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในสถานการณท่ีมองเห็นไดชัด  และรูจักการใชขอมูลยอนกลับ  เพื่อเปน
เคร่ืองตัดสินความสําเร็จและแกไขขอผิดพลาดโดยการใชภาษาท่ีแตกตางกันออกไป 
 4. ผูเรียนจะตองตระหนักถึงความหมายทางสังคมของรูปแบบภาษา  ซ่ึงความรูดานนี้  
อาจจะไมรวมถึงความสามารถที่จะใชภาษาใหแปรเปล่ียนไปเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณทาง

สังคมที่แตกตางออกไป  แตเปนความสามารถท่ีจะใชภาษาท่ีเปนท่ียอมรับและหลีกเล่ียงไมใช
ขอผิดพลาดท่ีรุนแรง 
 กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา  หลักการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร           
ท่ีกลาวมาขางตน  ครูผูสอนสามารถท่ีจะนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง  4  ทักษะ  
คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  แตควรสอนในรูปทักษะสัมพันธ  คือ  มีกิจกรรมท่ีตองอาศัยทักษะ
มากกวาหนึ่งทักษะ  และมีความสัมพันธกันระหวางทักษะตาง ๆ  เพื่อท่ีจะใหผูเรียนไดมีโอกาส
ส่ือสารกันอยางแทจริง  และเพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค 
 

สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

 

การตั้งโรงเรียนจีนในประเทศไทย 

 โรงเรียนจีนท่ีตั้งข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทยตามหลักฐานปรากฏวา ไดเร่ิมมีข้ึน
กอนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประมาณ 100 ป ซ่ึงอยูในชวงตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
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จุฬาโลก โรงเรียนแหงนี้ตั้งข้ึนท่ีเกาะแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตอมาภายหลังเรียกช่ือ
วา “เกาะเรียน” เพราะโรงเรียนต้ังอยูเปนเกาะกลางแมน้ําเจาพระยา  ตามหลักฐานไมปรากฏวาใคร
เปนผูจัดต้ังข้ึนแตเขาใจวาเปนชาวจีนใชสอนภาษาจีนแกลูกหลานชาวจีน  มีนักเรียนประมาณ 200 
คน การเรียนการสอนเปนการเรียนในศาลเจา  เพราะมีหลักฐานเปนศาลเจาเกา ๆ มีรูปปนในศาสนา
ของจีนตกคางอยู  (สมาคมโรงเรียนราษฎร 2505 : 31) 
 จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกาเจาอยูหัว  จึงปรากฏหลักฐานในการจัดต้ัง
โรงเรียนข้ึนอีกคร้ังในป พ.ศ. 2371  พวกมิชช่ันนารีอเมริกันเขามาเมืองไทย  โดยมีหมอสอนศาสนา
ช่ือ หมอกุตสลาฟ (Gutslav) และหมอทอมลิน (Tomlin) แหงสมาคมมิชชันนารีลอนดอน                
ณ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแตเดิมสอนศาสนาอยูในเมืองจีนกอน คร้ันทราบวามีชาวจีนอยูในเมืองไทยเปน
จํานวนมากจึงเดินทางเขามาเผยแพรศาสนาแกชาวจีนในเมืองไทย และในป พ.ศ. 2395 คณะ

มิชชันนารีอเมริกันคณะหนึ่งไดตั้งโรงเรียนข้ึนบริเวณใกลวัดแจงหรือวัดอรุณราชวราราม ฝงธนบุรี 
อันเปนท่ีดินของมิชชันนารีอเมริกันคณะหนึ่งซ่ึงไดรับพระราชทานจากรัชกาลที่ 4 โรงเรียนนี้เปด
ทําการสอนเม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2395 เปนโรงเรียนประจําสอนเด็กดวยภาษาจีน โดยมีครูจีน
ในคณะมิชชันนารีนับถือศาสนาคริสต ช่ือซินแสเกียง กวา ซิน (Sinsaa Ki-eng Sean) เปนผูจัดการ
สอน ในขณะนั้นมีนักเรียนชาย 27 คน และตอมาในป พ.ศ. 2403 ซินแสเกียง กวา ซิน ถึงแกกรรม
ลง  ครุท่ีรับหนาท่ีสอนตอมาเปนคนไทยช่ือครุแกว จึงเปล่ียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาไทย
ท้ังหมด  โรงเรียนจึงเปล่ียนกิจการไป  หลังจากนั้นเปนเวลานานก็ไมปรากฏหลักฐานวาไดมี        
การจัดต้ังโรงเรียนจีนข้ึนอีก  การตื่นตัวของชาวจีนในไทย เร่ืองการจัดการศึกษาภาษาจีนใหแก
ลูกหลานของตนไดเร่ิมข้ึนอีกคร้ังเม่ือสมัยท่ีเกิดการปฏิวัติข้ึนในจีน พ.ศ. 2443  โคนลมราชวงศ
แมนจู เพื่อสถาปนาระบอบสาธรณรับข้ึน  โดยมี ดร.ซุนยัดเซ็น เปนผูนํา และชาวจีนในประเทศไทย
ไดจัดต้ังสมาคมจุงหัว (Chung-hua Association)  
 ตอมาสมาคมจุงหัว ไดจัดต้ังโรงเรียนจีนข้ึนช่ือ “โรงเรียนฮ่ัวเอียะ” (แปลวาโรงเรียนเพื่อ
ผลประโยชนของชาวจีน) ข้ึนในป พ.ศ. 2451 ท่ีตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง  โดยการสนับสนุน
ของคณะตั้งเมงหวย เพื่อใหการศึกษาแกลูกหลานจีน  นําแบบอยางตาง ๆ จากโรงเรียนจีนใน
ประเทศจีนมาใช และครูผูสอนน้ันทางคณะต้ังเมงหวยไดจัดสงมาจากเมืองจีน 3 คน เปนจีนเสฉวน 
1 คน กวางตุง 1 คน และไหหลํา 1 คน (กรมวิสามัญศึกษา 2500 : 3)  การเรียนการสอนนอกจากใหรู
เร่ืองภาษาและวัฒนธรรมของจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตแบบจีนแลว  แบบเรียนภาษาจีนท่ี
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ใชเปนตําราก็จัดทําข้ึนและสงมาจากประเทศจีน  หนังสือเหลานี้ไดแทรกคําสอนท่ีแฝงถึงการอบรม
ส่ังสอนใหเด็กมีความสํานึกในชาติจีน จนมีคําสอนวา “ฉันเปนคนจีน ฉันรักประเพณีของฉัน” 
(พิชัย  รัตนพล 2515 : 16)  และครูจีนบางคนยังไดใชวิธีสอนใหเด็กจีนเกิดความรูสึกตื่นตัว          
ทางการเมืองในเร่ืองชาตินิยม โดยใชบทเรียนท่ีกลาวถึง ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วรรณคดีของจีน 
ทําใหเด็กเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในความยิ่งใหญของชาติและมีวัฒนธรรมอันสูงสงของจีน  ทําให
เด็กจีนเหลานี้ มีความเปนจีนเต็มตัว  อันเปนผลกระทบตอความม่ันคงของชาติเปนอันมาก         
รัฐบาลไทยจึงตองเขาควบคุมการจัดต้ังโรงเรียนและการเรียนการสอนในโรงเรียนในเวลาตอมา 
 การดําเนินการภายในโรงเรียนจีนชวงนี้เอง  นับวาเปนกาวแรกอันสําคัญท่ีประเทศจีน
เร่ิมเห็นบทบาทและประโยชนท่ีไดรับจากชาวจีนโพนทะเล เพ่ือใชเปนเครื่องมือทางการเมืองและ
สนับสนุนทางการเงินแกคณะปฏิวัติในประเทศจีน  และการจัดต้ังโรงเรียนจีนของสมาคมจุงหัวนี้  
ก็มีสวนกระตุนใหชาวจีนในไทยเร่ิมต่ืนตัวจัดต้ังโรงเรียนจีนข้ึนเอง  ดังนั้นตอมาจึงมีการรวมมือกัน
จัดต้ังโรงเรียนจีนโดยชาวจีนในไทย  ซ่ึงมีสมาคมภาษาพูดตาง ๆ ของคนจีนในสมัยนั้น 5 กลุมภาษา
ดวยกัน คือ แตจิ๋ว ไหหลํา ฮกเกี้ยน กวางตุง และแคะ ไดรวมมือกันจัดต้ังโรงเรียนจีนข้ึนใหม คือ 
“โรงเรียนซินหมิน” (แปลวาโรงเรียนของชาวจีนยุคใหม) การดําเนินงานของโรงเรียนนี้บริหารงาน
โดยชาวจีนแตจิ๋ว ภาษาท่ีใชเปนภาษาจีนแตจิ๋ว  ตลอดจนครูและนักเรียนก็เปนชาวจีนแตจิ๋ว  ดังนั้น
ในเวลาตอมาจึงมีชาวจีนกลุมภาษาอื่น ๆ ท่ีไดมีสวนรวมในการจัดต้ัง โรงเรียนซินหมินเร่ิมไมพอใจ
จึงไดแยกตัวออกไปต้ังโรงเรียนเพ่ือสอนดวยภาษาของตนเองข้ึนบาง  คือ พ.ศ. 2456  สมาคมจีน
แคะจัดต้ังโรงเรียนจิ้นเคอะ พ.ศ. 2457 สมาคมจีนกวางตุงจัดต้ังโรงเรียนเมงต๋ัก พ.ศ. 2458 พวกจีน
อกเกี้ยนจัดต้ังโรงเรียนปวยงวน และ พ.ศ. 2465 พวกจีนไหหลําต้ังโรงเรียนยุกหมอน (หรือยกหมิน) 
ข้ึนสอนกันเองทุกตระกูลภาษา (แสวง  รัตนมงคลมาศ  2509 : 45) 
 ในป พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 พวกชาวจีนกวางตุง ไดจัดต้ังโรงเรียนคุนเต็ก ซ่ึงเปน
โรงเรียนสตรีแหงแรกข้ึนเพื่อใหเด็กผูหญิงไดมีโอกาสเรียนเหมือนเด็กผูชาย (กรมวิสามัญ 2500 : 4) 
สําหรับจํานวนและประเภทของโรงเรียนจีนในสมัยรัชกาลท่ี 5 นั้น สามารถแบงโรงเรียนจีนออกได 
2 ประเภท คือโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยสมาคมตามตระกูลภาษาตาง ๆ 5 กลุมกับโรงเรียนท่ีจัดข้ึน
โดยชาวจีนในแตละชุมชนรวมมือกันจัดต้ังเปนโรงเรียนเอกชน   ซ่ึงไมจํากัดตระกูลภาษา           
สวนจํานวนของโรงเรียนจีนท้ัง 2 ประเภทนี้  จากหลักฐานของกระทรวงธรรมการในขณะน้ัน      
ไมปรากฏวามีจํานวนแนนอนเทาใด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในระยะน้ันทางราชการยังไมไดมี        
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การควบคุมและใหมีการจดทะเบียนอยางจริงจัง ประกอบกับขณะน้ัน รัชกาลท่ี 5 ทรงดําริท่ีจะขยาย
การศึกษาของไทยใหท่ัวถึงท้ังประเทศ  ดังนั้น ในชวงดังกลาวจึงมีโรงเรียนของตางชาติเกิดข้ึน
มากมาย ซ่ึงเรียกช่ือตามชาติท่ีมาต้ัง เชน พวกมิชชันนารีอเมริกันต้ังโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
มิชชันนารีฝร่ังเศสต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเหลานี้เรียกวา “โรงเรียนฝร่ัง” ถาชาวจีนมาตั้งก็
เรียก “โรงเรียนจีน” โรงเรียนเหลานี้เปนโรงเรียนราษฎรเพราะดําเนินการโดยเอกชน  สมัยนั้นมีคน
ไทยจัดต้ังโรงเรียนดวยตามหัวเมืองตาง ๆ เรียกวา “โรงเรียนเฉยศักดิ์”  แตถาชาวตางประเทศ        
มาจัดต้ังและสอนเปนภาษาตางประเทศเรียกวา “โรงเรียนเชลยศักดิ์” ดังนั้น ประเทศไทยในขณะนัน้
คือ ชวงรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลที่ 6 จึงมีโรงเรียนของตางชาติเกิดข้ึนมากและโรงเรียนจีนก็ขยายตัว
เพิ่มข้ึนเพื่อถายทอดภาษาและวัฒนธรรมของตน  แขงขันกับการเผยแพรศาสนาของพวกมิชชันนารี
อเมริกัน (สมาคมโรงเรียนราษฎร 2505 : 38-39) 
 
สภาพการเรียนการสอนภาษาจีน 

 ประพิณ  มโนมัยวิบูลย (2547 : 6-7)  ปญหาท่ีสําคัญมากของการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา คือ การขาดแคลนผูสอนท่ีมีวุฒิปริญญาตรีท่ีจบสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรง  ผูท่ีมีวุฒิ
ดังกลาวตองการทํางานเอกชนซ่ึงใหคาตอบแทนท่ีสูงกวาการสอนหนังสือ  ผูสอนภาษาจีนในระดับ
มัธยมศึกษาในขณะน้ี  บางคนเคยเรียนภาษาจีนมาในระดับประถมศึกษาเทานั้น  บางคนเปนครุสอนวิชา
อ่ืนมากอนครูเหลานี้ไมมีพื้นฐานความรูทางไวยากรณจีนและสัทศาสตรจีน  เม่ือพบขอผิดพลาดใน      
การใชภาษาของนักเรียนก็แกไขและอธิบายไมได  การออกเสียงของผูสอนยังไมไดมาตรฐาน  การท่ี
กระทรวงศึกษาธิการจัดอบรมใหผูสอนภาษาจีนในระดับมัธยมเปนระยะเวลาส้ัน ๆ นั้นเปนการแกปญหา
เฉพาะหนาเทานั้น  ไมสามารถแกปญหาไดหมด  นอกจากนี้การสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังมีปญหา
การขาดแคลนตําราท่ีเหมาะสม  หลักสูตรท่ียังไมไดมาตรฐาน (สยามรัฐ 2549 : 1) และขาดส่ือการสอน
เนื่องจากงบประมาณจํากัด  (สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน 2543 : 79)  
 
การศึกษาของชาวจีนในประเทศไทย 

 สุวชัย  โกศัยยะวัฒน (2541 : 18) ไดศึกษาภูมิหลังความสัมพันธระหวางไทยกับจีนและ
กําเนิดโรงเรียนจีนในประเทศไทย โดยกลาวไวโดยสรุปวาสําหรับการศึกษาของชาวจีนในเมืองไทย
ในระยะแรกน้ัน  ยังไมเปนท่ีแนนอนเพราะชาวจีนยังมีจํานวนนอย  สวนมากจะคาขายเดิมทางไป
มายังไมตั้งหลักแหลงแนนอน  และสวนมากเปนชาวไรชาวนาและเขามาประกอบอาชีพโดยใช
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แรงงานเปนสําคัญ  ฉะนั้นการใหการศึกษาแกบุตรหลานของตนจึงเปนการสอนกันเองภายใน
ครอบครัวเปนสวนใหญยังไมมีเปนแบบระบบโรงเรียน  แตก็แสดงใหเห็นวาชาวจีนนั้นไดถายทอด
วัฒนธรรมทางดานภาษา  วัฒนธรรมความเปนอยูและความสํานึกในเช้ือชาติจีนของตนใหแกบุตร
หลานแลวในลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัยหรือนอกระบบโรงเรียน 
 เม่ือชาวจีนเร่ิมอพยพเขามาในเมืองไทยมากข้ึนจึงเร่ิมปรากฏวามีการต้ังโรงเรียนจีน

เกิดข้ึนในประเทศไทยเปนคร้ังแรกซ่ึงวิธีการใหการศึกษาและถายทอดวัฒนธรรมจีนกอนมีระบบ

โรงเรียนนั้น  จะเปนลักษณะกาความเปนจีนดังนี้ปลูกฝง 
 1. ชาวจีนในไทยท่ีมีฐานะม่ังค่ังจะสงลูกหลานของตนไปเรียนท่ีเมืองจีน  หลังจากท่ี
ใหการศึกษาแบบกันเองในครอบครัวแลว  โดยเฉพาะลูกชายท่ีเกิดจากแมจีนหรือแมไทยก็ตาม
เพราะตองการใหมีความรูสึกเปนจีนแท ๆ  ไวสืบสกุลตามคานิยมของประเพณีจีน  และดําเนิน
กิจการคาของคนตอไป  เม่ือบุตรท่ีไปเรียนเมืองจีนกลับมาก็จะเปนท่ีรักใครมากข้ึนเพราะถือวามี
ความเปนจีนเต็มตัวสําหรับการสงไปเรียนนั้นจะเดินทางไปกับเรือสําเภาสินคา 
 2. จางครูชาวจีนท่ีพอจะหาไดในเมืองไทยขณะน้ัน  ท่ีเปนคนเกงมีความสามารถเปนท่ี
ยอมรับมาสอนบุตรหลายของตนในบาน  ซ่ึงจะทําไดแตกับครอบครัวท่ีมีฐานะดีเทานั้นเพราะครูจีน
หาไดยากมากและถามีก็ตองเสียคาจางแพง  ท้ังยังมีมาตรฐานการสอนไมดีนักแตก็พอใหอานออก
เขียนไดและรูภาษาจีนเทานั้น 
 3. มีการสอนภาษาจีนกันตามศาลเจา  โดยมีผูดูแลศาลเจาซ่ึงชาวบาน  เรียกวา “เฮียกง”  
เปนผูสอนหนังสือเด็กดวยวิธีใชหนังสือคัมภีรศีลธรรมเกา ๆ เปนตําราเรียน  หรือไมก็สอนดวย   
การเลานิทานประเภทตํานานพื้นบานจีน  วรรณคดีจีน  หรือเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรของจีน
ใหแกเด็ก ๆ ท่ีมานั่งฟง  กันตามความสะดวกและความพอใจของผูสอนกับผูเรียน  สําหรับคาเลาเรียน
ก็แลวแตผูปกครองจะให  แตสวนใหญไมไดคิดคาสอนเปนเงิน  จะตอบแทนเปนสินน้ําใจดวย     
การใหส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจําวัน  โดยผูปกครองมีความมุงหมายให
ลูกหลานของตนเองอานออก  เขียนได  รูภาษาและวัฒนธรรมจีนเทานั้น 
 จากวิธีดังกลาวแสดงใหเห็นวาชาวจีนไดจัดใหมีการศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมของ

ตนแลว ท้ัง ๆ ท่ีไมมีการจัดตั้งโรงเรียน  แสดงใหเห็นวาชาวจีนเปนชาติท่ีเห็นประโยชนของ
การศึกษา  เพราะการศึกษาในประเทศจีนมีประวัติความเปนมายาวนานมากนับพันป  จึงเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 40 

ประเทศแรกของโลกท่ีนําเอาความรูความสามารถของบุคคลท่ีไดจากการศึกษามากําหนดเปน

เคร่ืองมือในการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
 
แผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2549-2553) 

 จากความสําคัญของภาษาจีนทําใหภาครัฐเห็นความสําคัญของการสงเสริมการจัด       
การเรียนการสอนในประเทศจึงไดกําหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการและเพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการแขงขันในสังคมเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน

ได ดังรายละเอียดของการดําเนินการดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ 2549 : 1-20) 
 หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

และในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  และมีแนวโนมท่ีจะขยายบทบาทในประชาคมโลกอยางตอเนื่อง
ภาษาจีนนับเปนภาษาตางประเทศท่ีมีความสําคัญภาษาหนึ่ง  ซ่ึงมีผูใชมาเกือบ  2,000  ลานคน       
ท่ัวโลก  เปนลําดับสองรองจากภาษาอังกฤษ  และเปนภาษาหนึ่งขององคการสหประชาชาติ 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรจํานวน 1,300 ลานคน มากเปนอันดับหนึ่ง
ของโลก  และมีคนจีนอาศัยอยูในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก  มีมูลคาการคาการลงทุนระหวางประเทศ
จํานวนมาก  ซ่ึงการคาระหวางไทยกับจีน ในป  2547  มีมูลคา  15,266  ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากป 2546 รอยละนักทองเท่ียวจีนเดินทางเขามาในประเทศไทยถึง 4 ลานคน และในอนาคต           
อันใกล  ถนนสายเศรษฐกิจจะเช่ือมตออยางสมบูรณจากสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงไทย  ภาษาจีน
เปนภาษาที่มีความจําเปนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเปนอยางยิ่ง 
 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเกิดข้ึนต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จ               
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี  4  เปนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนซ่ึงจัดต้ังข้ึน  
โดยชุมชนหรือทองถ่ินท่ีรวมกันเปนสมาคมหรือมูลนิธิในระยะตอมา  เนื่องจากนโยบายดาน
การเมืองระหวางประเทศของรัฐบาลในขณะน้ัน  โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนทุกแหงจึงอยูใน    
การควบคุมดูแลพิเศษ  จนกระทั่งเม่ือสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูต  
กับประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2518  นโยบายการควบคุมโรงเรียนสอนภาษาจีนอยางเครงครัด          
จึงผอนคลายลง  ปจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนไดรับอิสระในการบริหารกิจการเชนเดียวกับ
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โรงเรียนเอกชนประเภทอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาจีนเปนวิชาเลือกในหลักสูตร
อาชีวศึกษา  และเร่ิมขยายตัวอยางกวางขวางในโรงเรียนมัธยมของรัฐโดยจัดเปนโปรแกรมวิชาเลือก
เชนเดียวกับภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ  ไดแก  ฝร่ังเศส  เยอรมัน  สเปน  ญ่ีปุน  ฯลฯ  นอกจากเปดเปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนตามลําดับ  รวมท้ังการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนดวย เนื่องจากสังคมไทยเกิดกระแสนิยมการเรียนภาษาจีนเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว  
ท้ังเพื่อนําไปใชในการปฏิสัมพันธรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจ  และเพ่ือใชในภาคบริการตาง ๆ 
ของสังคมท่ีจําเปนตองใชภาษาจีนในการติดตอส่ือสาร  จึงทําใหประชากรกลุมตาง ๆ สนใจเรียน
ภาษาจีนมากยิ่งข้ึน 
 ทวาในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานหลักสูตรภาษาจีน  โดยเฉพาะสถานศึกษาตางจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนของ  โดยประสานกับผูเช่ียวชาญภาษาจีนท่ีพึงจัดหาได  หรือใช
หลักสูตรรวมกันในลักษณะเครือขายกับสถานศึกษาท่ีมีความเขมแข็งจึงยังไมมีหลักสูตรกลางท่ีใช

เปนมาตรฐาน  นอกจากนี้  การจัดการเรียนการสอนแตละชวงชั้นยังขาดความตอเนื่อง  เพราะ
สถานศึกษาบางแหงเปดสอนภาษาจีนต้ังแตระดับประถมศึกษา  ขณะท่ีบางแหงเปดสอนระดับ
มัธยมศึกษา  สถานศึกษาหลายแหงตองอบรมภาษาจีนใหครูท่ีสอนวิชาอ่ืน  เพื่อใหสามารถสอนภา
จีนไดดวยในขณะท่ีความตองการเรียนและตองการใชบุคลากรท่ีมีความสามารถดานภาษาจีน

ขยายตัวอยางรวดเร็ว  แตไมสามารถรองรับความตองการไดทันการณ  ดังจะเห็นไดจากการสอน 
เขารับราชการของกระทรวง  การตางประเทศ  เม่ือป 2548  ท่ีตองการเจาหนาท่ีท่ีมีความรูภาษาจีน  
จํานวน 3 คน และมีผูสมัครถึง 48 คน แตผลการสอบระดับดี Outstanding (80-85%) มี 1 คน และ
ระดับพอใช (50-60%) มี 2 คน ซ่ึงในที่สุดกระทรวงการตางประเทศรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพียง     
1  คน  จึงแสดงใหเห็นถึงความขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานภาษาจีนเปนอยางยิ่ง  
แมจะสอนภาษาจีนกับอยางกวางขวางในขณะนี้  แตผู เรียนสวนใหญยังไมสามารถพัฒนา

ความสามารถไดตามมาตรฐานสากล  ดังปญหาและอุปสรรคท่ีกลาวมาขางตน 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนา  การเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย  เพื่อสรางสังคม  ฐานเศรษฐกิจท่ีอาศัยภาษาจีนเปนเคร่ืองมือใน
การสื่อสาร  จึงแตงต้ังคณะทํางานเสนอแผนยุทธศาสตรปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยข้ึน  เม่ือวันท่ี  17  สิงหาคม  2548  โดยมีเปาหมายเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริม
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การเรียนการสอนภาษาจีนเปนประเทศไทย  ใหมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับความตองการและ
กาวสูมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดศึกษาขอมูล  จัดประชุมคณะทํางาน  และประชุมโตะกลม
ระดมความคิด  เพื่อประมวลสภาพปจจุบันและปญหา  รวมท้ังจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนา    
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ดังตอไปนี้ 
 สภาพปจจุบันและปญหา 
 1. สถานศึกษาท่ีสอนภาษาจีน 

  ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจัดข้ึนในสถานศึกษาตาง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1   สถานศึกษาท่ีสอนภาษาจีน 
สังกัด โรงเรียน / แหง รัฐ เอกชน *จํานวน 

ผูเรียน 

โรงเรียนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

353 166 187 148,191 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา /  
โรงเรียนเอกชน 
อาชีวศึกษา 

59 40 19 11,386 

สถาบันอุดมศึกษา 71 61 10 16,855 
โรงเรียนเอกชน 15 (2) 89 - 89 19,941 
การศึกษาทางไกลผาน 
ดาวเทียมไทยคม 

1 1 - **53,810 

รวม 573 268 305 250.183 

 
*   เน่ืองจากยังไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  จึงทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลบางสวนได 
**  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมกําลังจัดเก็บขอมูลอีก  20  กวาจังหวัด 
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 2.  หลักสูตร 
  ในกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 กําหนดใหจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  แตการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน       
สภาพจริง  ไมไดจัดอยางตอเนื่องและตอยอดตลอดมา  12  ป  มักเร่ิมตนท่ีระดับพื้นฐานใหมใน     
แตละชวงช้ัน  ทําใหไมสามารถยึดมาตรฐานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศได
อยางแทจริง  และยังขาดตัวช้ีมาตรฐานท่ีชัดเจนสําหรับภาษาจีนท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
 3. หนังสือและส่ือการเรียนการสอน 
  สถานศึกษาตาง ๆ มีหนังสือเรียนส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ท้ังท่ีพัฒนาโดย
สถานศึกษาเองและจากสํานักพิมพในประเทศและตางประเทศ  ระดับคุณภาพจึงแตกตางกัน  
นอกจากน้ียังไดรับการสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน          
ในขณะเดียวกัน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดถายทอดการสอนภาษาจีน สัปดาหละ       
5  คาบ  จากโรงเรียนวังไกลกังวล  หัวหินไปยังโรงเรียนปลายทางท่ัวประเทศไทยท่ีเปดสอน
ภาษาจีน  และครอบคลุมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต  ลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม  ซ่ึง
สถานศึกษาท่ีตองการเรียนภาษาจีนทางไกล  มีขอจํากัดท่ีตองจัดตารางสอนใหตรงกับเวลา
ออกอากาศ  นอกจากนี้มูลนิธิฯ  ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนผานเว็บไซดดวย 
 4. ครูสอนภาษาจีน 
  เนื่องจากความนิยมเรียนภาษาจีนท่ีแพรหลายในขณะน้ี  ทําใหสถานศึกษา            
ท้ังภาครัฐและเอกชนมีครูผูสอนภาษาจีนไมเพียงพอ  ครูสวนใหญไมไดจบหลักสูตรการเรียน      
การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ  แตเปนผูท่ีจบวิชาเอกภาษาจีนจากสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศไทย  โดยเพิ่มเร่ิมเรียนข้ันพื้นฐานในช้ันปท่ี  1  จึงมีความรูภาษาจีนไมลึกซ้ึง
เทาท่ีควร  ยิ่งกวานั้นโรงเรียนของรัฐหลายแหงหาทางออกโดยใหครูท่ีสอนวิชาตาง ๆ ไปเขารับ   
การอบรมภาษาจีน  เพื่อใหสามารถสอนภาษาจีนดวย  ในการแกไขปญหาดังกลาว  รัฐบาลจีนไดให
ความชวยเหลือจัดสงครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาสอนและประกันรายไดเดือนละ  400  
เหรียญสหรัฐ โดยสมทบใหในสวนท่ีขาดจํานวนจากสถานศึกษาของไทยสามารถจายไดเทาท่ี    
ผานมา  สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถจัดสงครูสอนภาษาจีนไดปละ  80-100  คน  ครูดังกลาวมี
ความสามารถท่ีหลากหลาย  มีท้ังท่ีปฏิบัติงานไดดีและตองพัฒนาปรับใหเขากับวัฒนธรรมไทย    
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แตมีจุดออนท่ีครูเหลานี้ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง 2 ป หลังจากนั้น
จะไมไดรับเงินอุดหนุน  ครูบางสวนจึงเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 เปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 

 จากการกําหนดใหการเรียนการสอนภาษาจีนเปนนโยบายท่ีจะตองดําเนินการให

ประสบความสําเร็จ  กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนไว  ดังนี้  
 1. นักเรียน / นักศึกษา  ในระบบโรงเรียนทุกคนไดเรียนภาษาจีนอยางมีคุณภาพและ
ผานเกณฑมาตรฐานตามสัดสวน  ดังนี้ 
  - รอยละ  20  ของนักเรียนท่ีจบชวงช้ันท่ี  4  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  - รอยละ  20  ของนักศึกษาท่ีสําเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
  - รอยละ  20  ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. นักเรียน / นักเรียน  ท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ  ประมาณ  4,000  คน ไดรับ       
การพัฒนาการเรียนภาษาจีนไปสูความเปนเลิศ 
 3. ประชากรวัยแรงงานไดเรียนภาษาจีนและใชส่ือสารในการประกอบอาชีพจํานวน  
100,000  คน 
 
กลยุทธในการดําเนินงาน 

 จากสภาพปญหาและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบัน  กระทรวงศกึษาธิการ
เห็นควรกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน         
การแขงขันของประเทศ  (2549-2553)  (กระทรวงศึกษาธิการ 2549 : 21-25)โดยไดวางแผนกลยุทธ
การดําเนินงาน ไวดังนี้ 
 กลยุทธท่ี  1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ  โดยแตงต้ังคณะกรรมการ
ระดับชาติ  และอนุกรรมการเฉพาะเร่ือง  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  ทําหนาท่ีสงเสริม
สนับสนุน  และประสานงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  จัดต้ังศูนยสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนระดับชาติ  และระดับภูมิภาค  เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง  สงเสริมการเรียน 
การสอนภาษาจีน  พัฒนาความรวมมือกับการนิเทศ  กํากับติดตามผลการดําเนินงานการจัดการเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 45 

การสอนภาษาจีนท้ังระบบอยางตอเนื่อง  โดยเชื่อมโยงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใน     
ทุกระดับ 
 กลยุทธท่ี  2  การเรงปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  โดยเรง
จัดทําหลักสูตรแตละระดับการศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนแนวตอเนื่องกัน  ท้ังระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานการอาชีวศึกษา  อุดมศึกษา  ตลอดจนกําหนดระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู           
ขางหลักสูตร  สงเสริมการวิจัย  และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีมีคุณภาพและ

เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ประสบผลดี  สงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ท้ังส่ือส่ิงพิมพและส่ือเทคโนโลยีใหมี
คุณภาพและทันสมัย  สงเสริมการผลิตและจัดหาครูสอนภาษาจีนท้ังครูไทยและครูชาวจีนท่ีมี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาทุกระดับ  และเสริมความพรอมและ
สรางความเข็มแข็งใหสถานศึกษาทุกระดับใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

อยางมีคุณภาพ 
 กลยุทธท่ี  3  การจัดระบบสนับสนุนวิชาการใหไดมาตรฐาน  โดยการพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีมีความพรอมใหเปนศูนยสงเสริมการเรียนการสอน

ภาษาจีนในพื้นท่ีสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานของเครือขายครูสอนภาษาจีนใหมีสวนรวม

ในการพัฒนา  จัดใหมีคลังหลักสูตร  และศูนยส่ือสารการเรียนรูภาษาจีนในลักษณะออนไลน       
จัดเวทีวิชาการสําหรับแลกเปล่ียน  เรียนรูทางภาษาและวัฒนธรรมจีน  สนับสนุนการจัดกิจกรรม    
ท่ีจะพัฒนาความสัมพันธเพื่อการเรียนทางภาษาและวัฒนธรรมจีน  และจัดระบบการพัฒนาครูสอน
ภาษาจีน  ท้ังครูไทยและครูชาวจีน  เพื่อใหมีศักยภาพเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 
 กลยุทธท่ี  4 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยการจัดใหมีรายการ
วิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน  พัฒนาการเรียนรูภาษาจีนใน
รูปแบบ   e – leaning  และสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมในการเรียนรูภาษาจีนของส่ือมวลชน  
ประชาชนกลุมอาชีพตาง ๆ ภาคเอกชน  ครอบครัวและชุมชน 
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สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนของจังหวัดนครปฐม 

 ปจจุบันโรงเรียนมีการสอนภาษาจีนในรายวิชากลุมประสบการณพิเศษ  ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระเบียบการสอนภาษาตางประเทศในโรงเรียนประถมศึกษา      
สวนในจังหวัดนครปฐมในเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1  และเขต  2  จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนของ
ผูวิจัยพบวา มีโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต  1 จํานวน                  
5  โรงเรียน ไดแก   
 โรงเรียนสวางวิทยา เปดสอนต้ังแตวันท่ี  20  มกราคม  2492  ในระดับช้ันอนุบาล 1- 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียน 176 คน มีครูผูสอนชาวไทย 2 คน 
 โรงเรียนราษฎรบํารุง  เปดสอนตั้งแตวันท่ี  4  มีนาคม  2491  ในระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1- ปท่ี 6 มีนักเรียน 220 คน มีครูผูสอนชาวไทย 2 คน   
 โรงเรียนอนุบาลหอเอกวิทยา เปดสอนต้ังแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2546  ในระดับช้ัน
อนุบาล 1- ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีนักเรียน 250 คน มีครูผูสอนชาวจีน 3 คน 
 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  เปดสอนตั้งแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2546 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2-5  มีนักเรียน 137 คน มีครูผูสอนชาวจีน 2 คน   
 โรงเรียนบอสโกพิทักษเปดสอนต้ังแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2545   ในระดับประถม
ศึกษาปท่ี 1-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียน 700 คน มีครูผูสอนชาวไทย 2 คน 
 สวนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต  2  มีโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน จํานวน 11  
โรงเรียน ไดแก    
 โรงเรียนเมธา  เปดสอนต้ังแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2546 ในระดับช้ันอนุบาล 1-       
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียน 80 คน มีครูผูสอนชาวจีน 3 คน   
 โรงเรียนเมงฮ่ัวกงฮัก เปดสอนต้ังแต  พ.ศ. 2490 ในระดับช้ันอนุบาล 2-ช้ันประถมศึกษา     
ปท่ี 4 มีนักเรียน 402 คน มีครูผูสอนชาวไทย 3 คน  
 โรงเรียนเซนโยเซฟอินเตอรเทคโนโลยี เปดสอนตั้งแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2546 ใน
ระดับ ปวช. -ปวส. มีนักเรียน 250 คน มีครูผูสอนชาวจีน 4 คน   
 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา เปดสอนต้ังแตวันท่ี  16 พฤษภาคม  2550 ในระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1-6  มีนักเรียน 450 คน มีครูผูสอนชาวจีน 2 คน 
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 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  เปดสอนต้ังแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  
2548 ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-5 มีนักเรียน 98 คน มีครูผูสอนชาวจีน 2 คน ครูผูสอนชาวไทย 1 
คน    
 โรงเรียนวัดกลางบางแกวเปดสอนต้ังแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2550 ในระดับช้ัน
อนุบาล 1- ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียน 550 คน มีครูผูสอนชาวไทย 2 คน 
 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ  เปดสอนต้ังแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2544 ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีนักเรียน 4,500 คน มีครูผูสอนชาวจีน 9 คน    
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา เปดสอนต้ังแตวันท่ี  16  พฤษภาคม  2550 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 มีนักเรียน 1,000 คน มีครูผูสอนชาวจีน 2 คน    
 โรงเรียนเจี้ยนหัว  เปดสอนตั้งแต พ.ศ. 2470 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 มีนักเรียน  
1,000 คน มีครูผูสอนชาวจีน 10 คน ครูผูสอนชาวไทย 11 คน   
 โรงเรียนนาคประสิทธเปดสอนต้ังแตวันท่ี  16 พฤษภาคม 2549 ในระดับช้ันอนุบาล 1- 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียน 1,000 คน มีครูผูสอนชาวจีน 2 คน 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เปดสอนต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม  2549 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  และมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีนักเรียน 500 คน มีครูผูสอนชาวจีน 1 คน ครูผูสอน    
ชาวไทย 1 คน      
 รวมท้ังส้ิน  16  โรงเรียน วิชาภาษาจีนเปนวิชาเลือกเหมือนกับวิชาภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร  แตทางโรงเรียนไดจัดสอนท้ัง  3  รายวิชา แกนักเรียน  โดยภาษาจีนเปดสอนใหแก
นักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  สัปดาหละ 5 คาบ  เนื้อหาที่สอนเปนภาษาจีนกลางเกี่ยวกับ
สํานวนการใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน มีคําศัพทและไวยากรณระดับเบ้ืองตน สอนการอานออก
เสียง  คัดลายมือ  เขียนตามคําบอก  สะกดคํา  ทองจํา  สํานวนและคําศัพทบทสนทนา  แบบเรียนท่ี
ใชตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  จี๋เยิ่นเคอผูสอนนํามาใชประกอบการสอนเปนบท
สนทนา  ถาม – ตอบส้ัน ๆ ใหนักเรียนไดฝกฟงและพูดตามอาจารยผูสอนเปนชาวจีนเจาของภาษา
โดยตรง  บางทานเปนลูกคร่ึงไทย – จีน  แตพูดภาษาจีนไดเพราะไปศึกษาตอเพิ่มเติมในประเทศจีน
มาแลว 
 นอกจากนี้ภาษาจีนท่ีเด็กพูดไดยังมีความแตกตางกันในแตละแซตระกูล  เพราะชาวจีน
ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครปฐมมีหลายชาติพันธุ  เชน  จีนแคะ  จีนไหหลํา  จีนแตจิ๋ว  จีนฮกเกี้ยน  
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ภาษาจีนแตละเผายังมีความแตกตางกันอยูแลวโดยธรรมชาติ  ไมวาจะเปนถอยคํา  สํานวนศัพทและ
การออกเสียง  ทําใหเด็กนักเรียนแมวาเปนคนจีนหรือมีเช้ือสายจีน  แตก็ยังมีความแตกตางกันตาม
ภูมิหลังของครอบครัวและวงศตระกูล  ภาษาจีนท่ีพูดไดติดตัวมาจากครอบครัวจึงมีความ
หลากหลายอยูมากมิใชเปนจีนชาติพันธุเดียวกันท้ังหมด  เม่ือเด็กมาเรียนภาษาจีนกลางหรือแมนดาริน  
ทําใหมีปญหาอยูบางในระยะแรกเกี่ยวกับการอานออกเสียงและการปรับสําเนียงในการพูดภาษาจีน

กลางสําหรับเด็กท่ีพูดภาษาจีนสําเนียงอ่ืน 
 สําหรับการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน  ซ่ึงเปนประเด็นหนึ่งและเปนประเด็นสําคัญ
ในการศึกษาโรงเรียนตางวัฒนธรรมตามหลักการของมานุษยวิทยาการศึกษา   เพื่อศึกษา
กระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรมใหแกเด็กไดซึมซับรับความเปนคนในชาติกําเนิด  และเพื่อ
รักษา  สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนใหคงอยูตอไป  เม่ือโรงเรียนตองจัดสอนตามหลักสูตรอยาง
เปนทางการ  (Formal Curriculum) ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสังกัด  จึงตองดําเนินการ
ตามระเบียบแตในดานการบริหารจัดการโดยเฉพาะการตกแตงอาคารสถานท่ี  การประดับหองเรียน  
หองทํางานบริเวณรอบโรงเรียน  จากการสังเกตปรากฏวายังมีบรรยากาศของความเปนจีนอยูใหเหน็
หลายจุด  เชน  มีโรงเจ  ศาลเจา  อยูภายในบริเวณโรงเรียน  มีครูสอนภาษาจีนอยูในโรงเรียน    
หลายคน  ซ่ึงเปนคนจีนแทมาจากประเทศจีนเปนผูสอนนักเรียน  เม่ือเดินผานไปมากับนักเรียนใน
โรงเรียนมักทักทายนักเรียนดวยภาษาจีน  นับวาส่ิงเหลานี้เปนสวนเสริมหรือเปนหลักสูตรแฝง  
(Hidden  Curriculum)  ท่ีหลอหลอมความเปนจีนใหแกนักเรียนภายในโรงเรียนโดยตรง 
 จากการสัมภาษณอาจารยในโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบัน  
พบวา  “ขณะนี้มีปญหานอยลงกวาแตกอนมาก  เพราะนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศมากข้ึน  เพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัยและความจําเปนในการเปด
พรมแดนติดตอกับตางประเทศ  การสงเสริมเร่ืองการเรียนภาษาตางประเทศไดขยายตัวออกไป    
มากข้ึน  นอกเหนือจากภาษาอังกฤษท่ีสอนกันเปนหลักอยูแลว  ภาษาจีนก็มีความสําคัญมากข้ึน   
ดวยเพราะจีนเปนชาติมหาอํานาจ  มีประชากรมากท่ีสุดในโลกคือมีถึงกวา  1,300 ลานคน จะเปน
ตลาดการคาไดโดยตรง  ขณะน้ีปญหาเร่ืองการเมืองตางลัทธิกันไมเปนปญหาอยางแตกอนแลว     
แมมีความแตกตางกันแตก็สามารถทําธุรกิจ  คาขาย  ศึกษาตอ  แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันไดโดยไม
เกี่ยวของกันการเมืองเหมือนในอดีต” 
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 ดานหลักสูตรแบบเรียน  บางโรงเรียนท่ีเปดสอนใหมยังไมมีหนังสือใชเรียน  ครู
อาจารยจะตองทําเอกสารประกอบการสอนใหกับนักเรียนดวยตนเอง  ปญหาท่ีพอมีอยูบางคือ  เร่ือง
ส่ือการสอนโรงเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษา (Laboratory Room)  อยูเพียง 1 หอง ท่ีตองใช
รวมกันกับภาษาอังกฤษ  จึงไมเพียงพออีกท้ังงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณการสอนไดรับนอย  
การซ้ือหนังสืออานประกอบหรือโสตทัศนูปกรณอ่ืน ๆ  ประกอบการเรียนการสอนจึงทําไดจํากัด  
แตทางโรงเรียนไดจางครูชาวจีนซ่ึงเปนเจาของภาษาโดยตรงอยูแลวมาเปนผูสอน  จึงกลาวไดวา   
ตัวครูเปนส่ือการสอนไปในตัว  (คณะผูบริหารโรงเรียน สัมภาษณ 2549)  จึงกลาวไดวาการเรียน
การสอนยังมีขอจํากัดอยูบางประการ 
 สําหรับปญหาเด็กนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนจีน  ก็ประสบกับปญหานักเรียนเขาเรียน
นอยลงในชวง  30  ปท่ีผานมา  เนื่องจากมีปญหาดานการเมืองโรงเรียนถูกจํากัดใหมีขนาดเล็กทําให
ดูจากภายนอกวาเปนโรงเรียนท่ีไมไดมาตรฐานเม่ือเทียบกับโรงเรียนไทยและโรงเรียนฝร่ัง  ทําให
ชวงนั้นมีคนจีบนิยมสงลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนฝรั่งกันมากโดยเฉพาะคนจีน

ท่ีมีฐานะดี  อีกทั้งการเปล่ียนวิธีชีวิตไปเปนแบบไทยหรือสากลกันมากข้ึน  คงมีแตลูกคนจีนท่ีมีฐาน
ปานกลางหรือหาเชากินค่ําท่ีสงมาเรียนในโรงเรียนจีน  ชวงนั้นโรงเรียนจีนเปนสถานที่เรียนของ
เด็กยากจน  ดอยโอกาสและเปนเด็กไทยดวยจํานวนหนึ่ง  การเรียนการสอนในชวงนั้นเปนแบบไทย  
สอนตามหลักสูตรเหมือนโรงเรียนราษฎรไทยท่ัวไป  ภาษาจีนก็งดสอนไปดวย 
 แตในระยะ  10  ปท่ีผานมา  โรงเรียนจีนเร่ิมกลับมาไดรับความนิยมจากหมูชาวจีน     
อีกคร้ัง  ภาษาจีนไดรับอนุญาตใหเปดสอนไดเปนรายวิชาเลือกและมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา  
วิธีการและกิจกรรมการเรียนกานสอนใหเหมาะสมกับยุคสมัยมากข้ึนดวยพรอมกับเห็นประโยชน

ของการเรียนภาษา  และการนําไปใชไดจริงอยางกวางขวางมากข้ึนกวาแตกอน  อีกท้ังใน
ระดับประเทศรัฐบาลไดเปดสัมพันธทางการทูต  ฟนฟูความสัมพันธตอกัน  มีการติดตอคาขาย
แลกเปล่ียนกันท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน  ทําใหเห็นแนวทางในอนาคตวาภาษาจีนจะมี
ความสําคัญมากข้ึนอยางแนนอน  (Sun : 2549) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้คือ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ  2539  กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  24  โรง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
เอกชน  6  โรง  สํานักงานการศึกษาทองถ่ิน  6  โรง  พบวา  โรงเรียนท้ัง  3  สังกัดเปดสอน
ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี  1  และปท่ี  2  ประมาณ  2-3  หอง  ผูบริหารไดความสําคัญกับ
การสอนภาษาอังกฤษ  โดยรวมวางแผนการสอน  นิเทศการสอนและติดตามประเมินผลการสอน
ของครู  การจัดครูเขาสอนพิจารณาตามความเหมาะสม  ครูผูสอนสวนใหญศึกษาเนื้อหาและวิธีการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตร ส่ิงท่ีปฏิบัติเปนประจําในการสอน คือ การนําเขาสูบทเรียน นําเสนอ
เนื้อหาใหม จัดกิจกรรมโดยทํารวมกันระหวางครูกับนักเรียน ใชนักเรียนเปนศูนยกลาง การกระตุน
ใหนักเรียนรวมกิจกรรมและฝกปฏิบัติ  ใช และประเมินผล  ปญหาและอุปสรรคของการจัด          
การเรียนการสอน  คือ  ครูมีความรู  ความเขาใจในวิชาท่ีสอน  เทคนิคการสอน  และวิธีวัดผล
ประเมินคอนขางนอย  นักเรียนบางคนไมพรอมท่ีจะเรียน  ไมเห็นความสําคัญ  ส่ือท่ีใชจัดการเรียน
การสอนท่ีไมมีเพียงพอ 
       สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน (2543 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบาย
พิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีน  เกี่ยวกับประวัติความเปนมา 
ปญหา ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน อันจะนําไปสูการวางแนวทางเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในอนาคต วิธีการวิจัยประกอบดวย      
การวิเคราะหจากเอกสารเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา ปญหา และการแกปญหาของโรงเรียนจีน       
ท่ีผานมา การวิจัยภาคสนามเก่ียวกับการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษา สภาพปญหา และ      
การแกปญหาของโรงเรียนตัวอยางท่ีเปนอยูขณะน้ี จากการสังเกต การสัมภาษณเจาะลึก การมี      
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และการวิจัยทางชาติพันธุวรรณาเชิงอนาคต เปนการศึกษา
ทรรศนะของผูเช่ียวชาญทางการวางแผน การกําหนดนโยบายและการบริหารการศึกษา จํานวน 36 
ทาน ดวยการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนจีน
ในอนาคต ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) จากประวัติศาสตร ชาวจีนอพยพมาอยูในประเทศไทยต้ังแตสมัย  
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กรุงศรีอยุธยาและมีจํานวนมากข้ึน ไดมีการจัดต้ังโรงเรียนเพื่อสอนบุตรหลานของตนเปนภาษาจีน
และสอนเร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศจีนท้ังหมด ใชหลักสูตร แบบเรียน และครูผูสอนท่ีมาจาก  
ประเทศจีน ดําเนินการสอนเร่ือยมาจนกระท่ังเกิดปญหาในชวงปลายรัชการท่ี 5 แหงกรุง
รัตนโกสินทร เมื่อเกิดการปฏิวัติข้ึนในประเทศจีนเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครองเปนสาธารณรัฐ 
โรงเรียนจีนในเมืองไทยกลายเปนส่ือกลางในการถายทอดลัทธิการเมืองและแนวคิดในการปฏิวัติ 
ชาวจีนจํานวนมากไดกอความไมสงบข้ึนเพื่อขอสนับสนุนใหชวยเหลือคณะปฏิวัติ กระทบถึง
การเมือง และความม่ันคงของประเทศไทยอยางมาก เพราะลัทธิการปกครองแตกตางกัน ผูบริหาร
ประเทศไทยต้ังแตรัชการท่ี 6 เปนตนมา ไดดําเนินการแกไขและปองกันปญหาอันเกิดจากการเมือง
เร่ืองนี้ดวยการออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร กําหนดจํานวนโรงเรียนจีนและครูชาวจีนใหอยู
ในจํานวนท่ีพอเหมาะกับการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับหลักสูตรใหเรียนเปน
ภาษาไทยตามระเบียบและเรียนภาษาจีนไดไมเกินสัปดาหละ 5 ช่ัวโมงเปนวิชาเลือก เปดสอนได
เพียงระดับประถมศึกษาเทานั้น ทําใหโรงเรียนจีนหลายแหงปดกิจการไปและความนิยมจากชาวจีน
รุนใหมลดนอยลงไปตามลําดับ 2) จากสภาพการณปจจุบัน ชาวไทยกับชาวจีนมีการผสมผสานกัน
ทางวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตจนแทบไมมีความแตกตางและไมนําไปสูความขัดแยงเหมือนใน
อดีตชาวจีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดชลบุรียังมีอยูเปนจํานวนมาก มีโรงเรียนจีนท่ีเปด     
ทําการสอนอยู 5 แหง สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงปจจุบันอนุญาตใหสอน
ภาษาจีนเปนวิชาเลือกในกลุมประสบการณพิเศษ สอนไดสัปดาหละ 10 ช่ัวโมง รัฐบาลผอนคลาย
กฎระเบียบหลายประการเพื่อสนับสนุนใหเอกชนลงทุนดานการศึกษา โรงเรียนตัวอยางท่ีไปศึกษา
ไดรับอนุญาตใหเปดสอนระดับอนุบาล ไดสอนพรอมกัน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ จางครูเจาของภาษาเปนผูสอนโดยตรง แนวทางพัฒนาโรงเรียนของผูบริหาร คือ        
จะขยายการสอนเปดถึงช้ันมัธยมศึกษา จะจัดต้ังเปนศูนยภาษาตางประเทศเปดสอนบุคคลท่ัวไป
นอกเวลาทําการ ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อใหมีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเขาสูการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมใหแกครูนอกเหนือจากท่ีรัฐกําหนด 
สงเสริมใหครูไปอบรมสมนา ศึกษาตอเพิ่มพูนคุณวุฒิและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหเปน
โรงเรียนพหุภาษา และ 3) จากทรรศนะของผูเช่ียวชาญใหแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวา ภาษาจีน  
มีความสําคัญใชกันมากในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ไทยกับจีนสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกันแลวและจีนมีนโยบายเปดประเทศมากข้ีน โอกาสทางการคา การลงทุน
และการศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับไทยจะมีมากข้ึนดวย ผูรูภาษาจีนจะไดเปรียบดานการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจีนควรพัฒนาการสอนภาษาใหผูเรียนไดทักษะ     
การพูด การฟง อยางเปนธรรมชาติ มีโอกาสฝกภาษาและใชภาษาจริงกับเจาของภาษา เพิ่มเติม
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ประสบการณใหผูเรียนและผูสอนดวยการไปดูงานหรือทัศนะศึกษาที่ประเทศจีน รวมทั้ง               
เพ่ิมการผลิตครูคนไทยท่ีสอนภาษาจีนไดใหมากข้ึน เพื่อปองกันการถายทอดลัทธิการเมืองอยาง      
ท่ีเรา เคยมีมาและรวมมือกับจีนเพื่อทําวิจัยคนควาความรูใหมแขนงตาง ๆ ของไทยและจีนให
กวางขวางยิ่ง 
 กรรณิการ  สงวนนวน   (2546 : บทคัดยอ)    ศึกษาสภาพการใชหลักสูตรกลุมสาระ        
การเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน)  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีการจัดการเรียน   
การสอนภาษาจีนในช้ันเรียน ผลการวิจัยพบวา ดานการบริหารหลักสูตรผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ 
และประธานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ไมไดศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ ไมไดเตรียมบุคลกรกอนนําหลักสูตรไปใช
ในโรงเรียน  จัดครูเขาสอนภาษาจีนโดยพิจารณาความรูความสามารถของครู  จัดบริการและอํานวย
ความสะดวกวัสดุอุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือและจัดกิจกรรมตางๆ  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ  
ประธานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ศึกษานิเทศกกลุมภาษาตางประเทศ นิเทศติดตามผล
การใชหลักสูตรโดยการเยี่ยมช้ันเรียน เพ่ือสังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประเมินผล
การใชหลักสูตรโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของครูผูสอนภาษาจีน ประชาสัมพันธ
หลักสูตรโดยจัดประชุมผูปกครอง   ดานปญหาพบวา ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ ประธานกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาจีน ขาดความรูดาน
ภาษาจีน การดําเนินกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับภาษาจีนขาดความตอเนื่องและขาดหองเรียนภาษาจีน   
ดานการสอน ครูผูสอนทําความเขาใจหลักสูตรโดยศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีนท่ีพัฒนาข้ึน          
โดยชมรมครูสอนภาษาจีน  ปรับหลักสูตรโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชาภาษาจีน วางแผนการสอนและจัดเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ โดยจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการสอนและตรงกับความสามารถและ
ความถนัดของครู จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาจีน ในชีวิตประจําวัน 
พัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนวิชาภาษาจีน วัดและประเมินผล
การเรียนรูโดยสังเกตการณรวมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาจีน
ของนักเรียน  ดานปญหาพบวาโรงเรียนไมมีหลักสูตรแมบทภาษาจีนท่ีไดมาตรฐาน  ครูผูสอนไม
สามารถสอนเนื้อหาไดครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  ขาดความมั่นใจในการดําเนินการวาง
แผนการสอน เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ ภาระงานครูผูสอนมากจนไมมี
เวลาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนมากพอ จํานวนส่ือการเรียน
การสอนไมเพียงพอ ขาดคูมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู นักเรียนไมมีเวลามาเรียน
ซอมเสริมเพราะตองทํากิจกรรมกลุมสาระอ่ืน ๆ 
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 ทวี   เหลาเกิ้มฮุง  (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดรอยเอ็ด  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร
สถานศึกษาฝายวิชาการ และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 516 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน          
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.93 ผลการวิจัย พบวา สภาพ         
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดานความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษ มีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง ดานจุดมุงหมายของการสอนภาษาอังกฤษ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง          
ดานทักษะ 4 ดาน ในการสอนภาษาอังกฤษ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ดานเทคนิคและวิธีสอน
ภาษาอังกฤษ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ดานความมุงหมายในการสอนภาษาอังกฤษ มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง  ดานการจัดการปญหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ มีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง ดานการนิเทศติดตาม มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง และดานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2539 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  การเปรียบเทียบสภาพ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดสถานศึกษา พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษ   
ดานทักษะ 4 ดานในการสอนภาษาอังกฤษ ดานเทคนิคและวิธีสอนภาษาอังกฤษ ดานความมุงหวัง
ในการสอนภาษาอังกฤษ ดานการจัดการปญหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ แตไมแตกตางกันใน
ดานจุดมุงหมายของการสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
พุทธศักราช 2544 
 รุงศิรินทร  จันทรหอม (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศในระดับมัธยมศึกษาของภาคใต : มุมมองของผูบริหารและผูสอน พบวา  
ภาษาตางประเทศท่ีมีการสอนมากท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส จีน ญ่ีปุน และเยอรมัน ตามลําดับ 
ผูสอนสวนใหญเปนชาวไทย และมีผูสอนชาวตางประเทศนอยมาก ท่ีมีอยูบางรายก็ไมเปนเจาของ
ภาษา อุปกรณการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เชน คอมพิวเตอร และท่ีนั่ง
ในหองปฏิบัติการทางภาษายังอาจมีจํานวนจํากัด กลุมตัวอยางผูบริหารสวนมากมีความเห็นวา
ปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในสถานศึกษาคือ ผูเรียนขาดการฝกฝนนอก       
ช้ันเรียน จํานวนผูเรียนตอหองมากเกินไป และขาดแหลงการเรียนรู กลุมตัวอยางผูสอนตางประเทศ
สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงกับวิชาท่ีสอน 
ผูสอนจํานวนมากถนัดในทักษะใดก็จะใชทักษะน้ัน ๆ ในการสอน นอกจากนี้ทักษะท่ีผูสอน
ภาษาตางประเทศตองการพัฒนามากที่สุด คือทักษะการฟงและการพูดซ่ึงเปนทักษะท่ีกลุมตัวอยาง
ผูสอนไมถนัดมากท่ีสุด ยกเวนผูสอนวิชาภาษาจีนท่ีตองการพัฒนาทักษะการเขียน กลุมตัวอยาง
ผูสอนสวนใหญใชภาษาไทยในการสอนมากกวาใชภาษาตางประเทศ ยกเวนกลุมตัวอยางผูสอนวชิา
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ภาษาจีน ขอมูลท่ีพบแสดงใหเห็นวาผูสอนภาษาตางประเทศหลายคนมีภาระงานสอนท่ีมากและยัง
ตองมีภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอนดวยผูสอนภาษาตางประเทศจํานวนมากใชวิธีการให
ผูเรียนปฏิบัติในช้ันเรียน บรรยายและศึกษาดวยตนเองมากท่ีสุด และมีจํานวนนอยท่ีใหผูเรียนทํา
โครงงานและศึกษานอกสถานท่ี สวนใหญใชภาพประกอบ วัสดุจริงและแถบเสียงเปนส่ือการสอน 
และมีจํานวนนอยมากท่ีใชวีดิทัศน/ภาพยนตร คอมพิวเตอร ปญหาของผูสอนในการสอน
ภาษาตางประเทศ คือ การขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาศักยภาพดานภาษา ภาระงานท่ีมากเกินไป จํานวน
ผูเรียนตอหองมากเกินไป ผูเรียนขาดความกระตือรือรน ไมรับผิดชอบ รวมท้ังระยะเวลาในการฝก
ทักษะนอย 
 พรหทัย  จันทรกานตานนท (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการ
โรงเรียนเอกชนท่ีสอนภาษาจีน ในหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ
การจัดการโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีน ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1) การจัดการดาน
วิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตร จัดทําหลักสูตรภาษาจีนสอดคลองกับสาระและ มาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดการเรียน     
การสอนตามแผนการเรียนรูท่ีกําหนด สงเสริมพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถในการใชภาษาจีนท้ังในและนอกหองเรียน มีการวัดผลและประเมินผลโดยครูผูสอน
สรางเคร่ืองมือใชในช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบครูนําผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียน         
การสอน มีครูท่ีผานการอบรมมาแลวเปนผูชวยเหลือและแนะนํา ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชมาก คือ 
หนังสือและแบบฝกหัด โดยครูผูสอนเปนผูพิจารณาเอง 1.2) การจัดการดานงบประมาณ โรงเรียน
ไดรับเงินคาธรรมเนียมการเรียนมาเปนเงินงบประมาณโรงเรียน และจัดสรรเพื่อจายเปนเงินเดือน
แกครูสอนภาษาจีนตรงตามวุฒิการศึกษา 1.3) การจัดการดานบุคคล โรงเรียนวางแผนอัตรากําลัง 
โดยประเมินจากกําลังครูและจํานวนนักเรียน ใชวิธีสรรหา โดยรับครูผูสอนภาษาจีนท่ีเปนชาวจีน
หรือชาวตางชาติท่ีใชภาษาจีนเปนภาษาแม ครูท่ีไดบรรจุเปนครูผูสอนภาษาจีนไดรับการจัดสรร
ตําแหนง และรับผิดชอบงานพอเหมาะกับปริมาณงาน ครูไดเขารับการอบรมเพิ่มเติมความรูอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อเปนการธํารงรักษาบุคลากร 1.4) การจัดการดานบริหารท่ัวไป ฝายธุรการใหความ
สะดวกในดานการใหบริการแจงขาวสารไหครูและผู ท่ี เกี่ยวของทราบเก่ียวกับงานธุรการ              
ฝายประชาสัมพันธจัดปายแจงขาวสารใหครูและนักเรียน ผูปกครองชุมชน ทราบวาโรงเรียนมี     
การจัดการสอนภาษาจีนในหลักสูตร ฝายอาคารสถานท่ีดูแลจัดการหองเรียน อาคาร สถานท่ีใหอยู
ในสภาพท่ีอํานายตอความสะดวกในการจัดการการเรียนการสอนภาษาจีน สําหรับดาน
ความสัมพันธกับชุมชนไดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยแจงความเคล่ือนไหว
ดานการปฏิบัติงานใหผูปกครอง ชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง และ 2) สภาพปญหาการจัดการ
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โรงเรียนเอกชนท่ีสอนภาษาจีน ในหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานครูใหญ ครู และผูท่ีเกี่ยวของ
มีความคิดเห็นวา ปญหาดานวิชาการ คือ เวลาในการจัดการเรียนการสอนไมพอเพียงหรือเหมาะสม
พอท่ีจะทําใหการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมเพยีงพอ 
ครูยังขาดการนําผลการวัดและการประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน และ          
การนิเทศการสอนยังไมตอเนื่องและไมเปนระบบ ยังขาดส่ือเทคโนโลยีท่ีชวยสงเสริมการเรียน    
การสอน ขาดแคลนครูไทยท่ีมีความรูภาษาจีน ครูชาวจีนไมสามารถพูดภาษาไทยทําใหมีปญหา
เร่ืองการส่ือสาร 
 
งานวิจัยในตางประเทศ 

 เดอรลิน เชาวน (Der – lin Chao : abstract) รายงานการศึกษาเร่ือง วิธีการใหมใน       
การสอนตัวอักษรจีน  การเรียนตัวอักษรจีนนั้นพบวาเปนส่ิงท่ียากเปนพิเศษสําหรับนักเรียน        
ชาวอเมริกัน การขาดแคลนส่ือการสอนท่ีสามารถแกปญหาไดอยางนาพึงพอใจเปนอุปสรรคสําคัญ
สําหรับนักเรียนระดับเบ้ืองตนของวิชาภาษาจีน  ความเหนื่อยหนายและทอแทของนักเรียนภาษาจีน
อยูในระดับสูง  สําหรับรายวิชาระดับสูง  สามารถแกปญหาน้ีไดในมุมมองของการรับภาษา         
การเรียนตัวอักษรจีนนั้นเหมาะสมท่ีจะเรียนทางเว็ปไซต  เพราะทักษะภาษานี้ ไมจําเปนตองมี
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนมากนัก  ทักษะนี้สามารถเรียนรูโดยผานการสอนแบบเปน
ข้ันตอนและแบบฝกหัดสรางปฏิสัมพันธ (interective) กับผูเรียนบนซอฟแวรการสอน  ส่ือการสอน
นี้สามารถแทรกในการเรียนตามปกติอยางงายดาย ชุดเว็บ – ซีดี และอุปกรณท่ีติดมาดวยจะให
วิธีการเรียนตัวอักษรจีนที่ใหม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพแกครูและนักเรียน 
 จาเนท ไมน เซิน ลิน (Janet Mei – Chuen Lin 2002 : abstract) รายงานการศึกษาเร่ือง 
การใชสารสนเทศในการสอนภาษาและวรรณคดีจีน อาจารยสอนภาษาและวรรณคดีจีน 8 ทาน
มารวมงานวิจัยนี้เพื่อทดลองการประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปในหลักสูตรเปนคร้ังแรก  
พวกทานไดรับการอบรมการใชเคร่ืองมือท่ัว ๆ ไปแลวจับคูเพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็คทรอนิกคใน
การสอนภาษาจีน บทเรียน 4 บทไดนําไปใชในภาคสนามกับนักเรียน 169 คน  ผลสํารวจจาก
แบบสอบถามหลังเรียนช้ีใหเห็นวานักเรียนพอใจกับการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา
การสอนแบบเกา ท้ังนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการบรรยายนาสนใจมากข้ึน  สราง
บรรยากาศท่ีดีในการเรียนใหส่ือการสอนท่ีสมบูรณมากข้ึนและสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับ
นักเรียน 
 เชฟฟรี อเลน จิว  (Jeffrey Allan Gil 2005 : abstract) รายงานการศึกษา เร่ือง 
ภาษาอังกฤษในจีนผลกระทบของโลกาภิวัฒนตอสถานการณภาษาในประเทศจีน สถานการณภาษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56 

ของโลกปจจุบันแตกตางจากอดีตอยางมาก  ภาษาอังกฤษกลายเปนภาษาสากลและใชมากกวาภาษา
อ่ืน ๆ ท่ีเคยมีมา ในขณะเดียวกัน กําลังเผชิญหนากับสถานการณภาษาวิกฤตซ่ึงอาจสงผลกระทบให
ภาษาตาง ๆกวาคร่ึงของโลกสูญหายไปถึงแมวาภาษาอังกฤษจะไมใชสาเหตุเดียวของปญหาภาษา
วิกฤต  แตสถานนะของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลไดสงผลกระทบตอภาษาอ่ืน ๆ และสมควร
ไดรับการศึกษาอยางละเอียด อยางไรก็ตาม ผลกระทบของภาษาอังกฤษตอภาษาและวัฒนธรรม    
อ่ืน ๆ นั้น เปนเร่ืองซับซอนและยังไมมีความเห็นพองตองกันในประเด็นนี้  ภาษาอังกฤษถูกมองวา
เปนภาษาที่ทําลายลางหลากหลายและแตกตางกัน ไดศึกษาภาษาอังกฤษของโลกในบริบทประเทศ
จีน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะยังคงเปนสวนสําคัญของการปฏิรูปประเทศจีนใหทันสมัย
ตอไป  ประเทศจีนเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุและภาษา  โดยมีชนกลุมนอย        
55 เผา  และกวา 80 ภาษา  การขยายตัวของภาษาอังกฤษสงผลตอภาษาในประเทศจีนอยางไร      
จากขอมูลภาคสนามและขอมูลที่ตีพิมพ  ผมเสนอวา ภาษาอังกฤษมีผลหลายดาน ภาษาอังกฤษใชใน
ประเทศจีนมากข้ึนและมีสถานนะภาพสูงข้ึนมากกวาในอดีต  สงผลใหเกิดความวิตกกังวล  แตทวา
ภาษาอังกฤษไมไดเขามาแทนท่ีภาษาจีน  จริง ๆ แลวภาษาอังกฤษรับลักษณะของภาษาจีนท้ัง
รูปแบบและการใช  ภาษาจีนนั้นขยายตัวท้ังในจีนและโลก  มีการสนับสนุนภาษาจีนกลางและผูคน
จากหลายสวนของโลกหันมาสนใจเรียนภาษาจีน  ภาษาของชนกลุมนอยในจีนเชนเดียวกับท่ีอ่ืน     
ก็ไดรับอิทธิพลหลายระดับ  อยางไรก็ตามภาษาอังกฤษไมใชสาเหตุหลักของสถานการณนี้        
อยางนอยในปจจุบันนี้ ภาษาจีนใชนอยในหมูชนกลุมนอย  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับระดับการปกครอง 
ภาษาอังกฤษไมใชตัวการหลักในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับชนกลุมนอยมาก  ถึงแมวา
ภาษาอังกฤษไมไดทําลายภาษาและวัฒนธรรมของจีน  ภาษาอังกฤษยังคงเปนสถานการณท่ีมี
นัยสําคัญของภาษาจีนและมีการรับมืออยางระมัดระวังโดยเฉพาะในกลุมชนกลุมนอย  ผูวิจัยมี
ความเห็นขัดแยงในเร่ืองความเปนไปไดท่ีจีนจะเรียนรูภาษาอังกฤษโดยปราศจากความสูญเสีย  
ความหลากหลายทางภาษาศาสตรของตน  ไมวาส่ิงท่ีจะสําเร็จหรือไม ยังเปนคําถามของความยาก
จากตนกําเนิด  ความตองการทางการเมืองมากกวาความอยากท่ีมีมาแตกําเนิด  คนท่ีพูด 2 ภาษา   
หรือมากกวา  ในสวนปลีกยอย ผูวิจัยไดเสนอทิศทางของการวิจัยท้ังสถานการณภาษาจีนและ      
โดยท่ัว ๆ ไป และเห็นดวยกับวิธีการใหม ๆ ในการศึกษาภาษาอังกฤษในเร่ืองเปนภาษาสากล  
ตองการเห็นคุณคาความซับซอนของภาษาอังกฤษในระดับทองถ่ินเชนเดียวกับระดับโลกแตสนใจ  
ท่ีจะศึกษาวิธีการท่ีสอนภาษาอังกฤษใหกับผูพูดภาษา 
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สรุป 
 การวิจัย เร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ัน      
ท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) คร้ังนี้ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพื่อสรางความเขาใจในเร่ืองท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เกี่ยวกับ วิสัยทัศน  คุณภาพ
ผูเรียน สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การประเมินผลทางภาษา เทคนิค
การจัดการเรียนการสอนภาษา ไดแก การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสาร  ความหมายของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  การสอนทักษะการฟง  การสอนทักษะการพูด  การสอนทักษะการอาน       
การสอนทักษะการเขียน  แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือส่ือสาร  สภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย  ไดแก การตั้งโรงเรียนจีนในประเทศไทย  สภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีน  การศึกษาของชาวจีนในประเทศไทย  แผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย (พ.ศ. 2549-2553)  กลยุทธใน                
การดําเนินงาน สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนของจังหวัดนครปฐม  และงานวิจัย       
ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนําไปเปนแนวทางการดําเนินการวิจัยตอไป 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัย เร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 
3-4 ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย
กําหนดใหผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการสอน
ภาษาจีน ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน ระดับ   
ชวงช้ันท่ี 3-4  ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนระดับชวงช้ันท่ี 
3-4 ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน 
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 นักเรียนท่ีเรียน
ภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ผูปกครองของ
นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 
เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยวิธีการและ
ข้ันตอนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล      
การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
วิธีการและขั้นตอนการวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย  ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  และการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูใหขอมูล  ดังแสดงใน 
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2   แสดงจํานวนกลุมผูใหขอมูล 
 

จํานวน 
กลุมผูใหขอมูล 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1-2 2 2 
ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1-2 2 2 
ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน 10 10 
ครูผูสอนชาวจีน 34 34 
ครูผูสอนชาวไทย 14 14 
นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 6,191 361 
ผูปกครองนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 6,191 30 

รวม 12,444 453 
 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอน
ภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) สภาพการจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีน ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  หลักสูตร   และการนําหลักสูตรไปใช และ          
2) แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  หลักสูตร   และการนํา
หลักสูตรไปใช 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มี  2  ชุด  ประกอบดวย  
 1. แบบสัมภาษณ  จํานวน 2  ชุด ใชกับผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
และเขต 2  จํานวน 1 ชุด ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบการสอนภาษาจีนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม
เขต1 จํานวน 1 ชุด  ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 และเขต 2   จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ตอไปน้ี 
  แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม  เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 
4 ตอน  ดังนี้ 
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      ตอนท่ี  1   สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  ไดแก  เพศ  ตําแหนง ระดับ
การศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  ระดับโรงเรียน 
     ตอนท่ี  2   ขอมูลเกี่ยวกับสภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ัน
ท่ี 3-4 ในดาน ปจจัยท่ีเกี่ยวของ หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช  
     ตอนท่ี  3   ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
     ตอนท่ี 4    ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
 2. แบบสอบถาม  จํานวน 3 ชุด ใชกับครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 
3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ัน
ท่ี 3-4  ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2  จํานวน 1 ชุด  สอบถามนักเรียนท่ีเรียน
ภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 1 ชุด และ
เขต 2 ผูปกครองนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 และเขต 2  จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม มี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1   สถานภาพขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณในการสอนภาษาจีน  เปนแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนท่ี  2   สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี      
3-4 ในจังหวัดนครปฐม  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ หลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใชเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ  สําหรับครูซ่ึงกําหนดคาการแปลความหมายดังนี้  

   1   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   2   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับนอย 
          3   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับปานกลาง 
          4   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับมาก 
          5   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับมากท่ีสุด 

    เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ   สําหรับนักเรียนและผูปกครอง
ซ่ึงกําหนดคาการแปลความหมายดังนี้  
    1   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับนอย 

          2   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับปานกลาง 
          3   หมายถึง  สภาพและแนวทางเชนนั้นอยูในระดับมาก 
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  ตอนท่ี  3    แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการจัด      
การเรียน การสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม  
 
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ                   
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้  ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม  ท่ีผูวิจัยได
พัฒนาโดยมีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี 
 1. การสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม  ใชกับผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต1 และเขต 2   ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบการสอนภาษาจีนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ
เขต 2 โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังตอไปน้ี 
  ข้ันท่ี  1   ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี  จากหนังสือ  เอกสาร  และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 
  ข้ันท่ี  2   นําขอมูลท่ีไดจาการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เคร่ืองมือและขอบเขตเน้ือหาโดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  ข้ันท่ี  3   ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ ตามขอบเขตที่กําหนด  จากน้ันนํา
เคร่ืองมือท่ีรางข้ึนเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข 
ในเร่ืองของสํานวนภาษา  การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นคําถาม  และประโยคท่ีส่ือ
ความหมายเขาใจงาย 
  ข้ันท่ี  4   นําแบบสัมภาษณไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ 
จํานวน  3  คน  ไดแก  ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาจีน  ผูบริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศกท่ีดูแล
เร่ืองการสอนภาษาจีน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชแลว
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence  :  IOC) ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง เทากับ 1.00 
  ข้ันท่ี  5   นําแบบสัมภาษณท่ีแกไขแลว ไปขอคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธอีกคร้ังหนึ่ง 
  ข้ันท่ี  6   นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try out) กับโรงเรียนท่ีเปดสอน
ภาษาจีนในจังหวัดราชบุรี 
  ข้ันท่ี 7  ไดแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ 
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  สําหรับข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย สรุปไดดังแผนภูมิท่ี  3 
หนา 61 
 2. การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม  โดยมีข้ันตอนในการสราง  ดังตอไปนี้ 
  ข้ันท่ี  1   ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี  จากหนังสือ  เอกสาร  และงานวิจัย        
ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  ข้ันท่ี  2   นําขอมูลท่ีไดจาการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เคร่ืองมือและขอบเขตเน้ือหาโดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  ข้ันท่ี  3   ดําเนินการสรางแบบสอบถาม ตามขอบเขตที่กําหนด  จากนั้นนํา
เคร่ืองมือท่ีรางข้ึนเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข 
ในเร่ืองของสํานวนภาษา  การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นคําถาม  และประโยคท่ีส่ือ
ความหมายเขาใจงาย 
  ข้ันท่ี  4   นําแบบสอบถามไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ 
จํานวน  3  คน  ไดแก  ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาจีน  ผูบริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศกท่ีดูแล
เร่ืองการสอนภาษาจีนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชแลว
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence  : IOC)  ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง เทากับ 0.66 -1.00 
  ข้ันท่ี  5   นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว ไปขอคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธอีกคร้ังหนึ่ง 
  ข้ันท่ี  6   นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนชาวจีนท่ีสอน
ภาษาจีน  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน และผูปกครองของนักเรียน      
ท่ีเรียนภาษาจีนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีมีสภาพ           
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีไมแตกตางกับกลุมตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหหาคาความ
เช่ือม่ัน แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha of  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และไดคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 
  ข้ันท่ี 7  ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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ขั้นตอนที่ 1 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
  

กําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเน้ือหา 
 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 

 ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขอบเขตท่ีกําหนด จากนั้นนํา 
เครื่องมือที่รางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพ่ือใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข 

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 

 นําแบบสอบถามไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ และ
ผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาจีน 
ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศกท่ีดูแลเร่ืองการสอนภาษาจีน 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 5 
 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปขอคําปรึกษากับ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอีกครั้งหน่ึง 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 6 
  

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
 

 
 

   

แบบสอบถามที่สมบูรณ 
 

 
แผนภาพท่ี 3   ข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
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  ข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย สรุปไดดังแผนภาพที่  4 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
  

กําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเน้ือหา 
 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 

 ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขอบเขตท่ีกําหนด จากนั้นนํา 
เครื่องมือที่รางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพ่ือใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข 

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 

 นําแบบสัมภาษณไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาจีน 

ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศกที่ดูแลเรื่องการสอนภาษาจีน 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 5 
 นําแบบสัมภาษณที่แกไขแลวไปขอคําปรึกษากับ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอีกครั้งหน่ึง 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 6 
  

นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try out) 
 

 
 

   

แบบสัมภาษณที่สมบูรณ 
 

 
แผนภาพท่ี 4   ข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้  ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม  ท่ีผูวิจัยไดหา
คุณภาพเคร่ืองมือดังนี้ 
 1.  ความเท่ียงตรง (Validity)  แบบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาเคร่ืองมือและใหคะแนน แลววิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence  : IOC) ซ่ึงคาดัชนีความสอดคลองตองมีคาต้ังแต  0.50 ข้ึน
ไปจึงถือวาสอดคลองในเกณฑท่ียอมรับได โดยกําหนดคะแนนการพิจารณา  ดังนี้  (มาเรียม  นิลพันธุ  
2549  : 177) 
                +1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการวัด 
                    0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการวัด 
                -1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามมีเนื้อหาท่ีไมสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการวัด 
แลวนําคะแนนท่ีไดท่ีไดมาแทนคาในสูตร 
                             
 
          
                        IOC        หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
                        Σ R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
                          N    หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 2. ความเช่ือม่ัน (Reliability)  แบบสัมประสิทธอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) โดย
นําเคร่ืองมือไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาคํานวณตามสูตร 
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  α     หมายถึง  สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน 
  n      หมายถึง  จํานวนขอ 

  2
iS    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

  2
tS     หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 
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                  N 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 66 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการตอไปนี้ 
 การรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ ดําเนินการโดย 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการโรงเรียน    
เพ่ือขออนุญาต พรอมสงประเด็นสัมภาษณไปลวงหนา 
 2. ประสานงานขอนัดเวลาและสถานท่ีสัมภาษณ 
 3.  เดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินการสัมภาษณท่ีผูวิจัยปฏิบัติ 
ดังน้ี                                                                                                                                       
  ข้ันเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณ 
   1) เตรียมแบบสัมภาษณท่ีไดสรางข้ึน 
   2) เตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือในการบันทึกสัมภาษณ 
   3) ซักซอมการสัมภาษณ  รวมท้ังการบันทึกขอมูล 
  ข้ันดําเนินการสัมภาษณ 
   1) ผูวิจัยแนะนําตนเองและบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณแกผูใหสัมภาษณ 
   2) ผูวิจัยสัมภาษณโดยการสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึน 
  ข้ันบันทึกผลการสัมภาษณ 
   1) ผูวิจัยบันทึกผลหลังการสัมภาษณทันทีหลังการสัมภาษณ 
   2) บันทึกผลสัมภาษณตามความจริง 
  ข้ันปดการสัมภาษณ 
   เม่ือผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว กลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณ  
พรอมท้ังกลาวคําลา                  
 การรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ดําเนินการโดย 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงโรงเรียนตาง ๆ เพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. สงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง      
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย  ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือคํานวณ
คาสถิติ  ดังน้ี 
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 1. การวิ เคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณใชการวิ เคราะหเนื้อหา  (Content 
Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ 
 2.  การวิเคราะหสถานภาพขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (%) 
 3. การวิเคราะหสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี
3-4ในจังหวัดนครปฐมใชคา เฉล่ีย )X(  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยนําคาเฉล่ียของ
คะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม เทียบกับเกณฑการแปลความหมาย (มาเรียม  นิลพันธุ  
2549 : 196) 

  คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ       
นอยท่ีสุด 

  คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ        

ปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ        

มากท่ีสุด 
 4. การวิเคราะหแนวทาง  ปญหาและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปดใช     
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ 

 
สรุป 

 
 การวิจัยเร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี   
3-4 ในจังหวัดนครปฐมเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  กลุมประชากรท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบ
การสอนภาษาจีนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผูบริหารในโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนระดับ
ชวงช้ันท่ี 3-4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน 
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ระดับ
ชวงช้ันท่ี 3-4ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2  ผูปกครองนักเรียนท่ีเรียน
ภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ตัวแปรท่ี
ศึกษา ไดแก สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีเปดสอน
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ภาษาจีนระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้  1) สภาพการจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีน ไดแก ปจจัยท่ีเก่ียวของ  หลักสูตร   และการนําหลักสูตรไปใช                 
และ  2) แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวย             
แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4ในจังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  จากนั้น
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคารอยละ (%) คา เฉล่ีย )X(  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 
สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

 
ตารางท่ี 3   สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ/การวิเคราะห
ขอมูล 

- สัมภาษณ -  ผู อํ านวยการ เขตพ้ืนที่ การ ศึกษา
นครปฐมเขต 1 และเขต 2 จํานวน 2 คน 
- ศึกษานิเทศกจํานวน 2 คน 
- ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 10 คน 

แบบสัมภาษณ 
- วิเคราะหขอมูลโดย 
   วิเคราะหเน้ือหา  
   (Content Analysis) 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการ 
    จัดการเรียนการสอน 
    ภาษาจีนระดับชวงช้ัน 
    ที่ 3-4 ในจังหวัด 
    นครปฐม - สอบถาม - ครูผูสอนชาวจีน จํานวน 34 คน 

- ครูผูสอนชาวไทย จํานวน 14 คน 
- นักเรียน จํานวน 361 คน 
- ผูปกครอง จํานวน 30 คน 
 

- แบบสอบถาม 
- วิเคราะหขอมูลโดย  
   คารอยละ คาเฉล่ีย 
  และคาสวนเบี่ยงเบน 
  มาตรฐาน 

- สัมภาษณ -  ผูอํานวยการเขตพื้นที่   การศึกษา
นครปฐมเขต 1 และเขต 2 จํานวน 2 คน 
- ศึกษานิเทศกจํานวน 2 คน 
- ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 10 คน 

แบบสัมภาษณ 
- วิเคราะหขอมูลโดย 
  วิเคราะหเน้ือหา  
  (Content Analysis) 

2. เพ่ือศึกษาแนวทาง 
    การจัดการเรียน 
    การสอนภาษาจีน 
    ระดับชวงช้ันที่ 3-4 
    ในจังหวัดนครปฐม -  สอบถาม - ครูผูสอนชาวจีน จํานวน 34 คน 

- ครูผูสอนชาวไทย จํานวน 14 คน 
- นักเรียน จํานวน 361 คน 
- ผูปกครอง จํานวน 30 คน 
 

- แบบสอบถาม 
- วิเคราะหขอมูลโดย  
   คารอยละ คาเฉล่ีย 
   และคาสวนเบี่ยงเบน 
   มาตรฐาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ารวิจัย เร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงชั้นท่ี 3-4 
ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)โดยกําหนดให 
ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ  2   ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการสอนภาษาจีน 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4  
ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4
ในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี    
3-4  ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2  ผูปกครองของนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 
ระดับชวงชั้นท่ี 3-4  ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1  และ 2 เปนหนวยวิเคราะห 
(Unit of Analysis) รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยวิธีการและข้ันตอนการวิจัย เคร่ืองมือ
ท่ีใชในงานวิจัย ประกอบดวยแบบสัมภาษณ  และแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  
คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเนื้อหา  โดยมีเสนอผลการวิเคราะหไดเปน            
4  ตอนดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนท่ี  1   สภาพขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 ตอนท่ี  2   สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดาน
ปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ตอนท่ี  3   สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดาน
หลักสูตร 
 ตอนท่ี  4   สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดาน  
การนําหลักสูตรไปใช 
  
รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้ 
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ตอนท่ี 1   สภาพขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยาง 
 การวิจัย เร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ท่ีเปด
สอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม มีกลุมตัวอยางเปน ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 1 และ  2  ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการสอนภาษาจีน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1  ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1  และ  2  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4        
ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1  และ  2  โดยมีขอมูลท่ัวไปดังตอไปนี้  
 
ตารางท่ี  4  แสดงสภาพขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขต 1 - 2  
จังหวัดนครปฐม 

  

เพศ 
 ชาย 
 หญิง  

 
2 
- 

 
100.00 

- 
รวม 2 100.00 

วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
- 
2 
- 

 
- 

100.00 
- 

รวม 2 100.00 
ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 1 - 2  
จังหวัดนครปฐม 

  

เพศ 
 ชาย 
 หญิง  

 
1 
1 

 
50.00 
50.00 

รวม 2 100.00 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 1 - 2  
จังหวัดนครปฐม 

  

วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
- 
1 
1 

 
- 

50.00 
50.00 

รวม 2 100.00 
ประสบการณในดานภาษาจีน 
 2 - 5 ป 
 มากกวา 5 ป 

 
1 
1 

 
50.00 
50.00 

รวม 2 100.00 
การศึกษาดูงานดานภาษาจีน 
 ไมเคย 
 เคย 

 
1 
1 

 
50.00 
50.00 

รวม 2 100.00 
ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปดสอนภาษาจีน   
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
7 
3 

 
70.00 
30.00 

รวม 10 100.00 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
- 

10 
- 

 
- 

100.00 
- 

รวม 10 100.00 
ครูผูสอน   
เพศ 
                  ชาย 
                   หญิง 

 
12 
36 

 
25.00 
75.00 

รวม 48 100.00 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ครูผูสอน   
อายุ 
 ตํ่ากวา 30 ป 
 30 - 35 ป 
 36 - 46 ป 
 สูงกวา 40 ป 

 
40 
4 
- 
4 

 
83.30 
8.30 

- 
8.30 

รวม 48 100.00 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
40 
8 
- 

 
83.30 
16.70 

- 
รวม 48 100.00 

ประสบการณในการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  
 ตํ่ากวา 3 ป 
 3 - 7 ป 
 8 - 12 ป 

 
44 
4 
- 

 
91.70 
8.30 

- 
รวม 48 100.00 

ประสบการณในการอบรมเก่ียวกับการสอนภาษาจีน 
(เฉพาะครูชาวไทยเทานั้น N = 14 ) 
 เคย 1 - 3 ครั้ง 
 เคย มากกวา 3 ครั้ง 
 ไมเคย 

 
 

14 
- 
- 

 
 

100.00 
- 
- 

รวม 14 100.00 
ประสบการในการศึกษาดูงาน อบรม/เรียนภาษาจีน
ในประเทศจีน  
(เฉพาะครูชาวไทยเทานั้น N = 14 ) 
 เคย 
 ไมเคย 

 
 
 

14 
- 

 
 
 

100.00 
- 

รวม 14 100.00 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ครูผูสอน 
(เฉพาะครูชาวไทยเทานั้น N = 14 ) 

  

วิธีสอนภาษาจีนในช้ันเรียน 
 สอนคนเดียว 
 สอนรวมกับครูจีน 
 ไมไดรวมสอนแตดูแลควบคุมช้ันเรียน 

 
10 
- 
4 

 
71.40 

- 
28.60 

รวม 14 100.00 
ระยะเวลาการอยูประเทศไทย 
(เฉพาะครูชาวจีนเทานั้น  N = 34) 
 นอยกวา 1 ป 
 1 - 2 ป 
 มากกวา 2 ป 

 
 
4 

26 
4 

 
 

11.70 
76.60 
11.70 

รวม 34 100.00 
ความสามารถในการใชภาษาไทย 
(เฉพาะครูชาวจีนเทานั้น  N = 34) 
 สื่อสารโดยใชภาษาไทยไดบาง 
 สื่อสารโดยใชภาษาไทยไดดี 
 สื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ 

 
 

20 
- 

14 

 
 

58.80 
- 

41.20 
รวม 34 100.00 

ผูปกครอง   
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
24 
6 

 
80.00 
20.00 

รวม 30 100.00 
อายุ 
 36 - 40 ป 
 สูงกวา  40  ป 

 
3 

27 

 
10.00 
90.00 

รวม 30 100.00 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ผูปกครอง 
วุฒิการศึกษา 
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 

 
 
2 

28 

 
 

6.70 
93.30 

รวม 30 100.00 
อาชีพ 
 รับราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ธุรกิจสวนตัว 

 
16 
3 

11 

 
53.30 
10.00 
36.70 

รวม 30 100.00 
นักเรียน   
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
62 
299 

 
17.20 
82.80 

รวม 361 100.00 
ระดับช้ัน 
 มัธยมศึกษาปที่  1 
 มัธยมศึกษาปที่  2 
 มัธยมศึกษาปที่  3 
 มัธยมศึกษาปที่  4 
 มัธยมศึกษาปที่  5 
 มัธยมศึกษาปที่  6 

 
- 
5 

87 
2 

266 
1 

 
- 

1.40 
24.10 
0.60 
73.70 
0.30 

รวม 361 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4  แสดงสภาพขอมูลท่ัวไปของผูเกี่ยวของ  พบวา  ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  เขต 1 และ 2  จังหวัดนครปฐม  เพศชาย  และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน  2  
คน  คิดเปนรอยละ  100.00 
 ศึกษานิเทศกเขตพื้นท่ีการศึกษา  เขต 1 และ  2  จังหวัดนครปฐม  เพศชาย และหญิง 
อยางละ 1 คน  คิดเปนรอยละ 50.00  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก อยางละ 
1 คน คิดเปนรอยละ  50.00  ประสบการณในดานภาษาจีน 2-5 ป และ มากกวา 5 ป อยางละ 1 คน        
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คิดเปนรอยละ 50.00  และการศึกษาดูงานดานภาษาจีน ไมเคย  และเคย  อยางละ 1 คน คิดเปน     
รอยละ  50.00 
 ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน  สวนใหญเปนเพศชาย  7  คน  คิดเปนรอยละ  
70.00  เพศหญิง 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  10  คน คิดเปนรอยละ  
100.00   
 ครูผูสอน  สวนใหญเปนเพศหญิง  36  คน  คิดเปนรอยละ 75.00  เพศชาย 12 คน คิดเปน
รอยละ  25.00  อายุต่ํากวา 30 ป  40 คน  คิดเปนรอยละ  83.30  อายุ 30 - 35 ป และมากกวา 40 ป 
อยางละ 4 คน คิดเปนรอยละ 8.30  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  40 คน คิดเปนรอยละ 83.30และ
ปริญญาโท  8 คน  คิดเปนรอยละ 16.70 ประสบการณในการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ต่ํากวา 3 ป  
44  คน  คิดเปนรอยละ 83.30 และ 3 - 7 ป 4 คน  คิดเปนรอยละ 8.30  ประสบการณในการอบรม
เกี่ยวกับการสอนภาษาจีน (เฉพาะครูชาวไทยเทานั้น N = 14 ) เคย 1-3 คร้ัง  14  คน  คิดเปนรอยละ 
100.00  ประสบการในการศึกษาดูงาน อบรม/เรียนภาษาจีนในประเทศจีน (เฉพาะครูชาวไทย
เทานั้น N = 14 ) เคยอบรมทุกคน  คิดเปนรอยละ 100.00  วิธีสอนภาษาจีนในช้ันเรียน (เฉพาะครู
ชาวไทยเทานั้น N = 14 ) สอนคนเดียว  10  คน  คิดเปนรอยละ  71.40  และไมไดรวมสอนแตดูแล
ควบคุมชั้นเรียน  4  คน คิดเปนรอยละ 28.60  ระยะเวลาการอยูประเทศไทย (เฉพาะครูชาวจีน
เทานั้น  N = 34) 1 -2 ป 26 คน คิดเปนรอยละ 11.70  นอยกวา 1 ป และมากกวา 2 ป  อยางละ 4 คน 
คิดเปนรอยละ  11.70  ความสามารถในการใชภาษาไทย (เฉพาะครูชาวจีนเทานั้น  N = 34) ส่ือสาร
โดยใชภาษาไทยไดบาง  20  คน  คิดเปนรอยละ 58.80  และส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษ  14  คน    
คิดเปนรอยละ  41.20 
 ผูปกครอง สวนใหญเปนเพศชาย  24 คน  คิดเปนรอยละ 80.00  และเพศหญิง  6  คน    
คิดเปนรอยละ  20.00  สวนใหญอายุสูงกวา 40 ป  27 คน คิดเปนรอยละ 90.00  และ36 - 40 ป  3 คน 
คิดเปนรอยละ 10.00  สวนใหญวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  28  คน  คิดเปนรอยละ  93.30  และตํ่ากวา
ปริญญาตรี  2  คน  คิดเปนรอยละ 6.70  สวนใหญอาชีพรับราชการ  16  คน  คิดเปนรอยละ 53.30  
ธุรกิจสวนตัว  11  คน  คิดเปนรอยละ 36.70  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  3  คน คิดเปนรอยละ 10.00 
 นักเรียน  สวนใหญเปนเพศหญิง  299 คิดเปนรอยละ 82.80  และเพศชาย 62 คน คิดเปน
รอยละ 17.20  สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5  266  คน  คิดเปนรอยละ  73.30  มัธยมศึกษา
ปท่ี  3  87 คน  คิดเปนรอยละ  24.10  มัธยมศึกษาปท่ี 2  5 คน คิดเปนรอยละ 1.40 มัธยมศึกษาปท่ี 4  
2  คน  คิดเปนรอยละ  0.60  และมัธยมศึกษาปท่ี  6  1  คน  คิดเปนรอยละ  0.30 
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ตอนท่ี  2   สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
 ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ 
 ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับสภาพ และแนวทางการจัดการเรียน           
การสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  โดยแสดงไวในตารางท่ี  5-8  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  5  แสดงขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
  ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานปจจัยที่เกี่ยวของ 

ประเด็น ผูอํานวยการ สพท. 
นฐ. 1 - 2 

ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน 

นโยบายการจัด 
การเรียนการสอน 
ภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนไมสอดคลองกันใน 
แตระดับ 

นโยบายการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีนไม 
สอดคลองกันในแตระดับ 
 

นโยบายการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีนไม 
สอดคลองกันใน 
แตระดับ 

คุณสมบัติของ 
ครูผูสอน 

1.  ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถ 
     สื่อสารในภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษได  
2.  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอน 
     ภาษาจีนยังขาดทักษะใน 
    การพูด อาน เขียน 

1.  ครูผูสอนชาวจีนไม 
     สามารถส่ือสารใน 
     ภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษได  
2.  ขาดแคลนครูผูสอน 
     ภาษาจีน 

1.  ครูผูสอนชาวจีนไม 
     สามารถส่ือสารใน 
     ภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษได  
2.  ขาดแคลนครูผูสอน 
     ภาษาจีน 

คุณสมบัติของ 
ผูเรียน 

- นักเรียนขาดความ      
เขาใจในการเรียน 

- 

หองปฏิบัติการ ขาดส่ืออุปกรณท่ีใชในการสอน
ภาษาจีน 

ขาดส่ืออุปกรณท่ีใชใน
การสอนภาษาจีน 

ขาดสื่ออุปกรณท่ีใชใน
การสอนภาษาจีน 

 
ตารางท่ี  6  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณจากสภาพการจัดการเรียนการสอน 
                  ภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจยัท่ีเกี่ยวของ 

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ 

นโยบายการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไมสอดคลองกันในแตระดับ 

คุณสมบัติของผูสอน 1.  ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถส่ือสารในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได  
2.  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีนยังขาดทักษะในการพูด อาน เขียน 

คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนขาดความเขาใจในการเรียน 
หองปฏิบัติการ ขาดส่ืออุปกรณท่ีใชในการสอนภาษาจีน 
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ตารางท่ี  7  แสดงขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแนวทางการจดัการเรียนการสอน 
  ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานปจจัยที่เกี่ยวของ 

ประเด็น ผูอํานวยการ สพท. 
นฐ. 1 - 2 

ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน 

นโยบายการจัด 
การเรียนการสอน 
ภาษาจีน 

1. รัฐบาลควรสงเสริมและ 
     สนับสนุนการจัด 
    การเรียนการสอน 
    ภาษาจีนใหมีความ 
    ตอเน่ืองกันทุกระดับช้ัน 
2. ควรจัดอบรม สัมมนา  
    การเรียนการสอน 
    ภาษาจีนใหกับครูผูสอน 

ควรจัดต้ังศูนยการเรียน 
การสอนภาษาจีน เพ่ือ
พัฒนาใหกับครูผูสอน
ภาษาจีน 
 

1. รัฐบาลควรสงเสริม 
     และสนับสนุน 
     การจัดการเรียน 
     การสอนภาษาจีนใหมี 
     ความตอเน่ืองกันทุก 
     ระดับช้ัน 
 

คุณสมบัติของ 
ครูผูสอน 

1.  ครูผูสอนภาษาจีนตอง 
     จบการศึกษาในระดับ 
     ปริญญาตรี  
2.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอน 
     ภาษาจีนสามารถพูด 
     ภาษาไทยและ  
     ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
     สื่อสารในช้ันเรียนได 
3.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอน 
     ภาษาจีนตองมีความ 
     เขาใจวัฒนธรรมของ 
     ประเทศไทย 

1.  ครูผูสอนภาษาจีนตอง 
     จบการศึกษาในระดับ 
     ปริญญาตรี  
2.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอน 
     ภาษาจีนสามารถพูด 
     ภาษาไทยและ  
     ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
     สื่อสารในช้ันเรียนได 
 

1.  ครูผูสอนชาวจีนท่ี 
     สอนภาษาจีน 
     สามารถพูดภาษาไทย 
     และ ภาษาอังกฤษ 
     เพ่ือการสื่อสารใน 
     ช้ันเรียนได 
2.  ครูผูสอนชาวจีน 
     ท่ีสอนภาษาจีนตองมี 
     ความเขาใจวัฒนธรรม 
     ของประเทศไทย 
3.  ครูผูสอนภาษาจีน 
     ตองมีทักษะใน 
     การพูดอาน เขียน 
     เปนอยางดี 

คุณสมบัติของผูเรียน - ควรมีการสงเสริมการเรียน
ภาษาจีนใหกับนักเรียนเพ่ือ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ได 

- 

หองปฏิบัติการ รัฐบาลควรสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อ 
จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนใน 
การสอนภาษาจีน   

รัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหา
อุปกรณท่ีจําเปนในการ
สอนภาษาจีน   

รัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนใน
การสอนภาษาจีน   
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ตารางท่ี  8  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณจากแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
      ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานปจจัยที่เกี่ยวของ 

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียน  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    
ภาษาจีนใหมีความตอเน่ืองกันทุกระดับช้ัน 

คุณสมบัติของผูสอน 1.  ครูผูสอนภาษาจีนตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
2.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนสามารถพูดภาษาไทยและ  
     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียนได 
3.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนตองมีความเขาใจวัฒนธรรม 
     ของประเทศไทย 

คุณสมบัติของผูเรียน ควรมีการสงเสริมการเรียนภาษาจีนใหกับนักเรียนเพ่ือนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

หองปฏิบัติการ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือจัดหาอุปกรณท่ีจําเปน
ในการสอนภาษาจีน   

 
ตารางท่ี  9  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณจากสภาพ และแนวทางการจัดการเรียน 
      การสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจยัท่ีเกีย่วของ 

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
นโยบายการจัด 
การเรียนการสอน 
ภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาจีนไมสอดคลองกันในแตระดับ 

รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีนใหมีความ
ตอเน่ืองกันทุกระดับช้ัน 

คุณสมบัติของผูสอน 1.  ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถส่ือสาร 
     ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได  
2.  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีนยัง  
     ขาดทักษะในการพูด อาน เขียน 

1.  ครูผูสอนภาษาจีนตองจบการศึกษาใน 
     ระดับปริญญาตรี  
2.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนสามารถ 
     พูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ 
     การส่ือสารในช้ันเรียนได 
3.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนตองมี 
     ความเขาใจวัฒนธรรมของประเทศไทย 

คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนขาดความเขาใจในการเรียน ควรมีการสงเสรมิการเรียนภาษาจีนใหกับ
นักเรียนเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

หองปฏิบัติการ ขาดส่ืออุปกรณท่ีใชในการสอน
ภาษาจีน 

รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนในการสอนภาษาจีน   
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 ขอมูลจากการผลจากการสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสภาพ และแนวทางการจัด        
การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  มีดังตอไปนี้ 
 
 1.  ครูผูสอน  (N  =  48) 
 
ตารางท่ี  10  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในภาพรวม  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม 
X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

1.  นโยบายการจัดการเรียน 
     การสอนภาษาจีน 

2.93 0.49 ปานกลาง 1 3.37 0.70 ปานกลาง 1 

2.  คุณสมบัติของผูเรียน 2.25 0.12 นอย 4 2.70 0.36 ปานกลาง 5 
3.  อาคารสถานที่ 2.20 0.16 นอย 5 3.11 0.56 ปานกลาง 3 
4.  หองปฏิบัติการ 2.51 0.58 ปานกลาง 2 3.29 0.20 ปานกลาง 2 
5.  งบประมาณ 2.50 0.71 นอย 3 2.96 0.55 ปานกลาง 4 
6.  การนิเทศ 2.13 0.62 นอย 6 2.33 0.57 นอย 6 

รวม 2.42 0.28 นอย 2.96 0.25 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  10  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงชั้นท่ี 3-4  ในภาพรวม 
ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ( X  = 2.42,        
S.D. = 0.28) และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  นโยบาย  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ  
ปานกลาง ( X  = 2.93, S.D. = 0.49)  รองลงมาไดแก  หองปฏิบัติการ มีสภาพการจัดการเรียน      
การสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.51, S.D. = 0.58)  และมีสภาพการจัดการเรียนการสอน     
อยูในระดับนอย  ไดแก งบประมาณ  ( X  = 2.50, S.D. = 0.71)  คุณสมบัติของผูเรียน  ( X  = 2.25 , 
S.D. = 0.12)  อาคารสถานท่ี  ( X  = 2.20, S.D. = 0.16) และการนิเทศ  ( X  = 2.13, S.D. = 0.62) และ
แยกรายดานในตารางท่ี 11-16 
 ภาพรวมแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ดานปจจัยที่เกี่ยวของ  พบวา             
มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.96, S.D. = 0.25) และเม่ือแยก  
รายขอ  พบวา  ทุกรายขอมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
จากคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้  นโยบาย  ( X  = 3.37, S.D. = 0.70)  หองปฏิบัติการ       
( X  = 3.29, S.D. = 0.20)  อาคารสถานท่ี  ( X  = 3.11, S.D. = 0.56)   งบประมาณ  ( X  = 2.96,          
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S.D. = 0.55)  คุณสมบัติของผูเรียน ( X  = 2.70, S.D. = 0.36)  และการนิเทศ  ( X  = 2.33,             
S.D. = 0.57) และแยกรายดานในตารางท่ี 11-16 
 
ตารางท่ี  11  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
     ภาษาจีนมีความสอดคลองทุกระดับ 

2.00 0.00 นอย 9 
 

3.00 0.82 ปานกลาง 7 

2.  นโยบายทุกระดับสงเสริมและ 
     สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียน 
     การสอนภาษาจีน 

3.33 1.26 ปานกลาง 3 3.66 1.26 มาก 3 

3.  โรงเรียนมีวิสัยทัศนแสดงภาพผูเรียน 
     ในอนาคตดานการจัดการเรียน 
     การสอนภาษาจีนอยางชัดเจน 

2.66 0.95 ปานกลาง 6 3.33 1.26 ปานกลาง 5 

4.  โรงเรียนมีวิสัยทัศนที่เปนไปไดและมี 
      การกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน 

2.33 0.47 นอย 7 2.83 0.69 ปานกลาง 8 

5.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา 3.33 0.47 ปานกลาง 2 4.08 0.87 มาก 2 
6.  ครูผูสอนเปนครูชาวจีนที่สามารถ 
     สื่อสารภาษาไทย  

2.00 0.82 นอย 10 2.66 0.95 ปานกลาง 10 

7.  ครูผูสอนจบการศึกษาดานการสอน 
     ภาษาจีน 

3.33 1.26 ปานกลาง 4 3.50 1.27 ปานกลาง 4 

8.  ครูผูสอนเปนครูชาวไทยท่ีมีความรู 
     ภาษาจีนระดับดี ทั้งฟง  พูด  อาน  และ  
     เขียน 

3.00 0.00 ปานกลาง 5 3.25 0.72 ปานกลาง 6 

9.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษาไมตํ่ากวา 
      ปริญญาตรี 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

10.  ครูผูสอนมีประสบการณดาน 
       การสอน 

2.33 0.47 นอย 8 2.83 0.90 ปานกลาง 9 

รวม 2.93 0.49 ปานกลาง 3.37 0.73 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  11  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 ในดานปจจยัท่ี
เกี่ยวของ  (นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับปานกลาง  ( X  = 2.93, S.D. = 0.49)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญาตรี  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 5.00,                
S.D. = 0.00)  รายขอมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก  ครูผูสอนมีวุฒิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

81 

ดานการศึกษา  ( X  = 3.33, S.D. = 0.47)  นโยบายทุกระดับสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ( X  = 3.33, S.D. = 1.26)  ครูผูสอนจบการศึกษาดานการสอน
ภาษาจีน ( X  = 3.33, S.D. = 1.26)  ครูผูสอนเปนครูชาวไทยท่ีมีความรูภาษาจีนระดับดี ท้ังฟง พูด 
อาน และเขียน ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)   โรงเรียนมีวิสัยทัศนแสดงภาพผูเรียนในอนาคตดาน      
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยางชัดเจน ( X  = 2.66, S.D. = 0.95)  และรายขอมีสภาพ            
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ไดแกโรงเรียนมีวิสัยทัศนท่ีเปนไปไดและมีการกําหนด
ระยะเวลาท่ีแนนอน ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)  ครูผูสอนมีประสบการณดานการสอน  ( X  = 2.33, 
S.D. = 0.47) และนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมีความสอดคลองทุกระดับ  ( X  = 2.00, 
S.D. = 0.00)   ครูผูสอนเปนชาวจีนท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทย ( X  = 2.00, S.D. = 0.82)    
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน) พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
ปานกลาง  ( X  = 3.37, S.D. = 0.73)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรี  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 5.00, S.D. = 0.00)  
รองลงมาไดแก  ครูผูสอนมีวุฒิดานการสอน  ( X  = 4.08, S.D. = 0.87) และนโยบายทุกระดับ
สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ( X  = 3.66, S.D. = 1.26)            
มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  สําหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง  ไดแก  ครูผูสอนจบการศึกษาดานการสอนภาษาจีน  ( X  = 3.50, S.D. = 1.27)    
โรงเรียนมีวิสัยทัศนแสดงภาพผูเรียนในอนาคตดานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยางชัดเจน 
( X  = 3.33, S.D. = 1.26)  ครูผูสอนเปนครูชาวไทยท่ีมีความรูภาษาจีนระดับดี ท้ังฟง พูด อาน และ
เขียน ( X  = 3.25, S.D. = 0.72) ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา  ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)  นโยบาย  
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมีความสอดคลองทุกระดับ ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  โรงเรียนมี
วิสัยทัศนท่ีเปนไปไดและมีการกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน ( X  = 2.83, S.D. = 0.69)  ครูผูสอนมี
ประสบการณดานการสอน  ( X  = 2.83, S.D. = 0.90)  และครูผูสอนเปนชาวจีนท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาไทย ( X  = 2.66, S.D. = 0.95)    
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ตารางท่ี  12  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (คุณสมบัติผูเรียน) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  นักเรียนสนใจและสมัครเรียนดวย 
     ตนเอง 

2.00 0.00 นอย 4 2.50 0.50 นอย 4 

2.  นักเรียนเลือกเรียนเพราะผูปกครอง 
     ตองการใหเรียน 

2.50 0.50 นอย 2 3.00 0.82 ปานกลาง 2 

3.  นักเรียนมีความรูพื้นฐานภาษาจีนจาก 
     ชวงช้ันที่ผานมา 

1.33 0.75 นอย 5 1.83 0.69 นอย 5 

4.  นักเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีนใน 
     ระดับที่สูงขึ้น 

2.50 0.96 นอย 3 3.41 0.96 ปานกลาง 1 

5.  นักเรียนมีพื้นฐานครอบครัวเปน 
     คนจีน 

2.91 0.27 ปานกลาง 1 2.75 0.60 ปานกลาง 3 

รวม 2.25 0.12 นอย 2.70 0.36 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  12  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัย
ท่ีเกี่ยวของ (คุณสมบัติผูเรียน)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ( X  = 2.25, 
S.D. = 0.12)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  นักเรียนมีพื้นฐานครอบครัวเปนคนจีน มีสภาพการจัด    
การเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.91, S.D. = 0.27)  รองลงมา มีสภาพการจัด        
การเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก  นักเรียนเลือกเรียนเพราะผูปกครองตองการใหเรียน      
( X  = 2.50, S.D. = 0.50) นักเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน ( X  = 2.50,            
S.D. = 0.96) นักเรียนสนใจและสมัครเรียนดวยตนเอง ( X  = 2.00, S.D. = 0.00)  และนักเรียนมี
ความรูพื้นฐานภาษาจีนจากชวงช้ันท่ีผานมา ( X  = 1.33, S.D. = 0.75)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(คุณสมบัติผูเรียน)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.70, 
S.D. = 0.36)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  นักเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน มี
แนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.41, S.D. = 0.96)  รองลงมา            
มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก นักเรียนเลือกเรียนเพราะผูปกครอง
ตองการใหเรียน ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  นักเรียนมีพื้นฐานครอบครัวเปนคนจีน  ( X  = 2.75,  
S.D. = 0.36) และ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก   นักเรียนสนใจและ
สมัครเรียนดวยตนเอง  ( X  = 2.50, S.D. = 0.50) นักเรียนมีความรูพื้นฐานภาษาจีนจากชวงช้ันท่ี 
ผานมา  ( X  = 1.88, S.D. = 0.69) 
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ตารางท่ี  13  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (อาคารสถานท่ี) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใน 
     บริเวณใหเปนแบบจีน 

1.33 0.47 นอยที่สุด 5 2.33 0.47 นอย 5 

2.  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดด ี
     และแสงสวางเพียงพอ 

3.00 0.82 ปานกลาง 1 3.58 1.26 มาก 1 

3.  บรรยากาศโรงเรียนรมร่ืนสงเสริม 
     การเรียนรู 

2.33 0.47 นอย 3 3.33 0.96 ปานกลาง 3 

4.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีน 
     ในเทศกาลตาง ๆ ของจีน 

1.66 0.95 นอย 4 3.00 0.82 ปานกลาง 4 

5.  จํานวนนักเรียนตอหองมีความ 
     เหมาะสม 

2.66 0.47 ปานกลาง 2 3.33 0.47 ปานกลาง 2 

รวม 2.20 0.16 นอย 3.11 0.56 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  13  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 ในดานปจจยัท่ี
เกี่ยวของ  (อาคารสถานท่ี)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ( X  = 2.20, 
S.D. = 0.16)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพียงพอ  
( X  = 3.00, S.D. = 0.82) และจํานวนนักเรียนตอหองมีความเหมาะสม  ( X  = 2.66, S.D. = 0.47)     
มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  รายขอมีสภาพการจัดการเรียนการสอน    
อยูในระดับนอย  ไดแก  บรรยากาศโรงเรียนรมร่ืนสงเสริมการเรียนรู  ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)  
และจัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน  ( X  =  1.66, S.D. = 0.95) 
สําหรับขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดแก  มีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมในบริเวณใหเปนแบบจีน ( X  = 1.33, S.D. = 0.47) 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(อาคารสถานท่ี)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.11,         
S.D. = 0.56)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา   สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพียงพอ 
( X  = 3.58, S.D. = 1.26) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  และรายขอท่ีมีแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก จํานวนนักเรียนตอหองมีความเหมาะสม  
( X  = 3.33, S.D. = 0.47) บรรยากาศโรงเรียนรมร่ืนสงเสริมการเรียนรู  ( X  = 3.33,  S.D. = 0.95)  
และจัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีนในเทศกาลตางๆ ของจีน  ( X  =  3.00,  S.D. = 0.82) และ
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รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย   ไดแก  มีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมในบริเวณใหเปนแบบจีน ( X  = 2.33, S.D. = 0.47) 
 
ตารางท่ี  14  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (หองปฏิบัติการ) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  จํานวนหองปฏิบัติการมีความ 
     เหมาะสมกับนักเรียน 

1.66 0.95 นอย 5 2.67 0.47 ปานกลาง 6 

2.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณใน 
     หองปฏิบัติการเพียงพอ 

1.66 0.95 นอย 6 3.00 0.82 ปานกลาง 5 

3.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
     ทันสมัยตอยุคปจจุบัน 

2.66 0.47 ปานกลาง 2 3.33 0.47 ปานกลาง 2 

4.  แสงสวางในหองปฏิบัติการเพียงพอ 3.91 0.87 มาก 1 4.25 0.43 มาก 1 
5.  มีการดูแลซอมแซมวัสดุ อุปกรณที่ 
     ชํารุดเสมอ 

2.58 0.49 ปานกลาง 3 3.16 0.37 ปานกลาง 4 

6.  มีการใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสม 
     กับกิจกรรม 

2.58 1.19 ปานกลาง 4 3.33 0.47 ปานกลาง 3 

รวม 2.51 0.58 ปานกลาง 3.29 0.20 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  14  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัย
ท่ีเกี่ยวของ  (หองปฏิบัติการ) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง          
( X  = 2.51, S.D. = 0.58)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  แสงสวางในหองปฏิบัติการเพียงพอ มีสภาพ
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ( X  = 3.91, S.D. = 0.87) รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัยตอยุคปจจุบัน        
( X  = 2.58, S.D. = 0.49)  มีการดูแลซอมแซมวัสดุอุปกรณท่ีชํารุดเสมอ ( X  = 2.58, S.D. = 1.19)    
มีการใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสมกับกิจกรรม  ( X  = 2.51, S.D. = 0.58)  และรายขอท่ีมีสภาพ 
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก  จํานวนหองปฏิบัติการมีความเหมาะสมกับ
นักเรียน ( X  = 1.66, S.D. = 0.95)   จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัติการเพียงพอ ( X  = 1.66, 
S.D. = 0.95)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(หองปฏิบัติการ) พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.29,    
S.D. = 0.20)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา   แสงสวางในหองปฏิบัติการเพียงพอ มีแนวทางการจัด  
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การเรียนการสอนอยูในระดับมาก ( X  = 4.25, S.D. = 0.43) รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียน     
การสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัยตอยุคปจจุบัน     ( X  
= 3.33, S.D. = 0.47)   มีการใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสมกับกิจกรรม  ( X  = 3.33, S.D. = 0.47)  
และมีการดูแลซอมแซมวัสดุอุปกรณท่ีชํารุดเสมอ ( X  = 3.16, S.D. = 0.37)   จํานวนวัสดุ-อุปกรณ
ในหองปฏิบัติการเพียงพอ ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  และจํานวนหองปฏิบัติการมีความเหมาะสม
กับนักเรียน ( X  = 2.66, S.D. = 0.47) 
 
ตารางท่ี  15  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (งบประมาณ) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอยาง 
     เพียงพอ 

2.00 0.82 นอย 3 2.50 0.77 นอย 3 

2.  เบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอนไดสะดวกรวดเร็ว 

1.66 0.95 นอย 5 2.33 0.75 นอย 5 

3.  มีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม 2.00 0.82 นอย 4 2.50 0.77 นอย 4 
4.  ครูมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 3.25 0.60 ปานกลาง 2 3.58 0.64 มาก 2 
5.  โรงเรียนมีสวัสดิการทีเหมาะสมใหแกครู 3.58 0.64 มาก 1 3.91 0.49 มาก 1 

รวม 2.50 0.71 นอย 2.96 0.55 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  15  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัย
ท่ีเกี่ยวของ  (งบประมาณ)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ( X  = 2.50, 
S.D. = 0.71) และเม่ือแยกรายขอ พบวา โรงเรียนมีสวัสดิการทีเหมาะสมใหแกครู มีสภาพการจัด   
การเรียนการสอนอยูในระดับมาก ( X  = 3.58, S.D. = 0.64)   รองลงมาไดแก ครูมีคาตอบแทน        
ท่ีเหมาะสม   มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.25, S.D. = 0.60)  และ
รายขอท่ีมีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ไดแก มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
อยางเพียงพอ  ( X  = 2.00, S.D. = 0.82)   มีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม  ( X  = 2.00,     
S.D. = 0.82)   และเบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกรวดเร็ว             
( X  = 1.66, S.D. = 0.95)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(งบประมาณ)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.96,           
S.D. = 0.55)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา   โรงเรียนมีสวัสดิการทีเหมาะสมใหแกครู ( X  = 3.91, 
S.D. = 0.49) และครูมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  ( X  = 3.58, S.D. = 0.64) มีแนวทางการจัดการเรียน
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การสอน  และรายขอท่ีมีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก  มีงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมอยางเพียงพอ  ( X  = 2.50, S.D. = 0.77)  มีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม  
( X  = 2.50, S.D. = 0.77)  และเบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวก
รวดเร็ว ( X  = 2.33, S.D. = 0.75)   
 
ตารางท่ี  16   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (การนิเทศ) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  ผูนิเทศมีความรูเก่ียวกับภาษาจีน 1.66 0.47 นอย 8 1.83 0.69 นอย 8 
2.  มีการนิเทศในชั้นเรียน (สังเกตการณ 
     สอน) 

2.33 0.47 นอย 3 2.66 0.47 ปานกลาง 2 

3.  มีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ 2.33 0.47 นอย 4 2.83 0.69 ปานกลาง 1 
4.  ผูนิเทศใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ 
     ครูผูสอน 

2.33 1.26 นอย 6 2.66 1.26 ปานกลาง 4 

5.  ผูนิเทศใหคําชมเชยและใหกําลังใจ 2.66 1.26 ปานกลาง 1 2.66 1.26 ปานกลาง 5 
6.  โรงเรียนใหโอกาสครูผูสอนได 
      ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ 
      ครูในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน 

1.50 0.77 นอยที่สุด 10 1.50 0.77 นอยที่สุด 10 

7.  โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูมี 
     โอกาสศึกษาตอ 

1.50 0.50 นอยที่สุด 9 1.50 0.50 นอยที่สุด 9 

8.  มีการนิเทศเพื่อชวยเหลือครูเปน 
     ประจํา 

2.00 0.82 นอย 7 2.33 0.47 นอย 7 

9.  ผูนิเทศใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ 2.66 1.26 ปานกลาง 2 2.66 1.26 ปานกลาง 6 
10.  การนิเทศทําใหการจัดการเรียนการ 
       สอนไดผลตามเกณฑมาตรฐาน 

2.33 0.47 นอย 5 2.66 0.47 ปานกลาง 3 

รวม 2.13 0.62 นอย 2.33 0.57 นอย 

 
 จากตารางท่ี 16  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัย  
ท่ีเกี่ยวของ (การนิเทศ) พบวา มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ( X  = 2.13,         
S.D. = 0.62) และเม่ือแยกรายขอ พบวา รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ           
ปานกลาง ไดแก ผูนิเทศใหคําชมเชยและใหกําลังใจ ( X  = 2.66, S.D. = 1.26) และผูนิเทศให
คําแนะนําอยางสมํ่าเสมอ ( X  = 2.66, S.D. = 1.26)  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับนอย  ไดแก  มีการนิเทศในช้ันเรียน (สังเกตการณสอน) ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)  มีการนิเทศ
อยางสมํ่าเสมอ  ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)  การนิเทศทําใหการจัดการเรียนการสอนไดผลตามเกณฑ
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มาตรฐาน  ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)  ผูนิเทศใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอครูผูสอน ( X  = 2.33,        
S.D. = 1.26)   และมีการนิเทศเพื่อชวยเหลือครูเปนประจํา  ( X  = 2.00, S.D. = 0.82) ผูนิเทศมีความรู
เกี่ยวกับภาษาจีน ( X  = 1.66, S.D. = 0.47)  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
นอยท่ีสุด  ไดแก โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูมีโอกาสศึกษาตอ  ( X  = 1.50, S.D. = 0.50)   และ
โรงเรียนใหโอกาสครูผูสอนไดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครูในโรงเรียนและระหวาง
โรงเรียน ( X  = 1.50, S.D. = 0.77)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(การนิเทศ)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ( X  = 2.33, S.D. = 0.57)  
และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก  
มีการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ ( X  = 2.83, S.D. = 0.69)  มีการนิเทศในช้ันเรียน (สังเกตการณสอน)  
( X  = 2.66, S.D. = 0.47)  การนิเทศทําใหการจัดการเรียนการสอนไดผลตามเกณฑมาตรฐาน       
( X  = 2.66, S.D. = 0.47)  ผูนิเทศใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอครูผูสอน ( X  = 2.66, S.D. = 0.47)     
ผูนิเทศใหคําแนะนําอยางสมํ่าเสมอ  ( X  = 2.66, S.D. = 1.26)   และผูนิเทศใหคําชมเชยและให
กําลังใจ ( X  = 2.66, S.D. = 1.26)  รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย 
ไดแก  มีการนิเทศเพ่ือชวยเหลือครูเปนประจํา  ( X  = 2.33, S.D. = 0.47) และผูนิเทศมีความรู
เกี่ยวกับภาษาจีน ( X  = 1.83, S.D. = 0.69)  และรายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับนอยท่ีสุด ไดแก  โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูมีโอกาสศึกษาตอ ( X  = 1.50, S.D. = 0.50)  
และโรงเรียนใหโอกาสครูผูสอนไดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครูในโรงเรียนและระหวาง
โรงเรียน  ( X  = 1.50, S.D. = 0.77)   
 
 2.  นักเรียน (N = 361) 
 
ตารางท่ี  17   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในภาพรวมดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  คุณสมบัติครูผูสอน 2.25 0.39 ปานกลาง 1 2.28 0.38 ปานกลาง 1 
2.  อาคารสถานที่ 2.10 0.40 ปานกลาง 3 2.17 0.39 ปานกลาง 2 
3.  หองปฏิบัติการทางภาษา 2.13 0.42 ปานกลาง 2 2.16 0.42 ปานกลาง 3 

รวม 2.16 0.38 ปานกลาง 2.17 0.41 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี  17   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในภาพรวม
ปจจัยท่ีเกี่ยวของ  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.16,         
S.D. = 0.38)  และเม่ือแยกรายดาน  พบวา  ทุกดานรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง  ไดแก  คุณสมบัติครูผูสอน  ( X  = 2.25, S.D. = 0.39) หองปฏิบัติการทางภาษา      
( X  = 2.13, S.D. = 0.42) และอาคารสถานท่ี  ( X  = 2.10, S.D. = 0.40) และแยกรายดานในตาราง      
ท่ี 18-20 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในภาพรวมปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.17, S.D. = 0.41)  และเม่ือ
แยกรายดาน  พบวา  ทุกดานรายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
ไดแก    คุณสมบัติครูผูสอน  ( X  = 2.28, S.D. = 0.38) อาคารสถานท่ี  ( X  = 2.17, S.D. = 0.39) และ
หองปฏิบัติการทางภาษา ( X  = 2.16, S.D. = 0.42) และแยกรายดานในตารางท่ี 18-20 
 
ตารางท่ี  18   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (คุณสมบัติครูผูสอน) จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  ครูผูสอนเปนครูชาวจีนที่สามารถส่ือสาร 
     ภาษาไทย 

2.09 0.49 ปานกลาง 5 2.13 0.49 ปานกลาง 6 

2.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา 2.52 0.51 มาก 1 2.46 0.52 ปานกลาง 1 
3.  ครูผูสอนจบการศึกษาดานการสอน 
     ภาษาจีน 

2.31 0.57 ปานกลาง 3 2.37 0.51 ปานกลาง 3 

4.  ครูผูสอนเปนชาวไทยท่ีมีความรูดาน 
     ภาษาจีนระดับดีทั้งฟง พูด อาน เขยีน 

2.19 0.52 ปานกลาง 4 2.17 0.57 ปานกลาง 4 

5.  ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2.38 0.55 ปานกลาง 2 2.38 0.55 ปานกลาง 2 
6.  ครูผูสอนมีประสบการณดานการสอน 2.01 0.77 ปานกลาง 6 2.14 0.60 ปานกลาง 5 

รวม 2.25 0.39 ปานกลาง 2.28 0.38 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 18  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 ในปจจัย            
ท่ีเกี่ยวของ  (คุณสมบัติครูผูสอน)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 2.25, S.D. = 0.39) และเม่ือแยกรายขอ พบวา ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา มีสภาพการจัด   
การเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ( X  = 2.52, S.D. = 0.51) และรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ( X  = 2.38,       
S.D. = 0.55)  ครูผูสอนจบการศึกษาดานการสอนภาษาจีน ( X  = 2.31, S.D. = 0.57)  ครูผูสอนเปน
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ชาวไทยท่ีมีความรูดานภาษาจีนระดับดีท้ังฟง พูด อาน เขียน  ( X  = 2.19, S.D. = 0.52) ครูผูสอน
เปนครูชาวจีนท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทย  ( X  = 2.09, S.D. = 0.49) และครูผูสอนมีประสบการณ
ดานการสอน ( X  = 2.01, S.D. = 0.77) 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(คุณสมบัติครูผูสอน)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.28, 
S.D. = 0.38)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ทุกขอมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ   
ปานกลาง  ไดแก   ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา  ( X  = 2.46, S.D. = 0.52)  ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ( X  = 2.38, S.D. = 0.55) ครูผูสอนจบการศึกษาดานการสอนภาษาจีน ( X  = 2.37, 
S.D. = 0.51)  ครูผูสอนเปนชาวไทยท่ีมีความรูดานภาษาจีนระดับดีท้ังฟง พูด อาน เขียน               
( X  = 2.17, S.D. = 0.57)  ครูผูสอนมีประสบการณดานการสอน  ( X  = 2.14, S.D. = 0.60)   และ
ครูผูสอนเปนครูชาวจีนท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทย ( X  = 2.13, S.D. = 0.49)   
 
ตารางท่ี  19   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (อาคารสถานท่ี) จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดด ี
     และแสงสวางเพียงพอ 

2.33 0.67 ปานกลาง 1 2.38 0.65 ปานกลาง 1 

2.  จาํนวนนักเรียนตอหองมคีวามเหมาะสม 2.09 0.76 ปานกลาง 3 2.14 0.79 ปานกลาง 3 
3.  บรรยากาศรมร่ืนสงเสริมการเรียนรู 1.91 0.72 ปานกลาง 5 2.13 0.59 ปานกลาง 4 
4.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบ 
     จีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน 

1.97 0.56 ปานกลาง 4 1.98 0.55 ปานกลาง 5 

5.  โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศสงเสริม 
      การเรียนรูภาษาจีน 

2.21 0.62 ปานกลาง 2 2.21 0.59 ปานกลาง 2 

รวม 2.10 0.40 ปานกลาง 2.17 0.39 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  19   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 ในปจจัย           
ท่ีเกี่ยวของ  (อาคารสถานท่ี)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง          
( X  = 2.10, S.D. = 0.40)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ทุกขอมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง  ไดแก  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพียงพอ   ( X  = 2.33, 
S.D. = 0.67)   โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน  ( X  = 2.21, S.D. = 0.62)  
จํานวนนักเรียนตอหองมีความเหมาะสม  ( X  = 2.09, S.D. = 0.76)  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปน
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แบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน( X  = 1.97, S.D. = 0.56)   และบรรยากาศรมร่ืนสงเสริมการเรียนรู  
( X  =  1.91, S.D. = 0.72)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัยท่ีเกี่ยวของ (อาคาร
สถานท่ี)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.17, S.D. = 0.39)  
และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ทุกขอมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  
สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพียงพอ ( X  = 2.38, S.D. = 0.65) โรงเรียนมีสภาพ
บรรยากาศสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน ( X  = 2.21, S.D. = 0.59)  จํานวนนักเรียนตอหองมีความ
เหมาะสม  ( X  = 2.14, S.D. = 0.79)  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจนี
( X  = 2.13, S.D. = 0.59)   และบรรยากาศรมร่ืนสงเสริมการเรียนรู  ( X  =  1.98, S.D. = 0.55)   
 
ตารางท่ี  20   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (หองปฏิบัติการทางภาษา) จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณใน 
     หองปฏิบัติการเพียงพอ 

2.03 0.48 ปานกลาง 4 2.06 0.47 ปานกลาง 4 

2.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
     ทันสมัยตอยุคปจจุบัน 

1.96 0.57 ปานกลาง 5 2.01 0.57 ปานกลาง 5 

3.  แสงสวางในหองปฏิบัติการพอเพียง 2.44 0.58 ปานกลาง 1 2.43 0.59 ปานกลาง 1 
4.  มีการดูแลซอมแซมวัสดุ อุปกรณที่ 
     ชํารุดเสมอ 

2.14 0.67 ปานกลาง 2 2.16 0.68 ปานกลาง 2 

5.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณเพียงพอกับ 
     นักเรียน 

2.09 0.57 ปานกลาง 3 2.13 0.58 ปานกลาง 3 

รวม 2.13 0.42 ปานกลาง 2.16 0.42 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  20   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัยท่ี
เกี่ยวของ  (หองปฏิบัติการทางภาษา) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 2.13, S.D. = 0.42)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ทุกขอมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง  ไดแก  แสงสวางในหองปฏิบัติการพอเพียง  ( X  = 2.44, S.D. = 0.58)  มีการดูแล
ซอมแซมวัสดุ อุปกรณท่ีชํารุดเสมอ  ( X  = 2.14, S.D. = 0.67)  จํานวนวัสดุ-อุปกรณเพียงพอกับ
นักเรียน  ( X  = 2.09, S.D. = 0.57)  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัติการเพียงพอ ( X  = 2.03, 
S.D. = 0.48)   และวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัยตอยุคปจจุบัน ( X  = 1.96, S.D. = 0.57)   
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 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(หองปฏิบัติการทางภาษา) พบวา  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 2.13, S.D. = 0.42)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ทุกขอมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน      
อยูในระดับปานกลาง  ไดแก  แสงสวางในหองปฏิบัติการพอเพียง  ( X  = 2.43, S.D. = 0.59)           
มีการดูแลซอมแซมวัสดุ อุปกรณท่ีชํารุดเสมอ  ( X  = 2.16, S.D. = 0.68)  จํานวนวัสดุ-อุปกรณ
เพียงพอกับนักเรียน  ( X  = 2.13, S.D. = 0.58)  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัติการเพียงพอ     
( X  = 2.06, S.D. = 0.47)   และวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัยตอยุคปจจุบัน ( X  = 2.01, 
S.D. = 0.57)   
 
ตารางท่ี  21  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน 
        โรงเรียน  ดานปจจยัท่ีเกีย่วของ   

ประเด็น ครู นักเรียน 
นโยบายการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

1.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
     ภาษาจีนมีความสอดคลองกับทุก 
     ระดับ (นอย) 

- 

คุณสมบัติของผูสอน 1.  ครูผูสอนเปนครูชาวจีนท่ีสามารถ 
     สื่อสารภาษาไทย (นอย) 

1.  ครูมีประสบการณดานการสอน  
     (นอย) 
2.  ครูผูสอนเปนครูชาวจีน 
     ท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทย (นอย) 

คุณสมบัติของผูเรียน 1.  นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีน 
     จากชวงช้ันท่ีผานมา (นอย) 
2.  นักเรียนสนใจและสมัครเรียน 
     ดวย ตนเอง (นอย) 

- 

อาคารสถานที่ 1.  มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
     ในบริเวณใหเปนแบบจีน (นอย) 
2.  จัดบรรยายการศหองเรียนใหเปน 
    แบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน   
     (นอย) 

1.  บรรยากาศรมรื่นสงเสริมการเรียนรู  
     (นอย) 
2.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปน 
      แบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน  
     (นอย) 

หองปฏิบัติการ 1.  จํานวนหองปฏิบัติการมีความ 
      เหมาะสมกับนักเรียน (นอย) 
2.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหอง 
      ปฏิบัตการเพียงพอ (นอย) 

1.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
      ทันสมัยตอยุคปจจุบัน (ปานกลาง) 
2.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองเพียงพอ 
     (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี  21  (ตอ) 
ประเด็น ครู นักเรียน 

งบประมาณ 1.  เบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
      การเรียนการสอนไดสะดวก 
      รวดเร็ว (นอย) 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
     อยางเพียงพอ (นอย) 
3.  มีการจัดสรรงบประมาณอยาง 
     เหมาะสม (นอย) 

- 

การนิเทศ 1.  โรงเรียนใหโอกาสครูผูสอนได 
     ประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็น 
      กับครูใน (นอย) 
2.  โรงเรียนมีการสนับสนุนใหครูมี 
     โอกาสศึกษาตอโรงเรียนและ 
     ระหวางโรงเรียน (นอย) 
3.  ผูนิเทศมีความรูเก่ียวกับภาษาจีน  
     (นอย) 

- 

 
 
ตารางท่ี  22  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากสภาพการจัดการเรียนการสอน 
        ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานปจจยัท่ีเกีย่วของ   

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน 
นโยบายนโยบายการจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไมสอดคลองกับทุกระดับ  

คุณสมบัติผูสอน 1.  ครูผูสอนเปนครูชาวจีนไมสามารถส่ือสารภาษาไทยได 
2.  ครูไมมีประสบการณดานการสอน 

คุณสมบัติผูเรียน 1.  นักเรียนไมมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีนจากชวงช้ันท่ีผานมา  
2.  นักเรียนไมสนใจ และสมัครเรียนดวยตนเอง 

อาคารสถานที่ 1.  ไมมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในบริเวณใหเปนแบบจีน 
2.  ไมจัดบรรยายการศหองเรียนใหเปนแบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน 
3.  บรรยากาศไมรมรื่นสงเสริมการเรียนรู 

หองปฏิบัติการ 1.  จํานวนหองปฏิบัติการไมมีความเหมาะสมกับนักเรียน 
2.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัตการไมเพียงพอ 
3.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการไมทันสมัยตอยุคปจจุบัน 
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ตารางท่ี  22  (ตอ) 
ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน 

งบประมาณ 1.  เบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมสะดวกเร็ว 
2.  ไมมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอยางเพียงพอ 
3.  ไมมีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม  

การนิเทศ 1.  โรงเรียนไมมีการสนับสนุนใหครูมีโอกาสศึกษาตอ  
2.  โรงเรียนไมใหโอกาสครูผูสอนไดประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู 
     ในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน  
3.  ผูนิเทศไมมีความรูเก่ียวกับภาษาจีน 

 
ตารางท่ี  23  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
       ในโรงเรียน  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ   

ประเด็น ครู นักเรียน 
นโยบาลการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

1.  นโยบายทุกระดับสงเสริมและ 
     สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียน 
     การสอนภาษาจีน (มาก) 

- 

คุณสมบัติของผูสอน 1.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษาไมตํ่ากวา 
     ปริญญาตรี (มากที่สุด) 
2.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา (มาก)  

1.  ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา  
     (ปานกลาง) 
2.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา 
    ไมตํ่ากวาปริญญาตรี (ปานกลาง) 

คุณสมบัติของผูเรียน 1.  นักเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีน 
     ในระดับที่สูงขึ้น (ปานกลาง) 

- 

อาคารสถานที่ 1.  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและ 
    แสงสวางเพียงพอ (มาก) 
2.  บรรยากาศโรงเรียนรมรื่นสงเสริม 
     การเรียนรู (ปานกลาง) 
3.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีน 
     ในเทศกาลตาง ๆ ของจีน (ปานกลาง) 

1.  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเท 
    ไดดีและแสงสวางเพียงพอ  
     (ปานกลาง) 
2.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปน 
      แบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของ 
      จีน (ปานกลาง) 

หองปฏิบัติการ 1.  แสงสวางในหองปฏิบัติการเพียงพอ 
     (มาก) 
2.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัย 
      ตอยุคปจจุบัน (ปานกลาง) 
3.  มีการใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสมกับ 
     กิจกรรม (ปานกลาง) 

1.  แสงสวางในหองปฏิบัติการ 
     เพียงพอ (ปานกลาง) 
2 .   มี ก า ร ดูแลซ อมแซม วัส ดุ -
อุปกรณ 
     ที่ชํารุดเสมอ (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี  23  (ตอ) 
ประเด็น ครู นักเรียน 

งบประมาณ 1.  โรงเรียนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
      ใหแกครู  (มาก) 
2.  ครูมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม (มาก) 

- 

การนิเทศ 1.  มีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ (ปานกลาง) - 
 
 
ตารางท่ี  24  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
        ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานปจจยัท่ีเกีย่วของ   

ประเด็น แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
นโยบาลการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

นโยบายทุกระดับสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

คุณสมบัติผูสอน 1.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี  
2.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา 

คุณสมบัติผูเรียน นักเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น  
อาคารสถานที่ 1.  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพียงพอ 

2.  บรรยากาศโรงเรียนรมรื่นสงเสริมการเรียนรู  
3.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของ 
     จีน 

หองปฏิบัติการ 1.  แสงสวางในหองปฏิบัติการเพียงพอ 
2.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัยตอยุคปจจุบัน 
3.  มีการใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสมกับกิจกรรม 
4.  มีการดูแลซอมแซมวัสดุ-อุปกรณที่ชํารุดเสมอ 

งบประมาณ 1.  โรงเรียนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหแกครู 
2.  ครูมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

การนิเทศ มีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ 
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ตารางท่ี  25  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากสภาพและแนวทางการจดัการเรียน 
        การสอนภาษาจนีในโรงเรียน  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ   

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
นโยบาลการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ไมสอดคลองกับทุกระดับ  

นโยบายทุกระดับสงเสริมและ 
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีน 

คุณสมบัติผูสอน 1.  ครูผูสอนเปนครูชาวจีนไมสามารถ 
    สื่อสารภาษาไทย 
2.  ครูไมมีประสบการณดานการสอน 

1.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา 
     ไมตํ่ากวาปริญญาตรี  
2.  ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา 

คุณสมบัติผูเรียน 1.  นักเรียนไมมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีน 
     จากชวงช้ันท่ีผานมา  
2.  นักเรียนไมสนใจ และสมัครเรียน 
     ดวยตนเอง 

นักเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีน 
ในระดับท่ีสูงขึ้น  

อาคารสถานที่ 1.  ไมมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
     ในบริเวณใหเปนแบบจีน 
2.  ไมจัดบรรยายการศหองเรียนใหเปน 
     แบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน 
3.  บรรยากาศไมรมรื่นสงเสริมการเรียนรู 

1.  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเท 
    ไดดีและแสงสวางเพียงพอ 
2.  บรรยากาศโรงเรียนรมรื่นสงเสริม 
     การเรียนรู  
3.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปน 
     แบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน 

หองปฏิบัติการ 1.  จํานวนหองปฏิบัติการไมมีความ 
     เหมาะสมกับนักเรียน 
2.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหอง 
    ปฏิบัตการไมเพียงพอ 
3.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการไม 
    ทันสมัยตอยุคปจจุบัน 

1.  แสงสวางในหองปฏิบัติการ 
     เพียงพอ 
2.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
      ทันสมัยตอยุคปจจุบัน 
3.  มีการใชหองปฏิบัติการได 
     เหมาะสมกับกิจกรรม 
4.  มีการดูแลซอมแซมวัสดุ-อุปกรณ 
     ท่ีชํารุดเสมอ 

งบประมาณ 1.  เบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอนไดสะดวกเร็วเร็ว 
2.  มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
     อยางเพียงพอ 
3.  มีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม  

1.  โรงเรียนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
     ใหแกครู 
2.  ครูมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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ตารางท่ี  25  (ตอ) 
ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ 1.  โรงเรียนไมมีการสนับสนุนใหครู 
     มีโอกาสศึกษาตอ  
2.  โรงเรียนไมใหโอกาสครูผูสอนได 
     ประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
     ครูในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน  
3.  ผูนิเทศไมมีความรูเก่ียวกับภาษาจีน 

มีการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ 

 
 
ตารางท่ี  26  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากสภาพการจัด 
        การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ   

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณ ผลจากการสอบถาม 
นโยบาลการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาจีนไมสอดคลองกันในแตระดับ 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาจีนไมสอดคลองกับทุกระดับ  

คุณสมบัติผูสอน 1.  ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถส่ือสาร 
    ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได  
2.  ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน 
    ยังขาดทักษะในการพูด อาน เขียน 

1.  ครูผูสอนเปนครูชาวจีนไมสามารถ 
     สื่อสารภาษาไทยได 
2.  ครูไมมีประสบการณดานการสอน 

คุณสมบัติผูเรียน นักเรียนขาดความเขาใจในการเรียน 1.  นักเรียนไมมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีน 
      จากชวงช้ันท่ีผานมา  
2.  นักเรียนไมสนใจ และสมัครเรียน 
     ดวยตนเอง 

อาคารสถานที่ - 1.  ไมมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
     ในบริเวณใหเปนแบบจีน 
2.  ไมจัดบรรยายการศหองเรียนให 
     เปนแบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน 
3.  บรรยากาศไมรมรื่นสงเสริมการเรียนรู 

หองปฏิบัติการ ขาดส่ืออุปกรณท่ีใชในการสอน 
ภาษาจีน 

1.  จํานวนหองปฏิบัติการไมมีความ 
     เหมาะสมกับนักเรียน 
2.  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัตการ 
     ไมเพียงพอ 
3.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
     ไมทันสมัยตอยุคปจจุบัน 
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ตารางท่ี  26  (ตอ) 
ประเด็น ผลจากการสัมภาษณ ผลจากการสอบถาม 

งบประมาณ - 1.  เบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอนไมสะดวกเร็วเร็ว 
2.  ไมมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
     อยางเพียงพอ 

  3.  ไมมีการจัดสรรงบประมาณอยาง 
      เหมาะสม 

การนิเทศ - 1.  โรงเรียนไมมีการสนับสนุนใหครูมี 
      โอกาสศึกษาตอ  
2.  โรงเรียนไมใหโอกาสครูผูสอนได 
     ประชุมและเปล่ียนความคิดเห็นกับ 
      ครูในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน  
3.   ผูนิเทศไมมีความรูเก่ียวกับภาษาจีน 

 
ตารางท่ี  27  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากสภาพ 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจัยที่เกี่ยวของ   

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน 
นโยบาลการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไมสอดคลองกันในแตระดับ 

คุณสมบัติของผูสอน ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถสื่อสารในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได  
คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนขาดความเขาใจในการเรียน 
อาคารสถานที่ ไมจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีลักษณะแบบจีน และบรรยากาศ 

ไมรมรื่น 
หองปฏิบัติการ จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัตการไมเพียงพอ 
งบประมาณ งบประมาณไมพอเพียง 
การนิเทศ การนิเทศไมเอื้ออํานวยตอครูผูสอน 
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ตารางท่ี  28  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากแนวทาง 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจัยที่เกี่ยวของ   

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณ ผลจากการสอบถาม 
นโยบาลการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีนใหมีความ 
ตอเน่ืองกันทุกระดับช้ัน 

นโยบายทุกระดับสงเสริมและ 
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีน 

คุณสมบัติผูสอน 1.  ครูผูสอนภาษาจีนตองจบการศึกษาใน 
     ระดับปริญญาตรี  
2.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนสามารถ 
     พูดภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 
     เพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียนได 
3.  ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนตองมี 
     ความเขาใจวัฒนธรรมของประเทศไทย 

1.   ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษาไม 
      ตํ่ากวาปริญญาตรี  
2.   ครูผูสอนมีวุฒิดานการศึกษา 

คุณสมบัติผูเรียน ควรมีการสงเสรมิการเรียนภาษาจีนใหกับ
นักเรียนเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

นักเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีน 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

อาคารสถานที่ - 1.  สภาพหองเรียนมีอากาศถายเท 
     ไดดีและแสงสวางเพียงพอ 
2.  บรรยากาศโรงเรียนรมรื่นสงเสริม
     การเรียนรู  
3.  จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปน 
      แบบจีนในเทศกาลตาง ๆ ของจีน 

หองปฏิบัติการ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนในการสอนภาษาจีน   

1.  แสงสวางในหองปฏิบัติการ 
     เพียงพอ 
2.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
      ทันสมัยตอยุคปจจุบัน 
3.  มีการใชหองปฏิบัติการได 
     เหมาะสมกับกิจกรรม 
4.  มีการดูแลซอมแซมวัสดุ-อุปกรณ 
     ท่ีชํารุดเสมอ 

งบประมาณ - 1.  โรงเรียนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
     ใหแกครู 
2.  ครูมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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ตารางท่ี  29  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากแนวทาง 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานปจจัยที่เกี่ยวของ   

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน 
นโยบาย รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  

ใหมีความตอเน่ืองกันทุกระดับช้ัน 
คุณสมบัติของผูสอน ครูผูสอนภาษาจีนตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
คุณสมบัติของผูเรียน ควรมีการสงเสริมการเรียนภาษาจีนใหกับนักเรียนเพ่ือนําไปใชใน 

ชีวิตประจําวันได 
อาคารสถานที่  สงเสริมการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  และนอกช้ันเรียนใหมีความรมรื่น   
หองปฏิบัติการ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณท่ีจําเปนใน 

การสอนภาษาจีน   
งบประมาณ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหมีความเพียงพอ 

 
ตอนท่ี 3   สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 
 ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับสภาพ และแนวทางการจัดการเรียน         
การสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร  โดยแสดงไวในตารางท่ี  29-32  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  30  แสดงขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
    ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 

ประเด็น ผูอํานวยการ สพท. 
นฐ. 1 - 2 

ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน 

เน้ือหา เน้ือหาในหลักสูตรการเรียน
ภาษาจีนไมเก่ียวของกัชีวิต 
ประจําวัน 

เน้ือหาในหลักสูตร 
การเรียนภาษาจีนไม
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

เน้ือหาในหลักสูตรการ
เรียนภาษาจีนไมเก่ียวของ
กับชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวัง 

นักเรียนไมสามารถ ฟง พูด อาน 
เขียนในภาษาจีนได 

- 
 

- 
 

 
ตารางท่ี  31  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับสภาพการจัด 
    การเรียนการสอนภาษาจนีในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 
เน้ือหา เน้ือหาในหลักสูตรการเรียนภาษาจีนไมเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นักเรียนไมสามารถ ฟง พูด อาน เขียนในภาษาจีนได 
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ตารางท่ี  32  แสดงขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแนวทางการจดัการเรียน 
     การสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 

ประเด็น ผูอํานวยการ สพท. 
นฐ. 1 - 2 

ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน 

เน้ือหา ควรปรับเน้ือหาใน
หลักสูตรใหมีความ
เก่ียวของกับวัฒนธรรม     
ของเจาของภาษา  
เพ่ือเช่ือมโยงกับชีวิต     
ประจําวันได 

ควรเนนเน้ือหาเก่ียวกับ 
สื่อสารที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 

ควรปรับเน้ือหาเก่ียวกับ
การพูด เขียน ภาษาจีนให
สามารถโตตอบกับ
เจาของภาษา และมีความ
เก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

ตองฝกปฏิบัตินักเรียน 
ที่เรียนภาษาจีนใหมี
ความสามารถในการฟง พูด 
อาน เขียน ได 

1.  ควรใชภาษาจีนกลาง 
      เปนสื่อในการสอน 
2.  ควรเริ่มเรียนภาษาจีน 
     ต้ังแตระดับ 
     ประถมศึกษา 

- 

 
ตารางท่ี  33  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับแนวทางการจัด 
    การเรียนการสอนภาษาจนีในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 

ประเด็น แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 
เน้ือหา ควรปรับเน้ือหาในหลักสูตรใหมีความเก่ียวของกับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาเพ่ือเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวันได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ควรเริ่มเรียนภาษาจีนต้ังแตระดับประถมศึกษา  เพ่ือใหมีความตอเนื่องใน

การใชภาษาจีน 
 
 ขอมูลจากการผลจากการสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสภาพ และแนวทางการจัด       
การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร  มีดังตอไปนี้ 
 
 1.  ครูผูสอน  (N  =  48) 
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ตารางท่ี  34  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในภาพรวมดานหลักสูตร จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  เน้ือหา 2.65 0.64 ปานกลาง 1 2.97 0.85 ปานกลาง 1 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 2.61 0.71 ปานกลาง 2 2.72 0.75 ปานกลาง 2 

รวม 2.63 0.67 ปานกลาง 2.84 0.79 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  34  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงชั้นท่ี 3-4  ในภาพรวม
ดานหลักสูตร  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.63,           
S.D. = 0.67)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  เนื้อหา ( X  = 2.65, S.D. = 0.64)  และผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง ( X  = 2.61, S.D. = 0.71)  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง และแยก
รายดานในตารางท่ี 35-36 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในภาพรวมดานหลักสูตร  
พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.84, S.D. = 0.79)  และ  
เม่ือแยกรายขอ  พบวา  เนื้อหา ( X  = 2.97, S.D. = 0.85)  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ( X  = 2.72, 
S.D. = 0.75)  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  และแยกรายดานในตาราง  
ท่ี 35-36 
 
ตารางท่ี  35  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3 - 4   
    ในดานหลักสูตร  (เนื้อหา) จากครูผูสอน          

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1  เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตาม 
    ระดับชั้น 

2.33 0.47 นอย 8 2.66 0.47 ปานกลาง 8 

2  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 2.33 0.47 นอย 9 2.75 0.60 ปานกลาง 7 
3. เนื้อหาเหมาะสมกับวิธีสอน 3.00 0.82 ปานกลาง 2 3.33 0.95 ปานกลาง 1 
4. มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของ 
    ภาษา 

2.33 0.95 นอย 10 2.66 1.26 ปานกลาง 9 

5.  กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสให 
     ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา 

2.66 0.47 ปานกลาง 5 3.00 0.82 ปานกลาง 5 

6.  เน้ือหาเนนทักษะฟง-พูด 3.00 0.82 ปานกลาง 3 3.33 0.95 ปานกลาง 2 
7.  เน้ือหามีความสมัพันธตอเน่ืองกันใน 
     แตละระดับ 

2.58 0.64 ปานกลาง 6 3.00 0.82 ปานกลาง 6 
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ตารางท่ี  35  (ตอ) 
สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
8.  เน้ือหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตาม 
     สภาพโรงเรียน 

2.41 0.87 นอย 7 2.66 1.26 ปานกลาง 10 

9.  เน้ือหาทันสมัย สอดคลองกับ 
     เหตุการณ 

3.08 0.76 ปานกลาง 1 3.33 0.95 ปานกลาง 3 

10.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใน 
       ชีวิตประจําวัน 

2.75 0.93 ปานกลาง 4 3.00 0.82 ปานกลาง 4 

รวม 2.65 0.64 ปานกลาง 2.97 0.85 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  35  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดาน
หลักสูตร  (เน้ือหา)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.65,    
S.D. = 0.64)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ    
ปานกลาง  ไดแก  เนื้อหาทันสมัยสอดคลองกับเหตุการณ ( X  = 3.08, S.D. = 0.76)  เนื้อหา
เหมาะสมกับวิธีสอน ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)   เนื้อหาเนนทักษะฟง-พูด ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)    
ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ( X  = 2.75, S.D. = 0.93)  กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา  ( X  = 2.66, S.D. = 0.47)  และเนื้อหามีความสัมพันธ
ตอเน่ืองกันในแตละระดับ ( X  = 2.58, S.D. = 0.64)    และรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับนอย ไดแก  เนื้อหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาพโรงเรียน ( X  = 2.41,          
S.D. = 0.87)   เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน  ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)  เนื้อหา
สอดคลองกับวัตถุประสงค ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)   และมีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา 
( X  = 2.33, S.D. = 0.95)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงชั้นท่ี 3-4  ในดานหลักสูตร  (เน้ือหา)  
พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.97, S.D. = 0.85)  และเม่ือ
แยกรายขอ พบวา รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก เนื้อหา
เหมาะสมกับวิธีสอน ( X  = 3.33, S.D. = 0.95)  เนื้อหาเนนทักษะฟง-พูด ( X  = 3.33, S.D. = 0.95)  
เนื้อหาทันสมัยสอดคลองกับเหตุการณ ( X  = 3.33, S.D. = 0.95) กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสให
ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา  ( X  = 3.00, S.D. = 0.82) เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่องกันในแตละ
ระดับ ( X  = 3.00, S.D. = 0.82) ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ( X  = 3.00,        
S.D. = 0.82) เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X  = 2.75, S.D. = 0.60) เนื้อหามีความเหมาะสม
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กับผูเรียนตามระดับช้ัน  ( X  = 2.66, S.D. = 0.47)  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X  = 2.66, 
S.D. = 1.26) และ เนื้อหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาพโรงเรียน ( X  = 2.66, S.D. = 1.26)   
 
ตารางท่ี  36  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานหลักสูตร  (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะ 
     การฟง  - พูด 

3.16 0.90 ปานกลาง 1 3.00 0.82 ปานกลาง 2 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะ 
     การอาน- เขียน 

2.83 0.69 ปานกลาง 3 2.66 0.47 ปานกลาง 3 

3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีสัดสวน  
     KPA อยางเหมาะสม 

2.33 0.95 นอย 5 2.33 0.95 นอย 5 

4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับ 
     มาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ 

2.33 0.47 นอย 4 2.66 047 ปานกลาง 4 

5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสงเสริมให 
     นักเรียนใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

3.00 0.82 ปานกลาง 2 3.33 0.95 ปานกลาง 1 

6.   ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดแทรก 
      วัฒนาธรรมเจาของภาษา 

2.00 0.82 นอย 6 2.33 0.95 นอย 6 

รวม 2.61 0.71 ปานกลาง 2.72 0.75 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  36  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดาน
หลักสูตร  (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 2.61 , S.D. = 0.71)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับปานกลาง  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการฟง  - พูด  ( X  = 3.16, S.D. = 0.90)  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)   
และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการอาน- เขียน ( X  = 2.83, S.D. = 0.69)  และรายขอท่ีมี
สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ ( X  = 2.33, S.D. = 0.47)    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีสัดสวน 
KPA อยางเหมาะสม  ( X  = 2.33, S.D. = 0.95)  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดแทรกวัฒนาธรรม
เจาของภาษา  ( X  = 2.00, S.D. = 0.82)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ในชวงช้ันท่ี  3-4 ในดานหลักสูตร                
(ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง           
( X  = 2.72, S.D. = 0.75)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน
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อยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวัน ( X  = 3.33, S.D. = 0.95)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการฟง  - พูด  ( X  = 3.00, 
S.D. = 0.82)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการอาน- เขียน ( X  = 2.67, S.D. = 0.47) และผล
การเรียนรูท่ีคาดหวังสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ ( X  = 2.67, S.D. = 0.47)  
และรายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมี
สัดสวน KPA อยางเหมาะสม  ( X  = 2.33, S.D. = 0.95)  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดแทรก
วัฒนาธรรมเจาของภาษา  ( X  = 2.33, S.D. = 0.95)   
 
 2.  นักเรียน (N = 361) 
 
ตารางท่ี  37  แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในภาพรวมดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  เนื้อหา 2.39 0.43 ปานกลาง 1 2.38 0.41 ปานกลาง 2 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 2.37 0.37 ปานกลาง 2 2.46 0.48 ปานกลาง 1 

รวม 2.38 0.32 ปานกลาง 2.42 0.32 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  37   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในภาพรวม
ปจจัยท่ีเกี่ยวของ  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.38,       
S.D. = 0.32)  และเม่ือแยกรายดาน  พบวา  ทุกดานรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง  ไดแก  เนื้อหา  ( X  = 2.39, S.D. = 0.43)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ( X  = 2.37,       
S.D. = 0.37)  และแยกรายดานในตารางท่ี 38-39 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในภาพรวมปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.42, S.D. = 0.32)  และเม่ือ
แยกรายดาน  พบวา  ทุกดานรายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ( X  = 2.46, S.D. = 0.48)   เนื้อหา  ( X  = 2.38, S.D. = 0.41)  และแยก
รายดานในตารางท่ี 38-39 
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ตารางท่ี  38   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (เนื้อหา)  จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  เน้ือหามีความเหมาะสมกับผูเรียน 
     ตามระดับชั้น 

2.37 0.61 ปานกลาง 5 2.29 0.60 ปานกลาง 6 

2.  เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 2.40 0.58 ปานกลาง 3 2.29 0.57 ปานกลาง 5 
3.  เน้ือหาเหมาะสมกับวิธีสอน 2.33 0.59 ปานกลาง 6 2.28 0.61 ปานกลาง 7 
4.  มีการสอดแทรกวัฒนธรรม 
     เจาของภาษา 

2.32 0.60 ปานกลาง 7 2.31 0.60 ปานกลาง 4 

5.  กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสให 
     ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา 

2.39 0.62 ปานกลาง 4 2.60 0.61 มาก 3 

6.  เน้ือหาเนนทักษะฟง-พูด 2.68 0.58 มาก 2 2.65 0.63 มาก 2 
7.  เน้ือหามีความสมัพันธตอเน่ืองกัน 
     ในแตละระดับ 

2.29 0.65 ปานกลาง 8 2.28 0.60 ปานกลาง 8 

8.  เน้ือหามีการปรับปรุงใหเหมาะสม 
     ตามสภาพโรงเรียน 

2.20 0.57 ปานกลาง 10 2.19 0.60 ปานกลาง 10 

9.  เน้ือหาทันสมัย สอดคลองกับ 
     เหตุการณ 

2.23 0.65 ปานกลาง 9 2.27 0.62 ปานกลาง 9 

10.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใน 
       ชีวิตประจําวัน 

2.70 0.52 มาก 1 2.68 0.52 มาก 1 

รวม 2.39 0.43 ปานกลาง 2.38 0.41 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  38   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัย         
ท่ีเกี่ยวของ  (เนื้อหา) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.39, 
S.D. = 0.43)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
ไดแก ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน  ( X  = 2.70, S.D. = 0.52) เนื้อหาเนนทักษะ
ฟง-พูด ( X  = 2.70, S.D. = 0.52)  สําหรับรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ   
ปานกลาง  ไดแก  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค  ( X  = 2.40, S.D. = 0.58) กิจกรรมมีลักษณะท่ี
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา  ( X  = 2.39, S.D. = 0.62) เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผูเรียนตามระดับช้ัน ( X  = 2.37, S.D. = 0.61)  เนื้อหาเหมาะสมกับวิธีสอน ( X  = 2.33, S.D. = 0.59)  
มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา  ( X  = 2.32, S.D. = 0.60)  เนื้อหามีความสัมพันธ
ตอเนื่องกันในแตละระดับ ( X  = 2.29, S.D. = 0.65)  เนื้อหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ         
( X  = 2.23, S.D. = 0.65)  และเนื้อหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาพโรงเรียน ( X  = 2.20, 
S.D. = 0.57) 
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 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
(เนื้อหา) พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.38, S.D. = 0.41)  
และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ไดแก 
ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชใน ชีวิตประจําวัน  ( X  = 2.68, S.D. = 0.52) เนื้อหาเนนทักษะฟง-พูด 
( X  = 2.65, S.D. = 0.63) กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา               
( X  = 2.60, S.D. = 0.61) สําหรับรายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
ไดแก มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา  ( X  = 2.31, S.D. = 0.60) เนื้อหาสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ( X  = 2.29, S.D. = 0.57) เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน ( X  = 2.29, 
S.D. = 0.60) เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่องกันในแตละระดับ ( X  = 2.28, S.D. = 0.60) เนื้อหา
เหมาะสมกับวิธีสอน ( X  = 2.28, S.D. = 0.61) เนื้อหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ  ( X  = 2.27, 
S.D. = 0.62) และเนื้อหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาพโรงเรียน ( X  = 2.19, S.D. = 0.60) 
 
ตารางท่ี  39   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะ 
      การฟง - พูด 

2.54 0.63 มาก 1 2.56 0.62 มาก 3 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะ 
     การอาน- เขียน 

2.33 0.60 ปานกลาง 4 2.34 0.60 ปานกลาง 5 

3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีสัดสวน  
      KPA อยางเหมาะสม 

2.16 0.56 ปานกลาง 6 2.16 0.54 ปานกลาง 6 

4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลอง 
     กับมาตรฐานหลักสูตร 
     ภาษาตางประเทศ 

2.43 0.56 ปานกลาง 3 2.46 0.57 ปานกลาง 4 

5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสงเสริมให 
     นักเรียนใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

2.48 0.54 ปานกลาง 2 2.68 0.54 มาก 1 

6.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดแทรก 
      วัฒนธรรมเจาของภาษา 

2.29 0.59 ปานกลาง 5 2.57 1.67 มาก 2 

รวม 2.37 0.37 ปานกลาง 2.46 0.48 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  39   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัยท่ี
เกี่ยวของ  (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 2.37, S.D. = 0.37)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
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ระดับมาก ไดแก ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการฟง - พูด ( X  = 2.54, S.D. = 0.63)   รายขอท่ีมี
สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสงเสริมให
นักเรียนใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ( X  = 2.48, S.D. = 0.54) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดคลอง
กับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ ( X  = 2.43, S.D. = 0.56)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนน
ทักษะการอาน- เขียน ( X  = 2.33, S.D. = 0.60)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดแทรกวัฒนธรรม
เจาของภาษา  ( X  = 2.29, S.D. = 0.59)  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีสัดสวน KPA อยางเหมาะสม  
( X  = 2.16, S.D. = 0.56)    
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในปจจัยท่ีเกี่ยวของ  (ผล  
การเรียนรูท่ีคาดหวัง) พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.46, 
S.D. = 0.48)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
มาก ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  ( X  = 2.68, 
S.D. = 0.57)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา ( X  = 2.57, S.D. = 1.67)   
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการฟง - พูด  ( X  = 2.56, S.D. = 0.62) และรายขอท่ีมีแนวทาง    
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ  ( X  = 2.46, S.D. = 0.57)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะ
การอาน- เขียน ( X  = 2.34, S.D. = 0.60)  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีสัดสวน KPA อยาง
เหมาะสม  ( X  = 2.16, S.D. = 0.54)   
 
 3.  ผูปกครอง  (N = 30) 
 
ตารางท่ี  40   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในภาพรวมดานหลักสูตร จากผูปกครอง 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  เน้ือหา  3.00 0.05 ปานกลาง 2 3.72 0.11 มาก 1 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.02 0.06 ปานกลาง 1 3.55 0.11 มาก 2 

รวม 3.01 0.05 ปานกลาง 3.63 0.11 มาก 

 
 จากตารางท่ี  40   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในภาพรวม
ดานหลักสูตร  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.01,           
S.D. = 0.05)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา ทุกขอมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ         
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ปานกลาง  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ( X  = 3.02, S.D. = 0.06) และเนื้อหา  ( X  = 3.00,      
S.D. = 0.05) และแยกรายดานในตารางท่ี  41-42 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในภาพรวมดานหลักสูตร  
พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ( X  = 3.63, S.D. = 0.11)  และเม่ือแยก
รายขอ พบวา ทุกขอมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ไดแก เนื้อหา ( X  = 3.72, 
S.D. = 0.11)  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ( X  = 3.55, S.D. = 0.11) และแยกรายดานในตาราง         
ท่ี 41-42 
 
ตารางท่ี  41   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานหลักสูตร  (เนื้อหา) จากผูปกครอง 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตาม 
     ระดับชั้น 

3.70 0.46 มาก 3 4.00 0.00 มาก 2 

2.  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 3.86 0.34 มาก 2 4.00 0.00 มาก 3 
3.  เนื้อหาเหมาะสมกับวิธีสอน 3.16 0.37 ปานกลาง 4 3.30 0.46 ปานกลาง 9 
4.  มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของ 
     ภาษา 

2.16 0.37 นอย 9 3.13 0.34 ปานกลาง 7 

5.  กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสให 
     ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา 

2.70 0.46 ปานกลาง 7 3.83 0.37 มาก 6 

6.  เนื้อหาเนนทักษะฟง-พูด 4.00 0.00 มาก 1 4.83 0.37 มาก 1 
7.  เนื้อหามีความสมัพันธตอเนื่องกันใน 
     แตละระดับ 

3.00 0.00 ปานกลาง 5 4.00 0.00 มาก 4 

8.  เนื้อหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตาม 
     สภาพโรงเรียน 

2.30 0.46 นอย 8 3.13 0.34 ปานกลาง 8 

9.  เนื้อหาทันสมัย สอดคลองกับ 
     เหตุการณ 

2.13 0.34 นอย 10 3.00 0.00 ปานกลาง 10 

10.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใน 
        ชีวิตประจําวัน 

3.00 0.00 ปานกลาง 6 4.00 0.00 มาก 5 

รวม 3.00 0.05 ปานกลาง 3.72 0.11 มาก 

 
 จากตารางท่ี  41   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดาน
หลักสูตร  (เน้ือหา)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.00,  
S.D. = 0.05)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  
ไดแก เนื้อหาเนนทักษะฟง - พูด ( X  = 4.00, S.D. = 0.00)  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค        
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( X  = 3.86, S.D. = 0.34)   และ เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน ( X  = 3.70,         
S.D. = 0.46) รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก เนื้อหาเหมาะสม
กับวิธีสอน  ( X  = 3.16, S.D. = 0.37) เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่องกันในแตละระดับ  ( X  = 3.00, 
S.D. = 0.00) ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ( X  = 3.00, S.D. = 0.00) กิจกรรมมี
ลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา ( X  = 2.70, S.D. = 0.46)  เนื้อหามี                
การปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาพโรงเรียน ( X  = 2.30, S.D. = 0.46)   และรายขอท่ีมีสภาพ     
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา             
( X  = 2.16, S.D. = 0.37)   เนื้อหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ ( X  = 2.13, S.D. = 0.34)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงชั้นท่ี 3-4  ในดานหลักสูตร  (เน้ือหา)  
พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ( X  = 3.72, S.D. = 0.11)  และเม่ือแยก
รายขอ  พบวา  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ไดแก  เนื้อหาเนนทักษะ
ฟง - พูด ( X  = 4.83, S.D. = 0.37)  เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน ( X  = 4.00,   
S.D. = 0.00)  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X  = 4.00, S.D. = 0.00)  เนื้อหามีความสัมพันธ
ตอเนื่องกันในแตละระดับ  ( X  = 4.00, S.D. = 0.00)  ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  ( X  = 4.00, S.D. = 0.00)  และกิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะ
ทางภาษา ( X  = 3.83, S.D. = 0.34)  สําหรับรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
ปานกลาง  ไดแก  เนื้อหาเหมาะสมกับวิธีสอน  ( X  = 3.30, S.D. = 0.46)  มีการสอดแทรก
วัฒนธรรมเจาของภาษา ( X  = 3.13, S.D. = 0.34)  เนื้อหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาพ
โรงเรียน ( X  = 3.13, S.D. = 0.34)  และเนื้อหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ ( X  = 3.00,         
S.D. = 0.00)   
 
ตารางท่ี  42   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานหลักสูตร  (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) จากผูปกครอง 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะการฟง  
     - พูด 

3.63 0.55 มาก 2 4.00 0.00 มาก 3 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะ 
    การอาน- เขียน 

2.03 0.18 นอย 6 2.00 0.00 นอย 6 

3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีสัดสวน  
     ทักษะฟง  พูด อาน  เขียน อยาง 
     เหมาะสม 

2.90 0.40 ปานกลาง 4 3.06 0.25 ปานกลาง 5 
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ตารางท่ี  42   (ตอ) 
สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับ 
     มาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ 

4.00 0.00 มาก 1 5.00 0.00 มาก 1 

5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสงเสริมการใช 
     ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

3.30 0.46 ปานกลาง 3 4.13 0.34 มาก 2 

6.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดแทรก 
     วัฒนาธรรมเจาของภาษา 

2.30 0.46 นอย 5 3.13 0.34 ปานกลาง 4 

รวม 3.02 0.06 ปานกลาง 3.55 0.11 มาก 

 
 จากตารางท่ี  42   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดาน
หลักสูตร  (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง)  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 3.02, S.D. = 0.06)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับมาก  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ  
( X  = 4.00, S.D. = 0.00)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการฟง  - พูด   ( X  = 3.63, S.D. = 0.55)   
รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
สงเสริมการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  ( X  = 3.30, S.D. = 0.46)   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมี
สัดสวนทักษะฟง  พูด อาน  เขียน อยางเหมาะสม( X  = 2.90, S.D. = 0.40)   และสําหรับรายขอท่ีมี
สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดแทรกวัฒนา
ธรรมเจาของภาษา ( X  = 2.30, S.D. = 0.46)   และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการอาน- เขียน  
( X  = 2.03, S.D. = 0.18)    
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานหลักสูตร  (ผล      
การเรียนรูท่ีคาดหวัง)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ( X  = 3.55,      
S.D. = 0.11)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  
ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ  ( X  = 5.00,    
S.D. = 0.00)  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสงเสริมการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  ( X  = 4.13,         
S.D. = 0.34)   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการฟง  - พูด   ( X  = 4.00, S.D. = 0.00)   รายขอท่ีมี
สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสอดแทรก
วัฒนาธรรมเจาของภาษา ( X  = 3.13, S.D. = 0.34) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีสัดสวนทักษะฟง  พูด 
อาน  เขียน อยางเหมาะสม( X  = 3.06, S.D. = 0.25)  และสําหรับรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียน
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การสอนอยูในระดับนอย  ไดแก  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเนนทักษะการอาน- เขียน  ( X  = 2.03, 
S.D. = 0.18) 
 
ตารางท่ี  43  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน 
        โรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง 
1.  เน้ือหา 1.  เน้ือหามีความ 

     เหมาะสมกับผูเรียน 
     ตามระดับช้ัน (นอย) 
2.  เน้ือหาสอดคลองกับ 
     วัตถุประสงค (นอย) 

1.  เน้ือหามีการปรับปรุง 
     ใหเหมาะสมตาม 
      สภาพโรงเรียน  
     (ปานกลาง) 
2.  เน้ือหาทันสมัย  
     สอดคลองกับเหตุการณ 
     (ปานกลาง) 

1.  เน้ือหาทันสมัย  
      สอดคลองกับ 
      เหตุการณ (นอย) 
2.  มีการสอดแทรก 
     วัฒนธรรม 
     เจาของภาษา  (นอย) 

2.  ผลการเรียนรูที่ 
     คาดหวัง 

1.  ผลการเรียนรูที่ 
     คาดหวังสอดแทรก 
     วัฒนธรรมเจาของ 
     ภาษา (นอย) 
2.  ผลการเรียนรูที่ 
     คาดหวังมีสัดสวน  
     KPA อยางเหมาะสม  
    (นอย) 
3.  ผลการเรียนรูที่ 
     คาดหวังสอดคลองกับ 
     มาตรฐานหลักสูตร 
     ภาษาตางประเทศ  
     (นอย) 

1.  ผลการเรียนรูที่ 
     คาดหวังมีสัดสวน  
     KPA อยาง 
     เหมาะสม (ปานกลาง) 
2.  ผลการเรียนที่ดาดหวัง 
     เนนทักษะการอาน -  
     เขียน (ปานกลาง) 
 

1.  ผลการเรียนที่ดาดหวัง 
     เนนทักษะการอาน -  
     เขียน (นอย) 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     สอดแทรก 
     วัฒนธรรมของ 
     เจาของภาษา (นอย) 
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ตารางท่ี  44  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากสภาพการจัดการเรียนการสอน 
        ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 
1.  เน้ือหา 1.  เน้ือหาไมมีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน 

2.  เน้ือหาไมสอดคลองกับวัตถุประสงค  
3.  เน้ือหาไมทันสมัย และไมสอดคลองกับเหตุการณ  
4.  ไมมีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังไมสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังไมมีสัดสวนความรู  ทักษะ  และเจคคติอยาง 
     เหมาะสม 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังไมสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร 
     ภาษาตางประเทศ  
4.  ผลการเรียนที่ดาดหวังไมเนนทักษะการอาน - เขียน 

 
 
ตารางท่ี  45  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
       ในโรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง 
1.  เน้ือหา 1.  เน้ือหาสอดคลองกับ 

     วัตถุประสงค  
     (ปานกลาง) 
2.  เน้ือหาเนนทักษะฟง -  
     พูด (ปานกลาง) 
3.  เน้ือหาทันสมัย  
     สอดคลองกับ 
     เหตุการณ (ปานกลาง) 

1.  ความรูที่ไดรับสามารถ 
     นําไปใชใน 
     ชีวิตประจําวัน (มาก) 
2.  กิจกรรมมีลักษณะที่ 
     เปดโอกาสให 
     ผูเรียนไดฝกทักษะทาง 
     ภาษา  (มาก) 

1.  เน้ือหาเนนทักษะฟง -  
     พูด (มาก) 
2.  เน้ือหามีความสัมพันธ 
     ตอเน่ืองกันในแตละ 
     ระดับ (มาก) 
3.  ความรูที่ไดรับ 
    สามารถนําไปใชใน 
     ชีวิตประจําวัน (มาก) 
4.  กิจกรรมมีลักษณะที่ 
     เปดโอกาสใหผูเรียน 
     ไดฝกทักษะทางภาษา  
     (มาก) 
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ตารางท่ี  45  (ตอ) 
ประเด็น ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง 

2.  ผลการเรียนรูที่ 
     คาดหวัง 

1.  ผลการเรียนรูที่ 
     คาดหวังสงเสริม 
     ใหนักเรียนใชภาษาจีน 
      ในชีวิตประจําวัน  
      (ปานกลาง) 
2.  ผลการเรียนรูที่ 
      คาดหวังเนนทักษะ 
      การฟง - พูด  
      (ปานกลาง) 

1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     สงเสริมใหนักเรียนใช 
     ภาษาจีนในชีวิต 
     ประจําวัน (มาก) 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     สอดแทรกวัฒนธรรม 
      เจาของภาษา (มาก) 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
      เนนทักษะการ ฟง - พูด 
     (มาก) 

1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     สอดคลองกับมาตรฐาน 
     หลักสูตรภาษา 
     ตางประเทศ (มากที่สุด) 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     สงเสริมใหนักเรียนใช 
     ภาษาจีนในชีวิต 
     ประจําวัน (มาก) 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     เนนทักษะการฟง - พูด 
     (มาก) 

 
 
ตารางท่ี  46  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
        ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร 
1.  เน้ือหา 1.  เน้ือหาควรสอดคลองกับวัตถุประสงค  

2.  เน้ือหาควรเนนทักษะฟง - พูด 
3.  เน้ือหาควรทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ 
4.  เน้ือหาควรมีความสัมพันธตอเนื่องกันในแตละระดับ 
5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
6.  กิจกรรมควรมีลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษา 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควรสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาจีนใน 
     ชีวิตประจําวัน  
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควรเนนทักษะการฟง - พูด 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควรสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร 
     ภาษาตางประเทศ  
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควรสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา 
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ตารางท่ี  47  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากสภาพการจัด 
        การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณ ผลจากการสอบถาม 
1.  เน้ือหา เน้ือหาในหลักสูตรการเรียนภาษาจีน

ไมเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
1.  เน้ือหาไมมีความเหมาะสมกับ 
     ผูเรียนตามระดับช้ัน 
2.  เน้ือหาไมสอดคลองกับ 
     วัตถุประสงค  
3.  เน้ือหาไมทันสมัย สอดคลองกับ 
     เหตุการณ  
4.  ไมมีการสอดแทรกวัฒนธรรม 
     เจาของภาษา 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนไมสามารถ ฟง พูด อาน 
เขียนในภาษาจีนได 

1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังไม 
     สอดแทรกวัฒนธรรมเจาของ 
     ภาษา 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังไมมี 
     สัดสวนความรู  ทักษะ และ 
     เจคคติอยางเหมาะสม 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังไม 
     สอดคลองกับมาตรฐาน 
     หลักสูตรภาษาตางประเทศ  
4.  ผลการเรียนที่ดาดหวังไมเนน 
     ทักษะการอาน - เขียน 

 
 
ตารางท่ี  48  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากสภาพ 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร  
1.  เน้ือหา เน้ือหาไมมีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน  และไมสอดคลองกับ 

วัตถุประสงค  
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผลการเรียนรูที่คาดหวังไมสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร 

ภาษาตางประเทศ  
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ตารางท่ี  49  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากแนวทาง 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณ ผลจากการสอบถาม 
1.  เน้ือหา ควรปรับเน้ือหาในหลักสูตรใหมี

ความเก่ียวของกับวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา เพ่ือ เช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจําวันได 

1.  เน้ือหาควรสอดคลองกับ 
     วัตถุประสงค  
2.  เน้ือหาควรเนนทักษะฟง - พูด 
3.  เน้ือหาควรทันสมัย สอดคลองกับ 
     เหตุการณ 
4.  เน้ือหาควรมีความสัมพันธ 
     ตอเน่ืองกันในแตละระดับ 
5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใช 
     ในชีวิตประจําวัน 
6.  กิจกรรมควรมีลักษณะที่เปด 
    โอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะทาง 
    ภาษา 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ควรเริ่มเรียนภาษาจีนต้ังแตระดับ
ประถมศึกษา  เพ่ือใหมีความ
ตอเนื่องในการใชภาษาจีน 

1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควร 
     สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาจีนใน 
     ชีวิตประจําวัน  
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควรเนน 
    ทักษะการฟง - พูด 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควร 
     สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร 
     ภาษาตางประเทศ  
4.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังควร 
    สอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา 

 
 
ตารางท่ี  50  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณ และผลจากการสอบถามจากแนวทาง 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร   

ประเด็น แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานหลักสูตร  
1.  เน้ือหา ควรปรับเน้ือหาใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผลการเรียนรูที่คาดหวังควรสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร

ภาษาตางประเทศ  
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ตอนท่ี  4  สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
 ดานการนาํหลักสูตรไปใช 
 ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับสภาพ และแนวทางการจัดการเรียน         
การสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช  โดยแสดงไวในตารางที่  49-52  
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  51  แสดงขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
     ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น ผูอํานวยการ สพท. 
นฐ. 1 - 2 

ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน 

เทคนิควิธีสอน - 1.  ครูขาดเทคนิคการสอน 
     เนนการฝกปฏิบัติ 
     ฟง พูด อาน เขียน  
2.  ครูผูสอนภาษาจีนใช 
    การสอนแบบบรรยาย 
    เพียงอยางเดียว 

การจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีนเนน
การสอนแบบบรรยาย
เพียงอยางเดียว 
 

สื่อ - ครูใชสื่อเปนหนังสือ     
เพียงอยางเดียว 

ครูใชสื่อเปนหนังสือ     
เพียงอยางเดียว 

การวัดและประเมินผล - เนนการสอบเปนหลัก เนนการสอบเปนหลัก 
 
ตารางท่ี  52  สรุปขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
     ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 
เทคนิควิธีสอน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเนนการสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว 
สื่อ ครูใชสื่อเปนหนังสือเพียงอยางเดียว 
การวัดและประเมินผล เนนการสอบเปนหลัก 
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ตารางท่ี  53  แสดงขอมูลผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแนวทางการจดัการเรียน 
    การสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนาํหลักสูตรไปใช 

ประเด็น ผูอํานวยการ สพท. 
นฐ. 1 - 2 

ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน 

เทคนิควิธีสอน -  ควรมีการจัดบรรยากาศในการ
เรียนแบบจีนเพ่ือ      ดึงดูดใจใน
การเรียน  

สื่อ - ควรมีสื่ออื่น ๆ และควรเปนเสียง
เจาของภาษา  

ควรมีสื่ออื่น ๆ ประกอบการใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  

การวัดและ 
ประเมินผล 

- ควรมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

ควรมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
 
ตารางท่ี  54  สรุปขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
     ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 
เทคนิควิธีสอน ควรมีการจัดบรรยากาศในการเรียนแบบจีนเพ่ือดึงดูดใจในการเรียน 
สื่อ ควรมีสื่ออื่น ๆ ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
การวัดและประเมินผล ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 
 
 ขอมูลจากการผลจากการสอบถามกลุมตัวอยางเกีย่วกับสภาพ และแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช  มีดังตอไปนี ้
 

1.   ครูผูสอน  (N  =  48) 
 
ตารางท่ี  55   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานการนําหลักสูตรไปใช จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  เทคนิคการสอน 3.07 0.81 ปานกลาง 1 3.29 0.78 ปานกลาง 2 
2.  สื่อการเรียนการสอน 2.94 065 ปานกลาง 3 3.12 0.62 ปานกลาง 3 
3.  การวัดและประเมินผล 3.00 0.80 ปานกลาง 2 3.34 0.75 ปานกลาง 1 

รวม 3.00 0.75 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี  55   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดาน    
การนําหลักสูตรไปใชภาพรวม  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง      
( X  = 3.00, S.D. = 0.75)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอทุกขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการ
สอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก   เทคนิคการสอน  ( X  = 3.07, S.D. = 0.81) การวัดและประเมินผล  
( X  = 3.00, S.D. = 0.80) และส่ือการเรียนการสอน ( X  = 2.94, S.D. = 0.65) และแยกรายดานใน
ตารางท่ี 56-58 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานการนําหลักสูตร      
ไปใชภาพรวม  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.25,      
S.D. = 0.71)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  รายขอทุกขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก การวัดและประเมินผล ( X  = 3.34, S.D. = 0.75) เทคนิคการสอน ( X  = 3.29, 
S.D. = 0.78) และส่ือการเรียนการสอน ( X  = 3.12, S.D. = 0.62) และแยกรายดานในตารางท่ี 56-58 
 
ตารางท่ี  56   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานการนําหลักสูตรไปใช (เทคนิคการสอน) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  ครูมักจะนําเทคนิคการสอนใหม  ๆมาจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู 

2.66 0.47 ปานกลาง 12 3.00 0.82 ปานกลาง 9 

2.  ครูมีการเตรียมการสอนทุกคร้ัง 3.00 0.82 ปานกลาง 6 3.00 0.82 ปานกลาง 10 
3.  ครูชี้แจงวัตถุประสงคและแนวการ 
     เรียนกอนสอนเสมอ 

3.33 1.26 ปานกลาง 4 3.33 1.26 ปานกลาง 7 

4.  มีการนําเขาสูบทเรียนที่เหมาะสม 3.33 1.26 ปานกลาง 5 3.00 1.26 ปานกลาง 17 
5.  ครูมีวิธีสอนที่นาสนใจ และทันสมัย 2.66 0.95 ปานกลาง 13 3.00 0.82 ปานกลาง 11 
6.  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดนักเรียน 
     เปนศูนยกลาง 

2.91 0.76 ปานกลาง 10 3.00 0.82 ปานกลาง 12 

7.  นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการ 
      เรียนรู 

2.58 0.87 ปานกลาง 17 3.00 0.82 ปานกลาง 13 

8.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 2.91 0.76 ปานกลาง 11 3.33 0.47 ปานกลาง 4 
9.  ครูใชกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะ 
     สัมพันธ (ฟง-พูด-อาน-เขยีน) 

2.66 0.95 ปานกลาง 14 3.00 0.82 ปานกลาง 14 

10.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะ 
       ฟง – พูด 

3.00 0.82 ปานกลาง 7 3.33 0.95 ปานกลาง 6 

11.  ครูใชภาษาจีนสื่อสารกับนักเรียน 
       ตลอดเวลาการสอน 

3.00 0.82 ปานกลาง 8 3.33 0.47 ปานกลาง 5 
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ตารางท่ี  56   (ตอ) 
สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
12.  มีการสรุปบทเรียนเม่ือสอนจบตาม 
       แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.00 0.82 ปานกลาง 9 3.00 0.82 ปานกลาง 15 

13.  ครูผูสอนจัดบรรยากาศช้ันเรียน 
       สงเสริมการเรียนรูภาษาจีน 

2.66 0.95 ปานกลาง 15 3.00 0.82 ปานกลาง 16 

14.  ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียน 
       แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ 
       การจัดการเรียนการสอน 

2.66 0.95 ปานกลาง 16 3.08 0.87 ปานกลาง 8 

15.  ครูผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยาง 
       ใกลชิดและติดตามอยางสม่ําเสมอ 

3.83 0.90 มาก 2 4.00 0.82 มาก 3 

16.  ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ 
       อาชีพ 

4.16 0.69 มาก 1 4.25 0.60 มาก 1 

17.  ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ 
       นักเรียน 

3.83 0.90 มาก 3 4.08 0.87 มาก 2 

รวม 3.07 0.81 ปานกลาง 3.29 0.78 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี  56  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานการนํา
หลักสูตรไปใช (เทคนิคการสอน) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 3.07, S.D. = 0.81)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ   
( X  =  4.16, S.D. = 0.69)   ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน  ( X  = 3.83, S.D. = 0.90) และ 
ครูผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดและติดตามอยางสมํ่าเสมอ  ( X  = 3.83, S.D. = 0.90)             
มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก  ครูช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการเรียนกอนสอนเสมอ ( X  = 3.33,         
S.D. = 1.26)  มีการนําเขาสูบทเรียนท่ีเหมาะสม  ( X  = 3.33, S.D. = 1.26) ครูมีการเตรียมการสอน      
ทุกคร้ัง  ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะฟง-พูด ( X  = 3.00,             
S.D. = 0.82) ครูใชภาษาจีนส่ือสารกับนักเรียนตลอดเวลาการสอน  ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)             
มีการสรุปบทเรียนเมื่อสอนจบตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)            
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ( X  = 2.91, S.D. = 0.76)   ครูจัดกิจกรรม        
การเรียนรูท่ีหลากหลาย  ( X  = 2.91, S.D. = 0.76)   ครูมักจะนําเทคนิคการสอนใหม ๆ มาจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ( X  = 2.66, S.D. = 0.47)  ครูใชกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะสัมพันธ (ฟง-พูด-อาน-
เขียน)  ( X  = 2.66, S.D. = 0.95)  ครูผูสอนจัดบรรยากาศชั้นเรียนสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน         
( X  = 2.66, S.D. = 0.95)  ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด          
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การเรียนการสอนนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 2.66, S.D. = 0.95) และนักเรียน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 2.66, S.D. = 0.95) 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานการนําหลักสูตรไป
ใช (เทคนิคการสอน) พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.29, 
S.D. = 0.78)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา  ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ   ( X  =  4.25, 
S.D. = 0.60) ครูผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดและติดตามอยางสมํ่าเสมอ  ( X  = 4.08,        
S.D. = 0.87) และครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ( X  = 4.00, S.D. = 0.82)  มีแนวทาง        
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ    
ปานกลาง  ไดแก  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ( X  = 3.33, S.D. = 0.47)  ครูใชภาษาจีน
ส่ือสารกับนักเรียนตลอดเวลาการสอน ( X  = 3.33, S.D. = 0.47) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะ
ฟง - พูด ( X  = 3.33, S.D. = 0.95)  ครูช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการเรียนกอนสอนเสมอ           
( X  = 3.33, S.D. = 1.26)     ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด       
การเรียนการสอน  ( X  = 3.08, S.D. = 0.87)   ครูมักจะนําเทคนิคการสอนใหม  ๆมาจัดกิจกรรมการเรียนรู  
( X  = 3.00, S.D. = 0.82)   ครูมีการเตรียมการสอนทุกคร้ัง  ( X  = 3.00, S.D. = 0.82) ครูมีวิธีสอนท่ี
นาสนใจ และทันสมัย ( X  = 3.00, S.D. = 0.82) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 
( X  = 3.00, S.D. = 0.82) นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)       
ครูใชกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะสัมพันธ (ฟง-พูด-อาน-เขียน)  ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)              
มีการสรุปบทเรียนเมื่อสอนจบตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  
ครูผูสอนจัดบรรยากาศช้ันเรียนสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน  ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  มีการนําเขาสู
บทเรียนท่ีเหมาะสม ( X  = 3.00, S.D. = 1.26)   
 
ตารางท่ี  57   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานการนําหลักสูตรไปใช (ส่ือการเรียนการสอน) จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  สื่อการสอนสอดคลองกับเนื้อหา 2.83 0.90 ปานกลาง 7 2.83 0.80 ปานกลาง 9 
2.  สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของ 
     นักเรียน 

2.83 0.90 ปานกลาง 8 3.25 0.93 ปานกลาง 4 

3.  นักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่ออยาง 
      เหมาะสม 

3.00 0.82 ปานกลาง 4 3.16 0.90 ปานกลาง 5 

4.  สื่อการเรียนการสอนนาสนใจ 3.00 0.82 ปานกลาง 5 3.00 0.82 ปานกลาง 7 
5   สื่อการสอนมีความทันสมัย 3.00 0.82 ปานกลาง 6 3.33 0.47 ปานกลาง 2 
6.  สื่อการสอนมีความหลากหลาย 3.33 0.47 ปานกลาง 1 3.66 0.47 มาก 1 
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ตารางท่ี  57   (ตอ) 
สภาพการจัดการเรียน 

การสอน 
แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 
ขอคําถาม 

X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
7.  มีการนําสื่อเทคโนโลยีใชในการ 
      จัดการเรียนรู 

2.66 0.95 ปานกลาง 10 3.00 0.82 ปานกลาง 8 

8.  แบบเรียนมีเหมาะสมตามระดับชั้น 3.00 0.00 ปานกลาง 3 3.00 0.00 ปานกลาง 6 
9.  แบบเรียนมีการปรับปรุงเสมอ 2.66 0.47 ปานกลาง 9 2.66 0.47 ปานกลาง 10 
10.  เอกสารคนควาเก่ียวกับภาษาจีนม ี
       ความเพยีงพอ 

3.08 0.96 ปานกลาง 2 3.33 0.95 ปานกลาง 3 

รวม 2.94 0.65 ปานกลาง 3.12 0.62 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  57  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานการนํา
หลักสูตรไปใช (ส่ือการเรียนการสอน) พบวา มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ          
ปานกลาง  ( X  = 2.94, S.D. = 0.65)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา ทุกขอมีสภาพการจัดการเรียน    
การสอนอยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้  ส่ือการสอนมีความ
หลากหลาย  ( X  = 3.33, S.D. = 0.47) เอกสารคนควาเกี่ยวกับภาษาจีนมีความเพียงพอ ( X  = 3.08, 
S.D. = 0.96)  แบบเรียนมีเหมาะสมตามระดับช้ัน ( X  = 3.00, S.D. = 0.00) นักเรียนมีสวนรวมใน
การใชส่ืออยางเหมาะสม ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  ส่ือการเรียนการสอนนาสนใจ ( X  = 3.00,    
S.D. = 0.82) ส่ือการสอนมีความทันสมัย ( X  = 3.00, S.D. = 0.82) ส่ือการสอนสอดคลองกับเนื้อหา 
( X  = 2.83, S.D. = 0.90)  ส่ือการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ( X  = 2.83, S.D. = 0.90)  
แบบเรียนมีการปรับปรุงเสมอ ( X  = 2.66, S.D. = 0.47) และมีการนําส่ือเทคโนโลยีใชในการจัดการ
เรียนรู ( X  = 2.66, S.D. = 0.95) 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานการนําหลักสูตร    
ไปใช (ส่ือการเรียนการสอน)  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง     
( X  = 3.12, S.D. = 0.62)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา   ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  มีแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ( X  = 3.66, S.D. = 0.47)  และรายขอท่ีมีมีแนวทาง         
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ส่ือการสอนมีความทันสมัย  ( X  = 3.33, 
S.D. = 0.47)  เอกสารคนควาเกี่ยวกับภาษาจีนมีความเพียงพอ ( X  = 3.33, S.D. = 0.95)  ส่ือการสอน
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ( X  = 3.25, S.D. = 0.93)  นักเรียนมีสวนรวมในการใชส่ืออยาง
เหมาะสม  ( X  = 3.16, S.D. = 0.90)   แบบเรียนมีเหมาะสมตามระดับช้ัน  ( X  = 3.00, S.D. = 0.00)   
ส่ือการเรียนการสอนนาสนใจ ( X  = 3.00, S.D. = 0.82) มีการนําส่ือเทคโนโลยีใชในการจัด         
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การเรียนรู ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)   ส่ือการสอนสอดคลองกับเนื้อหา ( X  = 2.83, S.D. = 0.80)  
และแบบเรียนมีการปรับปรุงเสมอ ( X  = 2.66, S.D. = 0.47)   
 
ตารางท่ี  58   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    ในดานการนําหลักสูตรไปใช (การวัดและประเมินผล)  จากครูผูสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  มีการวัดและประเมินผลกอนเรียน    
     ระหวางเรียน และหลังเรียน เพื่อเพือ่ 
     พัฒนาความสามารถของผูเรียนอยาง 
     แทจริง  

3.00 0.82 ปานกลาง 2 3.25 1.10 ปานกลาง 8 

2.  มีวิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
     ที่สอดคลองกับวตัถุประสงค 

3.00 0.82 ปานกลาง 3 3.33 0.47 ปานกลาง 3 

3.  มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ี 
     ครอบคลุมดานความรู  เจตคติ และ 
     การปฎิบัติ 

3.00 0.82 ปานกลาง 4 3.33 0.47 ปานกลาง 4 

4.  ใชวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย 
      ในการวัดและประเมินผล 

3.00 0.82 ปานกลาง 5 3.33 0.47 ปานกลาง 5 

5.  นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ   
      ประเมินผล 

2.66 0.95 ปานกลาง 8 3.00 0.82 ปานกลาง 7 

6.  ใชวิธีการและเคร่ืองมือวัดผลโดย 
     คํานึงถึงวัยและความแตกตางระหวาง 
     บุคคล 

3.00 0.82 ปานกลาง 6 3.50 1.20 ปานกลาง 2 

7.  มีการแจงใหนักเรียนทราบผลการ 
     ประเมินของตนเองทุกคร้ัง 

3.33 1.26 ปานกลาง 1 3.66 1.26 มาก 1 

8.  นักเรียนไดสะทอนความสามารถของ 
     ตนเองจากการวัดและประเมินผล 

3.00 0.82 ปานกลาง 7 3.33 0.95 ปานกลาง 6 

รวม 3.00 0.85 ปานกลาง 3.34 0.75 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี  58  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานการนํา
หลักสูตรไปใช (การวัดและประเมินผล) พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ     
ปานกลาง  ( X  = 3.00, S.D. = 0.85)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา ทุกขอมีสภาพการจัดการเรียน    
การสอนอยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้   มีการแจงให
นักเรียนทราบผลการประเมินของตนเองทุกคร้ัง ( X  = 3.33, S.D. = 1.26) มีการวัดและประเมินผล
กอนเรียนระหวางเรียน และหลังเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง ( X  = 3.00, 
S.D. = 0.82)  มีวิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค  ( X  = 3.00,    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

123 

S.D. = 0.82)  มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมดานความรู  เจตคติ และการปฎิบัติ              
( X  = 3.00, S.D. = 0.82) ใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผล               
( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  ใชวิธีการและเคร่ืองมือวัดผลโดยคํานึงถึงวัยและความแตกตางระหวาง
บุคคล  ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  นักเรียนไดสะทอนความสามารถของตนเองจากการวัดและ
ประเมินผล ( X  = 3.00, S.D. = 0.82)  และนักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  ( X  = 2.66, 
S.D. = 0.95)   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 ในดานการนําหลักสูตรไปใช 
(การวัดและประเมินผล) พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง             
( X  = 3.34, S.D. = 0.75)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา มีการแจงใหนักเรียนทราบผลการประเมินของ
ตนเองทุกคร้ัง  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ( X  = 3.66, S.D. = 1.26)  และ
รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ใชวิธีการและเคร่ืองมือ
วัดผลโดยคํานึงถึงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล ( X  = 3.50, S.D. = 1.20)   มีวิธีการและ
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  ( X  = 3.33, S.D. = 0.47)   มีวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่ครอบคลุมดานความรู  เจตคติ และการปฎิบัติ  ( X  = 3.33, S.D. = 0.47) ใชวิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผล ( X  = 3.33, S.D. = 0.47) นักเรียนไดสะทอน
ความสามารถของตนเองจากการวัดและประเมินผล  ( X  = 3.33, S.D. = 0.95)   มีการวัดและ
ประเมินผลกอนเรียนระหวางเรียน และหลังเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง  
( X  = 3.25, S.D. = 0.82)  และนักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ( X  = 3.00,                   
S.D. = 0.47)   
 
 2.  นักเรียน (N = 361) 
 
ตารางท่ี  59   แสดงภาพรวมดานการนําหลักสูตรไปใชของสภาพและแนวทางการจัดการเรียน 
     การสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  เทคนิคการสอน 2.32 0.40 ปานกลาง 1 2.37 0.39 ปานกลาง 1 
2.  สื่อการสอน 2.13 0.53 ปานกลาง 3 2.21 0.49 ปานกลาง 2 
3.  การวัดและประเมินผล 2.16 0.50 ปานกลาง 2 2.15 0.49 ปานกลาง 3 

รวม 2.20 0.45 ปานกลาง 2.24 0.42 ปานกลาง 
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    จากตารางท่ี  59   ภาพรวมสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4     
ในดานการนําหลักสูตรไปใช  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง          
( X  = 2.20 , S.D. = 0.45)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอทุกขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียน        
การสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก เทคนิคการสอน  ( X  = 2.32, S.D. = 0.40) การวัดและ
ประเมินผล  ( X  = 2.16, S.D. = 0.50)  และส่ือการสอน   ( X  = 2.13, S.D. = 0.53) และแยกรายดาน
ในตารางท่ี 60-62 
 ภาพรวมแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  ในดานการนํา
หลักสูตรไปใช  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.24,          
S.D. = 0.42)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอทุกขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก เทคนิคการสอน ( X  = 2.37, S.D. = 0.39) ส่ือการสอน ( X  = 2.21,           
S.D. = 0.49) และการวัดและประเมินผล  ( X  = 2.15, S.D. = 0.42)  และแยกรายดานในตาราง          
ท่ี 60-62 
 
ตารางท่ี  60   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
     การนําหลักสูตรไปใช  ในดานเทคนิคการสอน จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  ครูมักจะนําเทคนิคการสอนใหมๆมา 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.26 0.60 ปานกลาง 10 2.19 0.58 ปานกลาง 16 

2. ครูมีการเตรียมการสอนทุกคร้ัง 2.78 0.46 มาก 1 2.81 0.44 มาก 1 
3.  มีชี้แจงวัตถุประสงคและแนวการ 
     เรียนเสมอ 

2.27 0.64 ปานกลาง 9 2.29 0.63 ปานกลาง 10 

4.  ครูมีการนําเขาสูบทเรียนที่เหมาะสม 2.30 0.52 ปานกลาง 8 2.31 0.53 ปานกลาง 9 
5.  ครูมีวิธีสอนที่นาสนใจ และทันสมัย 2.14 0.59 ปานกลาง 17 2.12 0.59 ปานกลาง 17 
6.  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึด 
     นักเรียนเปนศูนยกลาง 

2.24 0.55 ปานกลาง 11 2.26 0.56 ปานกลาง 12 

7.  นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม 
     การเรียนรู 

2.36 0.65 ปานกลาง 5 2.40 0.63 ปานกลาง 7 

8.  ครูใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 2.24 0.69 ปานกลาง 12 2.25 0.67 ปานกลาง 15 
9.  ครูใชกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะ 
     สัมพันธ (ฟง-พูด-อาน-เขยีน) 

2.33 0.61 ปานกลาง 7 2.32 0.59 ปานกลาง 8 

10.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะ 
      ฟง – พูด 

2.37 0.61 ปานกลาง 4 2.43 0.61 ปานกลาง 5 
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ตารางท่ี 60  (ตอ) 
สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
11.  ครูใชภาษาจีนสื่อสารกับนักเรียน 
       ตลอดเวลาการสอน 

2.22 0.56 ปานกลาง 14 2.27 0.57 ปานกลาง 11 

12.  มีการสรุปบทเรียนเม่ือสอนจบตาม 
       แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.23 0.65 ปานกลาง 13 2.47 0.66 ปานกลาง 4 

13.  ครูผูสอนจัดบรรยากาศช้ันเรียน 
       สงเสริมการเรียนรูภาษาจีน 

2.19 0.58 ปานกลาง 15 2.25 0.60 ปานกลาง 14 

14.   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดง 
          ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัด 
         การเรียนการสอน 

2.06 0.77 ปานกลาง 16 2.26 0.60 ปานกลาง 13 

15.  ครูผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยาง 
       ใกลชิดและติดตามอยางสม่ําเสมอ 

2.47 0.59 ปานกลาง 3 2.48 0.56 ปานกลาง 3 

16.  ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ 
       อาชีพครู 

2.34 0.61 ปานกลาง 6 2.41 0.60 ปานกลาง 6 

17.  ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ 
       นักเรียน 

2.67 0.61 มาก 2 2.70 0.56 มาก 2 

รวม 2.32 0.40 ปานกลาง 2.37 0.39 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  60   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  การนํา
หลักสูตรไปใช  ในดานเทคนิคการสอน  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ       
ปานกลาง  ( X  = 2.32, S.D. = 0.40)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับมาก ไดแก ครูมีการเตรียมการสอนทุกคร้ัง  ( X  = 2.78, S.D. = 0.46) และ
ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน  ( X  = 2.67, S.D. = 0.61)  และรายขอท่ีมีสภาพการจัด    
การเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ครูผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดและติดตาม
อยางสมํ่าเสมอ  ( X  = 2.47, S.D. = 0.59) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะฟง – พูด  ( X  = 2.37, 
S.D. = 0.61)  นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 2.36, S.D. = 0.65)  ครูผูสอนมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครู ( X  = 2.34, S.D. = 0.37)  ครูใชกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะ
สัมพันธ (ฟง-พูด-อาน-เขียน) ( X  = 2.33, S.D. = 0.61) ครูมีการนําเขาสูบทเรียนท่ีเหมาะสม         
( X  = 2.30, S.D. = 0.52) มีช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการเรียนเสมอ ( X  = 2.27, S.D. = 0.64)         
ครูมักจะนําเทคนิคการสอนใหมๆมาจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 2.26, S.D. = 0.60) จัดกิจกรรม      
การเรียนรูโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ( X  = 2.24, S.D. = 0.55)   ครูใชกิจกรรมการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ( X  = 2.24, S.D. = 0.69)  มีการสรุปบทเรียนเมื่อสอนจบตามแผนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู ( X  = 2.23, S.D. = 0.65)  ครูใชภาษาจีนส่ือสารกับนักเรียนตลอดเวลาการสอน           
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( X  = 2.22, S.D. = 0.56)  ครูผูสอนจัดบรรยากาศช้ันเรียนสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน ( X  = 2.19, 
S.D. = 0.58)   และครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน         
การสอน ( X  = 2.06, S.D. = 0.77) 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4 การนําหลักสูตรไปใชในดาน
เทคนิคการสอน  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.37,  
S.D. = 0.39)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา รายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
มาก ไดแก  ครูมีการเตรียมการสอนทุกคร้ัง  ( X  = 2.81, S.D. = 0.44) และครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีกับนักเรียน  ( X  = 2.70, S.D. = 0.56)  และรายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก ครูผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดและติดตามอยางสมํ่าเสมอ             
( X  = 2.48, S.D. = 0.56) มีการสรุปบทเรียนเม่ือสอนจบตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู            
( X  = 2.47, S.D. = 0.66) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะฟง - พูด ( X  = 2.43, S.D. = 0.61)   
ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครู ( X  = 2.41, S.D. = 0.60)  นักเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 2.40, S.D. = 0.63) ครูใชกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะสัมพันธ (ฟง-พูด-
อาน-เขียน) ( X  = 2.32, S.D. = 0.59) ครูมีการนําเขาสูบทเรียนท่ีเหมาะสม  ( X  = 2.31, S.D. = 0.53) 
มีช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการเรียนเสมอ ( X  = 2.29, S.D. = 0.63)  ครูใชภาษาจีนส่ือสารกับ
นักเรียนตลอดเวลาการสอน  ( X  = 2.27, S.D. = 0.57)  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดนักเรียนเปน
ศูนยกลาง  ( X  = 2.26, S.D. = 0.56)  ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอน  ( X  = 2.26, S.D. = 0.60) ครูผูสอนจัดบรรยากาศช้ันเรียนสงเสริมการเรียนรู
ภาษาจีน ( X  = 2.25, S.D. = 0.60) ครูใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ( X  = 2.25, S.D. = 0.67) 
และครูมักจะนําเทคนิคการสอนใหม ๆ  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 2.19, S.D. = 0.58) 
 
ตารางท่ี  61   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
      การนําหลักสูตรไปใช  ในดานส่ือการสอน จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  สื่อการสอนสอดคลองกับเนื้อหา 2.38 0.60 ปานกลาง 2 2.32 0.63 ปานกลาง 1 
2.  สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของ 
     นักเรียน 

2.34 0.62 ปานกลาง 1 2.32 0.64 ปานกลาง 2 

3.  นักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ 
      อยางเหมาะสม 

2.29 0.66 ปานกลาง 3 2.30 0.60 ปานกลาง 3 

4.  สื่อการเรียนการสอนนาสนใจ 2.23 0.59 ปานกลาง 4 2.22 0.61 ปานกลาง 4 
5.  สื่อการสอนมีความทันสมัย 2.11 0.60 ปานกลาง 6 2.16 0.59 ปานกลาง 8 
6.  สื่อการสอนมีความหลากหลาย 2.02 0.75 ปานกลาง 7 2.18 0.60 ปานกลาง 7 
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ตารางท่ี  61   (ตอ) 
สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
7.  มีการนําสื่อเทคโนโลยีใชในการ 
     จัดการเรียนรู 

1.96 0.79 ปานกลาง 9 2.20 0.61 ปานกลาง 6 

8.  แบบเรียนมีเหมาะสมตามระดับชั้น 2.13 0.62 ปานกลาง 5 2.21 0.61 ปานกลาง 5 
9.  แบบเรียนมีการปรับปรุงเสมอ 1.88 0.77 ปานกลาง 10 2.03 0.79 ปานกลาง 10 
10.  เอกสารคนควาเก่ียวกับภาษาจีนม ี
       ความเพยีงพอ 

1.97 0.80 ปานกลาง 8 2.14 0.64 ปานกลาง 9 

รวม 2.13 0.53 ปานกลาง 2.21 0.49 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 61 สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจนี ในชวงช้ันท่ี 3-4 การนําหลักสูตร
ไปใชในดานส่ือการสอน พบวา มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.13, 
S.D. = 0.53)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา ทุกรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดบั
ปานกลาง ไดแก ส่ือการสอนสอดคลองกับเนื้อหา  ( X  = 2.38, S.D. = 0.60)  ส่ือการสอนเหมาะสม
กับวยัของนักเรียน ( X  = 2.34, S.D. = 0.62)  นักเรียนมีสวนรวมในการใชส่ืออยางเหมาะสม          
( X  = 2.29, S.D. = 0.66) ส่ือการเรียนการสอนนาสนใจ  ( X  = 2.23, S.D. = 0.59) แบบเรียน            
มีความเหมาะสมตามระดับช้ัน ( X  = 2.13, S.D. = 0.62)  ส่ือการสอนมีความทันสมัย ( X  = 2.11,         
S.D. = 0.60)   ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  ( X  = 2.02, S.D. = 0.75) เอกสารคนควาเกีย่วกับ
ภาษาจนีมีความเพียงพอ ( X  = 1.97, S.D. = 0.80)   มีการนําส่ือเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนรู  
( X  = 1.96, S.D. = 0.79) และแบบเรียนมีการปรับปรุงเสมอ ( X  = 1.88, S.D. = 0.77) 
 แนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาจนี ในชวงช้ันท่ี 3-4 การนําหลักสูตรไปใชใน  
ดานส่ือการสอน พบวา มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดบัปานกลาง ( X  = 2.21,       
S.D. = 0.49)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา ทุกรายขอท่ีมีแนวทางการจดัการเรียนการสอนอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก ส่ือการสอนสอดคลองกับเนื้อหา  ( X  = 2.32, S.D. = 0.63)  ส่ือการสอนเหมาะสม
กับวยัของนักเรียน ( X  = 2.32, S.D. = 0.64) นักเรียนมีสวนรวมในการใชส่ืออยางเหมาะสม           
( X  = 2.30, S.D. = 0.60)   ส่ือการเรียนการสอนนาสนใจ  ( X  = 2.22, S.D. = 0.61) แบบเรียนมี
เหมาะสมตามระดับช้ัน ( X  = 2.21, S.D. = 0.61)  มีการนําส่ือเทคโนโลยีใชในการจดัการเรียนรู  
( X  = 2.20, S.D. = 0.61)  ส่ือการสอนมีความหลากหลาย  ( X  = 2.18, S.D. = 0.60) ส่ือการสอนมี
ความทันสมัย ( X  = 2.16, S.D. = 0.59)  เอกสารคนควาเกีย่วกับภาษาจีนมีความเพยีงพอ ( X  = 2.14, 
S.D. = 0.64)  และแบบเรียนมีการปรับปรุงเสมอ ( X  = 2.03, S.D. = 0.79) 
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ตารางท่ี  62   แสดงสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4   
    การนําหลักสูตรไปใช   ในดานการวัดและประเมินผล จากนักเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  มีการวัดและประเมินผลกอนเรียน    
     ระหวางเรียน และหลังเรียน เพื่อ 
      เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
      อยางแทจริง  

2.22 0.54 ปานกลาง 4 2.27 0.58 ปานกลาง 2 

2.    มีวิธีการและเคร่ืองมือวัดและ 
      ประเมินผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 

2.23 0.62 ปานกลาง 3 2.25 0.59 ปานกลาง 4 

3.  มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ี 
     ครอบคลุมดานความรู  เจตคติ และ 
     การปฎิบัติ 

2.00 0.76 ปานกลาง 7 1.98 0.71 ปานกลาง 6 

4.  ใชวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย 
      ในการวัดและประเมินผล 

1.90 0.77 ปานกลาง 8 1.91 0.77 ปานกลาง 8 

5.  นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ 
     ประเมินผล 

2.04 0.78 ปานกลาง 6 1.98 0.75 ปานกลาง 7 

6.  ใชวิธีการและเคร่ืองมือวัดผลโดย 
     คํานึงถึงวัยและความแตกตางระหวาง 
     บุคคล 

2.23 0.60 ปานกลาง 2 2.22 0.60 ปานกลาง 5 

7.  มีการแจงใหนักเรียนทราบผล 
     การประเมินของตนเองทุกคร้ัง 

2.42 0.61 ปานกลาง 1 2.35 0.59 ปานกลาง 1 

8.  นักเรียนไดสะทอนความสามารถ 
      ของตนเองจากการวัดและประเมินผล 

2.22 0.56 ปานกลาง 5 2.27 0.59 ปานกลาง 3 

รวม 2.16 0.50 ปานกลาง 2.15 0.49 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  62   สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  การนํา
หลักสูตรไปใช  ในดานการวัดและประเมินผล  พบวา  มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
ปานกลาง  ( X  = 2.16, S.D. = 0.50)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา ทุกรายขอท่ีมีสภาพการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับปานกลาง ไดแก  มีการแจงใหนักเรียนทราบผลการประเมินของตนเองทุกคร้ัง  
( X  = 2.42, S.D. = 0.61) ใชวิธีการและเคร่ืองมือวัดผลโดยคํานึงถึงวัยและความแตกตางระหวาง
บุคคล  ( X  = 2.23, S.D. = 0.60) มีวิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  ( X  = 2.22, S.D. = 0.54) นักเรียนไดสะทอนความสามารถของตนเองจากการวัดและ
ประเมินผล  ( X  = 2.22, S.D. = 0.56) นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  ( X  = 2.04, 
S.D. = 0.78) มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมดานความรู  เจตคติ และการปฎิบัติ              
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( X  = 2.00, S.D. = 0.76) และใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผล         
( X  = 1.90, S.D. = 0.77) 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในชวงช้ันท่ี 3-4  การนําหลักสูตรไปใช       
ในดานการวัดและประเมินผล  พบวา  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
( X  = 2.15, S.D. = 0.49)  และเม่ือแยกรายขอ  พบวา ทุกรายขอท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการแจงใหนักเรียนทราบผลการประเมินของตนเองทุกคร้ัง             
( X  = 2.35, S.D. = 0.59) มีการวัดและประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน ( X  = 2.27, 
S.D. = 0.58) เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง  ( X  = 2.27, S.D. = 0.59) นักเรียนได
สะทอนความสามารถของตนเองจากการวัดและประเมินผล ( X  = 2.25, S.D. = 0.59) มีวิธีการและ
เคร่ืองมือวัดและ ประเมินผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X  = 2.22, S.D. = 0.60) ใชวิธีการและ
เคร่ืองมือวัดผลโดยคํานึงถึงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล  ( X  = 1.98, S.D. = 0.71) มีวิธี       
การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมดานความรู  เจตคติ และการปฎิบัติ  ( X  = 1.98, S.D. = 0.75) 
นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  และ ใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัด
และประเมินผล ( X  = 1.91, S.D. = 0.77) 
 
ตารางท่ี  63  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน 
        โรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น ครู นักเรียน 
เทคนิคการสอน 1.  นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม 

     การเรียนรู (ปานกลาง) 
1.  ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดง 
      ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัด 
      การเรียนการสอน  (ปานกลาง) 

สื่อการสอน 1.  มีการนําสื่อเทคโนโลยีใชใน 
     การจัดการเรียนรู (ปานกลาง) 
2.  แบบเรียนมีการปรับปรุงเสมอ  
     (ปานกลาง) 

1.  มีการนําสื่อเทคโนโลยีใชในการจัด 
     การเรียนรู (ปานกลาง) 
2.  เอกสารคนควาเก่ียวกับภาษาจีนมี 
     ความเพียงพอ (ปานกลาง) 

การวัดและประเมินผล 1.  นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ 
     ประเมินผล (ปานกลาง) 

1.  ใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
      ในการวัดและประเมินผล (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี  64  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากสภาพการจัดการเรียนการสอน 
        ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
ดานการนําหลักสูตรไปใช 

เทคนิคการสอน นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการสอน ไมมีการนําสื่อเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล ไมใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 

 
ตารางท่ี  65  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณและผลจากการสอบถามจากสภาพการจัด 
        การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณ ผลจากการสอบถาม 
เทคนิคการสอน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

เนนการสอนแบบบรรยายเพียง 
อยางเดียว 

นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรู 

สื่อการสอน ครูใชสื่อเปนหนังสือเพียงอยางเดียว ไมมีการนําสื่อเทคโนโลยีใชใน 
การจัดการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล เนนการสอบเปนหลัก ไมใชวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผล 

 
 
ตารางท่ี  66  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณและผลจากการสอบถามจากสภาพการจัด 
       การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
ดานการนําหลักสูตรไปใช 

เทคนิคการสอน นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการสอน ไมมีการนําสื่อเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล ไมใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
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ตารางท่ี  67  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
       ในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น ครู นักเรียน 
เทคนิคการสอน 1.  ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

     กับอาชีพ (มาก) 
2.  ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ 
     นักเรียน (มาก) 
3.  ครูผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยาง 
     ใกลชิดและติดตามอยางสม่ําเสมอ  
      (มาก) 

1.  ครูมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง  
     (มาก) 
2.  ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ 
     นักเรียน (มาก) 
 

สื่อการสอน 1.  สื่อการสอนมีความหลากหลาย  
     (มาก) 
2.  เอกสารคนควาเก่ียวกับภาษาจีน 
     ใหมีความเพียงพอ (ปานกลาง) 
3.  มีสื่อการเรียนการสอนนาสนใจ  
    (ปานกลาง) 
4.  สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของ 
     นักเรียน  (ปานกลาง) 

1.  สื่อการสอนสอดคลองกับเน้ือหา 
     (ปานกลาง) 
2.  สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของ 
     นักเรียน (ปานกลาง) 

การวัดและประเมินผล 1.  มีการแจงใหนักเรียนทราบผลการ 
     ประเมินของตนเองทุกครั้ง (มาก) 
2.  ใชวิธีการและเครื่องมือวัดผลโดย 
      คํานึงถึงวัยและความแตกตาง 
      ระหวางบุคคล (ปานกลาง) 

1.  มีการแจงใหนักเรียนทราบผล 
     การประเมินของตนเองทุกครั้ง  
     (ปานกลาง) 
2.  นักเรียนไดสะทอนความ 
     สามารถของตนเองจากการวัด 
     และประเมินผล (ปานกลาง) 
3.  มีการวัดและประเมินผลกอน 
     เรียนระหวางเรียนและหลังเรียน 
      เพ่ือพัฒนาความสามารถของ 
      ผูเรียนอยางแทจริง (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี  68  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสอบถามจากแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
       ภาษาจนีในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
ดานการนําหลักสูตรไปใช 

เทคนิคการสอน 1.  ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ 
2.  ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน 

สื่อการสอน ควรสื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
การวัดและประเมินผล 1.  ควรมีการแจงใหนักเรียนทราบผลการประเมินของตนเองทุกครั้ง 

2.  ควรใชวิธีการและเครื่องมือวัดผลโดยคํานึงถึงวัยและความแตกตาง 
     ระหวางบุคคล  

 
ตารางท่ี  69  การวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภาษณและผลจากการสอบถามจากแนวทาง 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น ผลจากการสัมภาษณ ผลจากการสอบถาม 
เทคนิคการสอน ควรมีการจัดบรรยากาศใน 

การเรียนแบบจีนเพ่ือดึงดูดใจ 
ในการเรียน 

1.  ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
     กับอาชีพ 
2.  ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ 
     นักเรียน 

สื่อการสอน ควรมีสื่ออื่น ๆ ประกอบการใน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

ควรสื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 

การวัดและประเมินผล ควรมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

1.  ควรมีการแจงใหนักเรียนทราบผล 
    การประเมินของตนเองทุกครั้ง 
2.  ควรใชวิธีการและเครื่องมือวัดผล 
    โดยคํานึงถึงวัยและความแตกตาง 
     ระหวางบุคคล  
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ตารางท่ี  70  สรุปการวิเคราะหขอมูลผลจากการสัมภารณและผลจากการสอบถามจากแนวทาง 
        การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ดานการนําหลักสูตรไปใช 

ประเด็น แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   
ดานการนําหลักสูตรไปใช 

เทคนิคการสอน ครูผูสอนควรมีความรูเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยาง
หลากหลาย 

สื่อการสอน ควรมีสื่ออื่น ๆ ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
การวัดและประเมินผล ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 
 
สรุปการวิเคราะหขอมูลจากสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 จากขอมูลสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ท่ีเปดสอน
ภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม โดยมีกลุมตัวอยางเปน ผูอํานวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษา   ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการสอนภาษาจีน ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูผูสอนชาวจีน  
ครูผูสอนชาวไทย  นักเรียน และผูปกครอง สามารถสรุปการวิเคราะหขอมูลจากสภาพและ          
แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  71  สรุปการวิเคราะหขอมูลจากสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ดานปจจัยที่เก่ียวของ   
นโยบายการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

นโยบายการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนไมสอดคลองกันในแต
ระดับ 

รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ใหมีความตอเนื่องกันทุกระดับช้ัน 
 

คุณสมบัติของผูสอน ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถสื่อสาร
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได  

ครูผูสอนภาษาจีนตองจบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  
 

คุณสมบัติผูเรียน นักเรียนขาดความเขาใจใน 
การเรียน 

ควรมีการสงเสริมการเรียนภาษาจีน
ใหกับนักเรียนเพ่ือนําไปใชใน 
ชีวิตประจําวันได 

ดานปจจัยที่เก่ียวของ   
อาคารสถานที่ ไมจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 

ใหมีลักษณะแบบจีน และ 
บรรยากาศไมรมรื่น 

สงเสริมการจัดบรรยากาศใน 
ช้ันเรียน  และนอกช้ันเรียนใหมี 
ความรมรื่น   
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ตารางท่ี  71  (ตอ) 
ประเด็น สภาพการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

หองปฏิบัติการ จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัต
การไมเพียงพอ 

รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณที่จําเปนใน
การสอนภาษาจีน   
 

งบประมาณ งบประมาณไมพอเพียง รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหมี
ความเพียงพอ 
 

การนิเทศ การนิเทศไมเอื้ออํานวยตอครูผูสอน ควรมีการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ 
ดานหลักสูตร   
เน้ือหา เน้ือหาไมมีความเหมาะสมกับ 

ผูเรียนตามระดับช้ัน  และ 
ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค  

ควรปรับเน้ือหาใหมีความ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค และ 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ได 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผลการเรียนรูที่คาดหวังไม 
สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ควรสอดคลองกับมาตรฐาน 
หลักสูตรภาษาตางประเทศ  

ดานการนําหลักสูตรไปใช   
เทคนิคการสอน นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรม 

การเรียนรู 
ครูผูสอนควรมีความรูเขาใจ 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนอยางหลากหลาย 
 

สื่อการสอน ไมมีการนําสื่อเทคโนโลยีใชใน 
การจัดการเรียนรู 
 

ควรมีสื่ออื่น ๆ ประกอบการใน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

ดานการนําหลักสูตรไปใช   
การวัดและประเมินผล ไมใชวิธีการและเครื่องมือที่ 

หลากหลายในการวัดและ 
ประเมินผล 

ควรมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 
3-4 ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)โดยกําหนดให 
ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ  2   ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการสอนภาษาจีน 
ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4  
ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ครูผูสอนชาวจีนท่ีสอนระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ  2 ครูผูสอนชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4
ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2  นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ระดับชวงช้ันที่   
3-4  ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 ผูปกครองของนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 เปนหนวยวิเคราะห (Unit 
of Analysis) รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยวิธีการและข้ันตอนการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช
ในงานวิจัย ประกอบดวยแบบสัมภาษณ  และแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  
คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเนื้อหา  โดยมีเสนอสรุปผล  อภิปรายผล  และ
ขอเสนอแนะดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  

สรุปผล 
 การวิจัย เร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-
4 ในจังหวัดนครปฐม  สรุปผลไดดังนี้ 
 1.  สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ท่ีเปดสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ัน
ท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม   
  1.1  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
      นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  พบวา นโยบายการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนไมสอดคลองกันในแตระดับ 
     คุณสมบัติของผูสอน  พบวา  ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถส่ือสารในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได 
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     คุณสมบัติผูเรียน  พบวา  นักเรียนขาดความเขาใจในการเรียน 
     อาคารสถานท่ี  พบวา  ไมจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีลักษณะแบบจีน 
และบรรยากาศไมสงเสริมการเรียนรู 
     หองปฏิบัติการ  พบวา  จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัตการไมเพียงพอ 
     งบประมาณ  พบวา  งบประมาณไมพอเพียง 
     การนิเทศ  พบวา  การนิเทศไมเอ้ืออํานวยตอครูผูสอน 
  1.2  ดานหลักสูตร 
     เนื้อหา  พบวา  เนื้อหาไมมีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน  และไม
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
     ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง  พบวา  ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังไมสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  1.3  ดานการนําหลักสูตรไปใช 
     เทคนิคการสอน  พบวา  นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
     ส่ือการสอน  พบวา  ไมมีการนําส่ือเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนรู 
    การวัดและประเมินผล  พบวา  ไมใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัด
และประเมินผล 
 2.   แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ท่ีเปดสอนภาษาจีน ระดับชวง
ช้ันที่ 3-4 ในจังหวัดนครปฐม   
  2.1  ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
       นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  พบวา  รัฐบาลควรสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ใหมีความตอเน่ืองกันทุกระดับช้ัน 
     คุณสมบัติของผูสอน  พบวา  ครูผูสอนภาษาจีนตองจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  
     คุณสมบัติผูเรียน  พบวา   ควรมีการสงเสริมการเรียนภาษาจีนใหกับนักเรียนเพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
     อาคารสถานท่ี  พบวา  สงเสริมการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  และนอกช้ันเรียน
ใหสงเสริมการเรียนรู   
     หองปฏิบัติการ  พบวา  รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซ้ือจัดหา
อุปกรณท่ีจําเปนในการสอนภาษาจีน   
     งบประมาณ  พบวา   รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหมีความเพียงพอ 
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     การนิเทศ  พบวา  ควรมีการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ 
  2.2  ดานหลักสูตร 
          เนื้อหา  พบวา  ควรปรับเนื้อหาใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
     ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  พบวา  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังควรสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  2.3  ดานการนําหลักสูตรไปใช 
       เทคนิคการสอน  พบวา  ครูผูสอนควรมีความรูเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนอยางหลากหลาย 
     ส่ือการสอน  พบวา  ควรมีส่ืออ่ืน ๆ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
     การวัดและประเมินผล  พบวา  ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  

อภิปรายผล 
 

 จากการวิจัย เร่ือง สภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม มีประเด็นท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผลดังนี้  
 1.   จากผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงชั้นท่ี 3-4 ใน
จังหวัดนครปฐม พบวา 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของ  ครูผูสอนชาวจีนไมสามารถส่ือสารในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการสอนภาษาจีนเปนเร่ืองยาก  การท่ีครูไมรูหลักการสอนยอมกอใหเกิด
ปญหา ครูจีนท่ีเขามาสอนในประเทศไทยจํานวนมากไมรูภาษาไทย หรือรูภาษาไทยไมมากพอ  
เพราะการเรียนบางคร้ังโดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียนตองการคําอธิบายเพิ่มเติม 
ก็ไมสามารถส่ือสารใหชัดเจนได  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตองการคําอธิบาย หากครู
ไมสามารถอธิบายความแตกตางระหวางภาษาจีนกับภาษาไทยไดดี  ช้ีแงมุมบางอยางไมได ให
นักเรียนทองอยางเดียว  นักเรียนจะเร่ิมไมเขาใจ และเบ่ือ  ทําใหไมอยากเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 3) กลาววาสภาพปจจุบันและปญหาของครูสอนภาษาจีน คือ               
มีครูผูสอนภาษาจีนไมเพียงพอ ครูสวนใหญไมไดจบหลักสูตรการสอนภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศ แตเปนผูท่ีสามารถพูดภาษาจีนหรือเคยเรียนภาษาจีนเม่ือเยาววัย และครูบางสวน
เปนผูท่ีจบวิชาเอกภาษาจีนจากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทย โดยเพิ่งเร่ิมเรียนข้ันพื้นฐาน
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ในช้ันปท่ี 1 จึงมีความรูภาษาจีนไมลึกซ้ึงเทาท่ีควร ยิ่งกวานั้น โรงเรียนของรัฐหลายแหงหาทางออก
โดยใหครูท่ีสอนวิชาตาง ๆ ไปเขารับการอบรมภาษาจีนเพื่อใหสามารถสอนภาษาจีนดวยใน        
การแกปญหาดังกลาว ครูดังกลาวมีความสามารถที่หลากหลาย มีท้ังท่ีปฏิบัติงานไดดี และตอง
พัฒนาปรับใหเขากับวัฒนธรรมไทย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  พรหทัย  จันทรกานตานนท 
(2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีน            
ในหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา สภาพปญหาการจัดการโรงเรียนเอกชนท่ีสอน
ภาษาจีน ในหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปญหาดานวิชาการ คือ ขาดแคลนครูไทยท่ีมี
ความรูภาษาจีน ครูชาวจีนไมสามารถพูดภาษาไทยไดทําใหมีปญหาเร่ืองการส่ือสาร สวน
หองปฏิบัติการ จํานวนวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน
มีหองปฏิบัติการทางภาษาที่ใชรวมกันกับภาษาตางประเทศ  จึงไมเพียงพอ อีกท้ังงบประมาณในการ
จัดซ้ืออุปกรณการสอนไดรับนอย  การซ้ือหนังสืออานประกอบหรือโสตทัศนูปกรณอ่ืน ๆ 
ประกอบการเรียนการสอนจึงทําไดจํากัด สอดคลองกับผลการวิจัยของสุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2543 : 
79) กรรณิการ  สงวนนวน (2546 : บทคัดยอ) และรุงศิรินทร  จันทรหอม (2549 : บทคัดยอ)  พบวา 
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังมีปญหาขาดส่ือการสอนเนื่องจากงบประมาณจํากัด และขาด
หองเรียนภาษาจีน  อุปกรณการเรียนรู ท่ีสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เชน 
คอมพิวเตอร และท่ีนั่งในหองปฏิบัติการทางภาษายังอาจมีจํานวนจํากัด 
  หลักสูตร  เนื้อหาไมมีความเหมาะสมกับผูเรียนตามระดับช้ัน  และไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไมสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันไดกําหนดใหจัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  แตเนื่องจาก
ภาษาจีนเปนสาระท่ีเพิ่งกําหนดใหมีการสอนในกลุมสาระภาษาตางประเทศ  จึงขาดความพรอมดาน
บุคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน  เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนตอง
มีผูเชี่ยวชาญรวมดวย  แตเนื่องจากวาโรงเรียนท่ีจัดสอนภาษาจีนสวนใหญยังไมมีหลักสูตรภาษาจีน
ท่ีไดมาตรฐานสอดคลองกับบทความของสยามรัฐ (มกราคม : 2549) โรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน    
มีปญหาเร่ืองของหลักสูตรภาษาจีน  สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 2-4 )ไดกลาวไว   
ใน แผนกลยุทธสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับประชาชนท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน (พ.ศ.
2543-2553)วาสภาพปจจุบันและปญหาดานหลักสูตร ในกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                 
แตการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสภาพจริงไมไดจัดอยางตอเนื่องและตอยอดตลอด 12 ป    
มักเร่ิมตนท่ีระดับพื้นฐานใหมในแตละชวงช้ัน ทําใหไมสามารถยึดมาตรฐานหลักสูตรกลุมสาระ
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การเรียนรูภาษาตางประเทศไดอยางแทจริง และยังขาดตัวช้ีมาตรฐานท่ีชัดเจนสําหรับภาษาจีนท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง  การขาดหลักสูตรกลางท่ีจะเปนมาตรฐาน เนื่องจากสถานศึกษาตาง
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเอง หรือใชหลักสูตรรวมกันในลักษณะเครือขาย และยัง
ขาดความตอเนื่องในแตละชวงชั้น เพราะสถานศึกษาเปดสอนภาษาจีนในระดับตางกัน และ 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ กรรณิการ  สงวนนวน (2546 : บทคัดยอ)ไดศึกษา เร่ือง การศึกษา   
การใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ  (ภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนไมมีหลักสูตรแมบทภาษาจีนท่ีไดมาตรฐาน  ครูผูสอนไมสามารถ
สอนเนื้อหาไดครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ครูยังไมมีความรู เขาใจในการนําหลักสูตรไปใช      
ไม รูวาจะสอนโดยใช เทคนิคการสอนวิธีใด    และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  พรหทัย             
จันทรกานตานนท (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเอกชนท่ีสอน
ภาษาจีนในหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา สภาพปญหาการจัดการโรงเรียนเอกชนท่ี
สอนภาษาจีน ในหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูใหญ ครู และผูท่ีเกี่ยวของมีความคิดเห็น
วา ปญหาดานวิชาการ คือ เวลาในการจัดการเรียนการสอนไมพอเพียงหรือเหมาะสมพอที่จะทําให
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมเพียงพอ  
 การนําหลักสูตรไปใช   ไมมีการนําส่ือเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนรู ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาการใชส่ือตาง ๆ จากโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือส่ือการเรียนรูประเภท CD หรือ CD-ROM 
ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน
นอกจากนี้ครูผูสอนสวนใหญขาดทักษะการใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน  ส่ิงเหลานี้สะทอน
ใหเห็นถึงการขาดแคลนวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาครูยังไมมีความรูความเขาใจ
ในการนําหลักสูตรไปใช  ไมรูจะสอนโดยใชเทคนิควิธีใด ขาดทักษะการสอนท่ีหลากหลาย และทํา
ใหผูเรียนเกิด     ความสนุก  ซ่ึงสอดคลองกับสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรรณิการ  สงวนนวน 
(2546 : บทคัดยอ)      ไดศึกษา เร่ือง การศึกษาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูกลุม
ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)       ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ดานการบริหาร
หลักสูตร ไมไดเตรียมบุคลากรกอนนําหลักสูตรไปใช ขาดความรู ความขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ภาษาจีน ขาดหองเรียนภาษาจีน จํานวนส่ือการเรียนการสอนไมเพียงพอ  ขาดคูมือเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู  นอกจากนี้ครู สวนใหญท่ีสอนมีประสบการณนอย  และครูไทยท่ีสอน
ภาษาจีนไมไดจบการสอนภาษาจีนโดยตรง  ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมตัวเพื่อใหมีความพรอมในการ
สอน  ซ่ึงในการนําหลักสูตรไปใชเปนข้ันตอนสําคัญในการปฏิบัติ  และถือวาการสอนเปนหัวใจ
สําคัญของการนําหลักสูตรไปใช (ฆนัธ  ธาตุทอง 2550 : 10)  ครูจึงเปนบุคคลสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  หากครูเตรียมตัว    ท่ีดีก็จะทําให  การจัดการเรียนการสอนประสบผลดี
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ดวย  สอดคลองกับผลการวิจัยของ รุงศิรินทร  จันทรหอม (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองสภาพและ
ปญหาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในระดับมัธยมศึกษาของภาคใต : มุมมองของผูบริหาร
และผูสอน พบวาผูสอนภาษาตางประเทศจํานวนมากใชวิธีการใหผูเรียนปฏิบัติในช้ันเรียน บรรยาย
และศึกษาดวยตนเองมากที่สุด และมีจํานวนนอยท่ีใหผูเรียนทําโครงงานและศึกษานอกสถานท่ี 
สวนใหญใชภาพประกอบ วัสดุจริงและแถบเสียงเปนส่ือการสอน และมีจํานวนนอยมากท่ีใชวีดิ
ทัศน/ภาพยนตร คอมพิวเตอรและสอดคลองกับงานวิจัยของ พรหทัย  จันทรกานตานนท (2549 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเอกชนท่ีสอนภาษาจีน ในหลักสูตรระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา สภาพปญหาการจัดการโรงเรียนเอกชนท่ีสอนภาษาจีน ในหลักสูตร
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานปญหาดานวิชาการ คือ เวลาในการจัดการเรียนการสอนไมพอเพียงหรือ
เหมาะสมพอท่ีจะทําให การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ไมเพียงพอ ครูยังขาดการนําผลการวัดและการประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
และการนิเทศการสอนยังไมตอเน่ืองและไมเปนระบบ ยังขาดส่ือเทคโนโลยีท่ีชวยสงเสริมการเรียน
การสอน ขาดแคลนครูไทยท่ีมีความรูภาษาจีน ครูชาวจีนไมสามารถพูดภาษาไทยทําใหมีปญหา
เร่ืองการส่ือสาร สวนครูไมใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผล ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวาครูผูสอนสวนใหญเปนชาวจีนที่ไมเขาใจระบบการวัดและประเมินผลใหครอบคลุมท้ัง
ดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ครูยังขาดความรูความเขาใจในการกําหนดเกณฑการประเมิน
และการสรางเคร่ืองมือประเมิน ใชแบบทดสอบประเมินนักเรียนเพียงอยางเดียว  สอดคลองกับ        
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ  2539 พบวา  ครูมีความรูความเขาใจในวิธีการวัด
และประเมินผลคอนขางนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ  สงวนนวน (2546 : 
บทคัดยอ) และรุงศิรินทร  จันทรหอม (2549 : บทคัดยอ) พรหทัย  จันทรกานตานนท (2549 : 
บทคัดยอ) พบวา ปญหาการวัดและประเมินผล คือ ขาดคูมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู ครูยัง
ขาดการนําผลการวัดและการประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 2.  จากผลการวิจัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเปดสอน
ภาษาจีน ระดับชวงชั้นท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม  พบวา 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของ นโยบาย   รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน   การ
สอนภาษาจีน ใหมีความตอเนื่องกันทุกระดับช้ัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ปจจุบันสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  และมีแนวโนมท่ีจะ
ขยายบทบาทในประชาคมโลกอยางตอเนื่อง  ดังนั้นภาษาจีนจึงเปนภาษาที่มีความสําคัญ  ซ่ึงมีผูใช
ลําดับสองรองมาจากภาษาอังกฤษ  และในสวนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรับประชาชนจีนมี
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การลงทุนการคา  โดยมีมูลคาสูงข้ึน  นอกจากนี้มีแนวโนมวามีนักทองเท่ียวจากประเทศจีนเดิน
ทางเขามาเมืองไทยเพิ่มข้ึน   ดังนั้นภาษาจีนจึงเปนภาษาท่ีมีความจําเปน  เพื่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ  รัฐบาลจึงใหความสําคัญและสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนโดยไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศไทย (พ.ศ. 2549-2553) (กระทรวงศึกษาธิการ 2549 : 1-20) ซ่ึงสอดคลอง
กับขอมูลการสัมภาษณครูสอนภาษาจีนท่ีวาในปจจุบันรัฐมีนโยบายสนับสนุนใหมีการเรียน        
การสอนภาษาตางประเทศมากข้ึน เพื่อเหมาะสมกับยุคสมัยและความจําเปนในการเปดพรมแดน
ติดตอกับตางประเทศ  นอกจากภาษาอังกฤษแลวภาษาจีนก็มีความสําคัญมากข้ึนดวย  เพราะจีนเปน
ชาติมหาอํานาจและเปนตลาดการคาไดโดยตรง และจากผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอน  
พบวา นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนขาดความรูพื้นฐานในชวงช้ันท่ีผานมา  ท้ังนี้เปนเพราะวาการจัด    
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยไดเร่ิมดําเนินการอยางเปนระบบ  เม่ือไมนาน ถึงแมวา   
ไดมีโรงเรียนเอกชนบางแหงเปดสอนมาเปนเวลานานแลวก็ตาม  แตก็ยังไมมีหลักสูตรภาษาจีน      
ท่ีเปนมาตรฐาน  สถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของตนเอง  ซ่ึงสถานศึกษา      
บางแหงเปดสอนต้ังแตระดับประถมศึกษาแตบางแหงเปดสอนต้ังแตระดับมัธยมศึกษา จึงทําใหขาด
ความตอเนื่องในการเรียนรู  โดยมักจะเร่ิมตนพื้นฐานในแตละชวงชั้น  ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนมี   
พื้นฐานความรูนอย  ซ่ึงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดวิสัยทัศน สวนอาคารสถานท่ี    
สงเสริมการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  และนอกช้ันเรียนใหสงเสริมการเรียนรู  ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาการจัดองคประกอบของการเรียนรูใหเอ้ือกับผูเรียน  มีส่ือการสอนชนิดตาง ๆ ใช
ประกอบการเรียนการสอนท่ีสัมพันธกับบทเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝกภาษาไดอยางเต็มท่ี  สอดคลอง
กับผลการวิจัยของสุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2543 : 89) ศึกษา เร่ืองแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบาย
พิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีน  พบวา  การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูมีรูปภาพเกี่ยวกับประเทศจีน คําขวัญ คติ
ธรรม ติดไวตามสวนตาง ๆ ของโรงเรียน ปายช่ือบอกสถานท่ีตาง ๆ ภายในโรงเรียนจัดพิมพเปน 3 
ภาษา คือ ไทย จน อังกฤษ คูกันไป  ซ่ึงการเรียนภาษาหากมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมให
เอ้ืออํานวยสอดคลองกันสงผลใหผูเรียนไดอยูในสภาพบริบทและซึมซับเร่ืองราวน้ันไดเร็ว 
  หลักสูตร ควรปรับเนื้อหาใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังควรสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ไดกําหนดคุณภาพผูเรียนไววามีทักษะการใชภาษาตางประเทศใน    การฟง พูด 
อาน เขียนตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เคร่ืองดื่ม และ
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ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง และสวัสดิการการซ้ือ ขาย ลมฟา อากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางทองเท่ียว การบริการสถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนเร่ืองราวเกี่ยวของ
ในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 3) ไดกลาวไวใน แผนกลยุทธ
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับประชาชนท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน (พ.ศ.2543-2553) 
กรอบความรวมมือดานการสอนภาษาจีนระหวางกระทรวงศึกษาธิการไทยและ HANBAN (China 
National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language) การจัดหลักสูตรการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทย HANBAN จะสงครู/ผูเช่ียวชาญมาชวยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน
แบบเรงรัด (Intensive Chinese language Program) ในประเทศไทย และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน (2543 : บทคัดยอ) ศึกษา เร่ืองแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษใน
จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีน  พบวา โรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีนควร
พัฒนาการสอนภาษาใหผูเรียนไดทักษะการพูด  การฟง  อยางเปนธรรมชาติมีโอกาสฝกภาษาและ
ใชภาษาจริงกับเจาของภาษา  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนควรวางแผน
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ินท่ีมีความยืดหยุนและ หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเรียนจัดกระบวนการ สอนภาษาตางประเทศท้ังภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ใหสัมพันธควบคูไปกับ
การสอนภาษาไทย เพื่อใหเปนเอกลักษณของโรงเรียนพรอมท้ัง จัดเตรียมความพรอมดานส่ือการ
สอนใหครบถวนและเหมาะสมกับรายวิชา รวมท้ังเนนผูเรียนเปนศูนยกลางไดฝกทักษะ
ภาษาตางประเทศกับเจาของภาษาโดยตรง 

 การนําหลักสูตรไปใช  เทคนิคการสอน ครูผูสอนควรมีความรูเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนอยางหลากหลาย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การนําหลักสูตรไปใช เปนข้ันตอน
ของการนําหลักสูตรไปสูช้ันเรียน  โดยผานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิค
วิธี   การสอนแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู  ความแตกตางระหวาง
บุคคล    มีการเลือกใชส่ือใหเหมาะกับผูเรียน  ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียน         ซ่ึงครูผูสอนท่ีนําหลักสูตรไปใชตองมีความรูเนื้อหาท่ีจะสอน  เลือกใชเทคนิควิธีสอน
ใหเหมาะกับเนื้อหา  รวมท้ังการเลือกสรรวิธีการวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
บุคคล           ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน (2543 : บทคัดยอ) ศึกษา เร่ือง
แนวทาง        การพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอน
ภาษาจีนพบวา ดานพฤติกรรมวิธีการสอน ครูผูสอนภาษาตางประเทศรุนใหมจะตองเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูดานเนื้อหา วิธีสอน การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผลแบบใหม เพื่อ
นํามาปรับปรุงใชกับการสอนโรงเรียนตองจัดเตรียมส่ืออุปกรณการสอน ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ เพื่อใช
ประกอบการสอนใหเพียงพอ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะทางภาษา
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เพ่ิมข้ึน ไดทักทายพูดคุยกันระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยภาษาจีนแมอยูนอกหองเรียนมีการเชิญ
บุคคลที่มีประสบการณเคยไปดูงานศึกษาหรือทองเท่ียวในประเทศจีนมาเปนวิทยากรพิเศษให
ความรูแกนักเรียนและจัดบรรยากาศในบริเวณโรงเรียนใหมีสวนสนับสนุนการเรียนรูภาษาจีนของ
นักเรียน จะชวยใหการเรียนภาษาจีนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
กรรณิการ  สงวนนวน (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ศึกษาการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูกลุม
ภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน)  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา  ดานการสอน ครูผูสอนทํา
ความเขาใจหลักสูตรโดยศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีนท่ีพัฒนาข้ึนโดยชมรมครูสอนภาษาจีน  ปรับ
หลักสูตรโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และรายละเอียดของเนื้อหาวิชาภาษาจีน  วางแผน   
การสอนและจัดเตรียมส่ือ  วัสดุอุปกรณ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูตามแผนการสอนและตรงกับความสามารถและความถนัดของครู จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาจีน ในชีวิตประจําวัน พัฒนาและใชส่ือการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนวิชาภาษาจีน วัดและประเมินผลการเรียนรูโดยสังเกตการณ
รวมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาจีนของนักเรียน  สวนดานส่ือ
การสอน ควรมีส่ืออ่ืน ๆ ประกอบการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
ส่ือการเรียนการสอนเปนส่ิงท่ีชวยใหการเรียนการสอนนาสนใจ และชวยพัฒนาความสามารถใน
การใชภาษาของผูเรียนไดรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกท้ังส่ือการสอนที่เปนเทคโนโลยีสามารถสงเสริมการ
เรียนรูไดนาสนใจมากข้ึน  สรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนใหส่ือการสอนที่สมบูรณมากข้ึนและ
สรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน สอดคลองกับเดอรลิน เชาวน (Der – lin Chao 2000 : 
abstract) รายงานการศึกษาเร่ือง วิธีการใหมในการสอนตัวอักษรจีน  การเรียนตัวอักษรจีนนั้น
เหมาะสมท่ีจะเรียนทางเว็ปไซต  เพราะทักษะภาษาน้ี ไมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียนมากนัก  ทักษะน้ีสามารถเรียนรูโดยผานการสอนแบบเปนข้ันตอนและแบบฝกหัดสราง
ปฏิสัมพันธ (interective) กับผูเรียนบนซอฟแวรการสอน  ส่ือการสอนนี้สามารถแทรกในการเรียน
ตามปกติอยางงายดาย ชุดเว็บ – ซีดี และอุปกรณท่ีติดมาดวยจะใหวิธีการเรียนตัวอักษรจีนท่ีใหม 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพแกครูและนักเรียน และสอดคลองกับ จาเนท ไมน เซิน ลิน (Janet 
Mei – Chuen Lin 2002 :abstract) รายงานการศึกษาเร่ือง การใชสารสนเทศในการสอนภาษาและ
วรรณคดีจีน พบวาผลสํารวจจากแบบสอบถามหลังเรียนช้ีใหเห็นวานักเรียนพอใจกับการสอนโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาการสอนแบบเกา  
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ขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับ   
ชวงช้ันท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม  ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิด และเสนอในรูปของขอเสนอแนะ
ท่ัวไป และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากผลการวิจัย พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนท่ีเปด
สอนภาษาจีน ระดับชวงชั้นท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม  พบวา ดานการนําหลักสูตรไปใช ส่ือการ
สอน    ไมมีการนําส่ือเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนตองเปนนักเทคโนโลยีทาง
การศึกษา  รูจักการนํานวัตกรรม วิธีการ เคร่ืองมือ ส่ือตาง ๆ ท่ีจะนํามาผสมผสานใชเพื่อสรางความ
หลากหลายในรูปแบบของการนําเสนอเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อันเปนการจูงใจ
ใหผูเรียนสนใจอยากเรียนภาษา 
 2.  จากผลการวิจัย พบวา แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ท่ีเปด
สอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม ดานการนําหลักสูตรไปใช ควรจัดใหครูและ
นักเรียนเขารวมประชุม อบรม สัมมนา จัดคายและทัศนศึกษาดูงานท่ีประเทศจีน และกําหนด     
เปนภาษาจีนกลาง  สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ  เนนการฝกปฏิบัติฟง พูด 
อาน เขียน เรียนจากส่ือ ICT เสียงเจาของภาษา           ใชวิธีการและเคร่ืองมือวัดผลโดยคํานึงถึงวัย
และความแตกตางระหวางบุคคล    ดังนั้น โรงเรียน     ท่ีเปดสอนภาษาจีน ควรมีการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาท้ังในระดับเดียวกันและตางระดับกัน      ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือพัฒนาดานท่ี
โรงเรียนยังไมสมบูรณ เชน อบรมครูเร่ืองเทคนิควิธีการสอน การวัด การประเมินผลแบบใหม การ
พัฒนาสถานศึกษาเขาสูระบบการประกันคุณภาพ และการประเมินสถานศึกษาการเพิ่มคุณวุฒิของ
ครูประจําการและการชวยกันผลิตครูคนไทยท่ีสามารถสอนภาษาจีนไดเพิ่มข้ึน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันท่ี 3-4      
ในจังหวัดนครปฐม จากการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงหรือศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 
 1.  ควรมีการศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนทุกระดับชวง
ช้ันทุกแหง เพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
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 2.  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
เชน เทคนิควิธีสอน เปนตน 

 3.  ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน วาดําเนินไป
อยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไร เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขและพัฒนาข้ึนตอไป 

 4.   ควรมีการศึกษาความพรอมของโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาจีน เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับนําไปพัฒนาปรับปรุงใหเปนโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศ ตามนโยบายสงเสริมการรู
ภาษาตางประเทศเพ่ิมเติมของเด็กไทย หรือเปนโรงเรียนสองภาษา 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
…………………… 

 
1.  นายเกรียงศักดิ์  สังขชัย          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   
             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา             
    นครปฐม เขต 1    
 
2.  นางบุญมา  เขียววิชัย          อาจารย    
                                                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร      
    ตําบลสนามจันทร     
    อําเภอเมือง 
    จังหวดันครปฐม 
 
3.  นางสาวโชติมา  หนูพริก       ครู     
    โรงเรียนวัดแตระ     
    ตําบลจองถนน    
    อําเภอเขาชัยสน 
    จังหวดัพัทลุง 
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ภาคผนวก  ข 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางท่ี 72   คาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
         การศึกษานครปฐม 

ผูเช่ียวชาญ 
ขอ ขอความประเด็นการสัมภาษณ 

1 2 3 
IOC ความหมาย 

1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมมีนโยบาย
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนภาษาจนีอยางไร  

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง

2 ครูท่ีทําหนาสอนภาษาจีนท้ังครูจีนและครไูทยท่ี
สอนภาษาจนีอยูตามโรงเรียนตางๆ มีคุณสมบัติ
อยางไร  (ความรู / ความสามารถ, บุคลิกภาพ) 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง

3 ทานคิดวาเนื้อหาหลักสูตรภาษาจีนท่ีจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันเปนอยางไร และควรกาํหนด
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ของผูเรียนหลังการเรียน
ภาษาจนีไวอยางไรบาง 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง

4 ทานคิดวาสภาพการจัดการเรียนการการสอน
ภาษาจนีในจังหวัดนครปฐมมีปญหาอยางไรบาง 
และควรมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจนีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง
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ตารางท่ี 73   แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณของศึกษานิเทศก 
ผูเช่ียวชาญ 

ขอ ขอความประเด็นการสัมภาษณ 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับนโยบาย 
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของสํานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษานครปฐม   

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง

2 ทานมีความคิดเห็นวาครูท่ีสอนภาษาจีนท้ังครูจีน
และครุไทยท่ีสอนภาษาจนีในโรงเรียนตาง ๆ 
ควรมีคุณสมบัติอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง

3 ทานมีความคิดเห็นวาเนื้อหาหลักสูตรภาษาจีนท่ี
จัดการเรียนการสอนในปจจบัุนเปนอยางไร และ 
ควรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ของผูเรียน 
ท่ีเหมาะสมหลังการเรียนภาษาจีนไวอยางไรบาง 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง

4 ในการนําหลักสูตรภาษาจีนไปใชในการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียน ควรมีแนวคิด
เกี่ยวกับ เทคนคิการสอน ส่ือ การวัดและ
ประเมินผล และการนิเทศติดตาม เพื่อให
หลักสูตรมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง

5 ทานคิดวาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจนีในจังหวัดนครปฐมมีปญหาอยางไรบาง 
และควรมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจนีใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง
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ตารางท่ี 74  แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณของผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูเช่ียวชาญ 

ขอ ขอความประเด็นการสัมภาษณ 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

1 โรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีนอยางไร   

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

2 ทานมีความคิดเห็นวาการคัดเลือกครูสอน
ภาษาจนีท้ังครูจีนและครูไทยท่ีสอนภาษาจนีใน
โรงเรียน   ควรคัดเลือกครูท่ีมีคุณสมบัติอยางไร   

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

3 นักเรียนท่ีเขาเรียนภาษาจีน ควรมีคุณสมบัติ
อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

4 ทานมีความคิดเห็นวาเนื้อหาของหลักสูตร
ภาษาจนีท่ีจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปน
อยางไร และควรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
เหมาะสมของผูเรียนหลังการเรียนภาษาจีนไว
อยางไรบาง 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

5 การนําหลักสูตรภาษาจนีไปใชในการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียนทานมีแนวคิด
อยางไรบางเกีย่วกับงบประมาณ  การจดัอาคาร
สถานท่ีและบรรยากาศ    หองปฏิบัติการทาง
ภาษา   เทคนิคการสอน  ส่ือ   การวัดและ
ประเมินผล   และการนิเทศติดตาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

6 ทานคิดวาสภาพการจัดการเรียนการการสอน
ภาษาจนีในจังหวัดนครปฐมมีปญหาอยางไรบาง 
และควรมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจนีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยิ่งข้ึนไดอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 75   แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามครู 
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

1. ดานปจจยัท่ีเกี่ยวของ       
1.1 นโยบาย 1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 2 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 3 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 4 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
1.2 คุณสมบัติผูสอน 5 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 6 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 7 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 8 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 9 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 10 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
1.3 คุณสมบัติผูเรียน 11 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 12 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 13 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 14 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 15 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
1.4 อาคารสถานท่ี 16 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 17 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 18 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 19 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 20 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
1.5 หองปฏิบัติการ 21 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 22 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 23 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 24 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
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ตารางท่ี 75 (ตอ) 
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

 25 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 26 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
1.6 งบประมาณ 27 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 28 +1 0 +1 0.66 มีความสอดคลอง 
 29 +1 0 +1 0.66 มีความสอดคลอง 
 30 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 31 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
1.7 การนิเทศ 32 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 33 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 34 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 35 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 36 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 37 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 38 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 39 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 40 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 41 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
2. ดานหลักสูตร       
2.1 เนื้อหา 42 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 43 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 44 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 45 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 46 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 47 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 48 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
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ตารางท่ี 75 (ตอ) 
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

 49 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 50 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 51 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
2.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 52 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 53 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 54 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 55 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 56 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 57 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
3. การนําหลักสูตรไปใช       
3.1 เทคนิคการสอน 58 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 59 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 60 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 61 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 62 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 63 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 64 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 65 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 66 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 67 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 68 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 69 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 70 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 71 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 72 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
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ตารางท่ี 75 (ตอ) 
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

 73 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 74 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
3.2 ส่ือการเรียนการสอน 75 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 76 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 77 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 78 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 79 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 80 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 81 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 82 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
3.3 การวัดและประเมินผล 83 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 84 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 85 +1 +1 +1 1..00 มีความสอดคลอง 
 86 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 87 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 88 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 89 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
 90 +1 0 +1 0.66 มีความสอดคลอง 
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ตารางท่ี  76   แสดงคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถามนักเรียน 
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

1. ดานปจจยัท่ีเกี่ยวของ       
1.1 คุณสมบัติผูสอน 1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 2 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 3 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 4 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 5 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 6 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
1.2 อาคารสถานท่ี 7 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 8 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 9 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 10 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 11 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
1.3 หองปฏิบัติการทางภาษา 12 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 13 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 14 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 15 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 16 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
1.4 เนื้อหา 17 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 18 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 19 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 20 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 21 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 22 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 23 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 24 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
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ตารางท่ี 76 (ตอ) 
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

 25 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 26 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
1.5  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 27 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 28 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 29 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 30 +1 +1 +1 1.0 มีความสอดคลอง
 31 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 32 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
2. ดานการนําหลักสูตรไปใช  +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
2.1 เทคนิคการสอน 33 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 34 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 35 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 36 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 37 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 38 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 39 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 40 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 41 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 42 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 43 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 44 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 45 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 46 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 47 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 48 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
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ตารางท่ี 76 (ตอ)  
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

2.2 ส่ือการสอน 49 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 50 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 51 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 52 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 53 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 54 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 55 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 56 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
2.3 การวัดและประเมินผล 57 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 58 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 59 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 60 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 61 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 62 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 63 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 64 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
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ตารางท่ี  77   แสดงคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถามผูปกครอง 
ผูเช่ียวชาญคนที่ สภาพการจัดการเรียน 

การสอน ขอท่ี 
1 2 3 

IOC ความหมาย 

1. ดานหลักสูตร       
1.1 เนื้อหา 1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 2 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 3 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 4 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 5 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 6 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 7 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 8 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 9 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 10 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
1.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 11 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 12 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 13 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 14 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 15 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
 16 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง
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ภาคผนวก ค 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ 
สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1และเขต 2 

เร่ือง  สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจนีระดับชวงช้ันท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม 
 
ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ   (    )  ชาย  (    )  หญิง 

2.  อายุ ..................... ป 

3.  วุฒิการศึกษา  (    )  ปริญญาตรี  (    )  ปริญญาโท  (    )  ปริญญาเอก 

 
ตอนท่ี  2  สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมมีนโยบายเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

อยางไร   
 
2. ครูท่ีทําหนาสอนภาษาจีนท้ังครูจีนและครไูทยท่ีสอนภาษาจีนอยูตามโรงเรียนตาง ๆ  
       มีคุณสมบัติอยางไร  (ความรู / ความสามารถ, บุคลิกภาพ) 
 
3. ทานคิดวาเนื้อหาหลักสูตรภาษาจีนท่ีจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปนอยางไร และ 
       ควรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั ของผูเรียนหลังการเรียนภาษาจีนไวอยางไรบาง 
 
4. ทานคิดวาสภาพการจัดการเรียนการการสอนภาษาจีนในจังหวัดนครปฐมมีปญหาอยางไรบาง 

และควรมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
      อยางไร 
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แบบสัมภาษณ  
สําหรับศึกษานิเทศก 

เรื่อง   สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับชวงช้ันที่ 3-4 ในจังหวัดนครปฐม 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ   (    )  ชาย  (    )  หญิง 

2.  อายุ ..................... ป 

3.  วุฒิการศึกษา  (    )  ปริญญาตร ี  (    )  ปริญญาโท  (    )  ปริญญาเอก 

5. ประสบการณความรับผิดชอบในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

(    )  ตํ่ากวา 2  ป     (    )  2 – 5  ป        (    )  มากกวา 5  ป 

6. การศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในตางประเทศ    

              (    )  ไ มเคยศึกษาดูงานตางประเทศ    (    )  เคยศึกษาดูงานตางประเทศ 

ตอนท่ี  2  สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

1.   ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของสํานักเขตพ้ืนที่ 
การศึกษานครปฐม   
 

2. ทานมีความคิดเห็นวาครูที่สอนภาษาจีนทั้งครูจีนและครุไทยที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนตางๆ ควรมี
คุณสมบัติอยางไร 

 
3.   ทานมีความคิดเห็นวาเน้ือหาหลักสูตรภาษาจีนที่จัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปนอยางไร และ 
      ควรกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ของผูเรียนที่เหมาะสมหลังการเรียนภาษาจีนไวอยางไรบาง 
 
4.  ในการนําหลักสูตรภาษาจีนไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ควรมีแนวคิดเก่ียวกับ 
      เทคนิคการสอน  สื่อ   การวัดและประเมินผล และการนิเทศติดตาม เพ่ือใหหลักสูตรมีประสิทธิผล  
      และประสิทธิภาพ อยางไร 
 
5.  ทานคิดวาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในจังหวัดนครปฐมมีปญหาอยางไรบาง และควรมีแนวทาง 
      ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางไร 
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แบบสัมภาษณ 
สําหรับผูอํานวยการโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

เรื่อง  สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ระดับชวงช้ันที่ 3-4  ในจังหวัดนครปฐม 
 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ   (    )  ชาย  (    )  หญิง 

2.  อายุ ..................... ป 

3.  วุฒิการศึกษา  (    )  ปริญญาตร ี  (    )  ปริญญาโท  (    )  ปริญญาเอก 

ตอนท่ี  2  สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

1.  โรงเรียนมีนโยบายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยางไร   
 
2.   ทานมีความคิดเห็นวาการคัดเลือกครูสอนภาษาจีนทั้งครูจีนและครูไทยที่สอนภาษาจีนในโรงเรียน   
      ควรคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติอยางไร   
 
3.   ชนักเรียนที่เขาเรียนภาษาจีน ควรมีคุณสมบัติอยางไร 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นวาเน้ือหาของหลักสูตรภาษาจีนที่จัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปนอยางไร และ 
      ควรกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง เหมาะสมของผูเรียนหลังการเรียนภาษาจีนไวอยางไรบาง 
 
5.   การนําหลักสูตรภาษาจีนไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทานมีแนวคิดอยางไรบาง  
     เก่ียวกับงบประมาณ  การจัดอาคารสถานที่และบรรยากาศ  หองปฏิบัติการทางภาษา  เทคนิคการสอน  สื่อ   
      การวัดและประเมินผล   และการนิเทศติดตาม 
 
6.  ทานคิดวาสภาพการจัดการเรียนการการสอนภาษาจีนในจังหวัดนครปฐมมีปญหาอยางไรบาง และ 
     ควรมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นได   
     อยางไร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ระดับชวงชั้นท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมุงศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนชวงช้ันที่ 3-4   
ในจังหวัดนครปฐม 
 2.  แบบสอบถามแบงเปน  2  ตอน    ดังน้ี 
  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน  9  ขอ 
  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน  3 ดาน  ไดแก 

   1. ดานปจจัยที่เก่ียวของ  ไดแก   นโยบาย  คุณสมบัติผูสอน   คุณสมบัติผูเรียน    
อาคาร/สถานท่ี  หองปฏิบัติการ งบประมาณ และการนิเทศ   จํานวน  41  ขอ 

   2. ดานหลักสูตร  ไดแก เน้ือหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   จํานวน 16   ขอ 
   3. การนําหลักสูตรไปใช   ไดแก   เทคนิควิธีสอน   สื่อ   การวัดและประเมินผล 

จํานวน  33 ขอ 
ตอนที่  3  เปนแบบคําถามปลายเปด เก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานปญหาแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอน  จํานวน  2 ขอ 
 3.  คําตอบของทานมีคาตอการวิจัยครั้งน้ี ขอใหทานตอบตามความเปนจริงมากที่สุด  เพ่ือเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในจังหวัดนครปฐม 
 4.  ขอมูลใดๆ ที่ทานตอบแบบสอบถามน้ีจะนําเสนอภาพรวม  จึงไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูตอบ
แบบสอบถามแตประการใด 
 5.  ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง  ในความเอ้ือเฟอของทานที่ไดสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถาม 
ฉบับน้ี 
 

      Mr. Sun  Lei 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

สําหรับครู 
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สําหรับผูวิจัย  1-3 
 

ตอนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 
คําช้ีแจง     โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง     ตามขอมูลที่เปนจริงของทาน    
     

  สําหรับ
ผูวิจัย 

1.  เพศ 1.  ชาย 
2.  หญิง 

 4 

2.  อายุ 1.  ตํ่ากวา  30  ป 
2.  30 – 35  ป 
3.  36 – 40  ป 
4.  สูงกวา  40  ป 

 5 

3.  วุฒิการศึกษา  
 1.  ปริญญาตรี                 สาขาวิชา................................................ 

2.  ปริญญาโท                 สาขาวิชา................................................ 
3.  สูงกวาปริญญาโท      สาขาวิชา................................................ 

 6 

4.  ประสบการณในการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  

 1.  ตํ่ากวา  3 ป 
2.  3 – 7  ป 
3.  8 – 12  ป 

 7 

ขอ 5-7   เฉพาะครูชาวไทยเทาน้ัน 

5.  ประสบการณในการอบรมเก่ียวกับการสอนภาษาจีน  

 1.  เคย   1-3  ครั้ง ๆ ละ.....................ช่ัวโมง 
2.  เคย   มากกวา 3 ครั้ง ๆ ละ............ช่ัวโมง 
         จัดโดย............................................................................................... 
          ......................................................................................................... 
3.  ไมเคย 

 8 
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  สําหรับ
ผูวิจัย 

6.  ประสบการณในการศึกษาดูงาน  อบรม / เรียน ภาษาจีนในประเทศจีน  

 1.   เคย        ................ ครั้ง ๆละ...............ช่ัวโมง 
           จัดโดย............................................................................................. 
            ....................................................................................................... 
2.  ไมเคย     

 9 

7.   วิธีสอนภาษาจีนในช้ันเรียน  

 1.   สอนคนเดียว 
2.   สอนรวมกับครูจีน 
3.   ไมไดรวมสอนแตดูแลควบคุมช้ันเรียน 

 10 

ขอ 8 - 9   เฉพาะครูชาวจีนเทาน้ัน 

8. ระยะเวลาการอยูประเทศไทย  

 1.   นอยกวา  1 ป 
2.   1- 2  ป 
3.   มากกวา 2  ป 

 11 

9. ความสามารถในการใชภาษาไทย  12 

 1.   สื่อสารโดยใชภาษาไทยไดบาง 
2.   สื่อสารโดยใชภาษาไทยไดอยางดี 
3.   สื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ 

 13 
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ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ในชวงชั้นท่ี  3-4   
    ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ  ดานหลักสูตร แ ละการนําหลักสูตรไปใช 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับที่ทานเห็นวาสมควรวาสภาพและแนวทางการจัดการเรียน 
  การสอนอยูในระดับใด 

 ระดับ  1    หมายถึง    มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับนอยที่สุด 
 ระดับ   2   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับนอย 
 ระดับ   3   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูระดับปานกลาง 
 ระดับ    4   หมายถึง  มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับมาก 

        ระดับ   5   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับมากที่สุด 
 

  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
 ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ             
 นโยบาย             

1. นโยบายการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนมีความสอดคลองทุกระดับ 

           14 

2. นโยบายทุกระดับสงเสริมและสนับสนุน 
ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ภาษาจีน 

           15 

3. โรงเรียนมีวิสัยทัศนแสดงภาพผูเรียนใน
อนาคตดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนอยางชัดเจน 

           16 

4 โรงเรียนมีวิสัยทัศนที่เปนไปไดและมี 
การกําหนดระยะเวลาที่แนนอน 

           17 

 คุณสมบัติผูสอน             
5. ผูสอนมีวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพ            18 
6. ผูสอนเปนครูชาวจีนที่สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได 
           19 

7. ผูสอนจบการศึกษาดานการสอนภาษาจีน            20 
8. ผูสอนเปนครูชาวไทยที่มีความรูภาษาจีน

ระดับดี ทั้งฟง  พูด  อาน  และ  เขียน 
           21 
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  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
9. ผูสอนมีวุฒิดานการศึกษาไมตํ่ากวา

ปริญญาตรี 
           22 

10. ผูสอนมีประสบการณดานการสอน            23 
 คุณสมบัติผูเรียน             

11. ผูเรียนสนใจและสมัครเรียนดวยตนเอง            24 
12. ผูเรียนเลือกเรียนเพราะผูปกครอง

ตองการใหเรียน 
           25 

13. ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีนจากชวง
ช้ันที่ผานมา 

           26 

14. ผูเรียนตองการศึกษาตอภาษาจีนในระดับ
ที่สูงขึ้น 

           27 

15. ผูเรียนมีพ้ืนฐานครอบครัวเปนคนจีน            28 
 อาคารสถานที่             

16. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใน
บริเวณใหเปนแบบจีน 

           29 

17. สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและ
แสงสวางเพียงพอ 

           30 

18. บรรยากาศโรงเรียนรมรื่นสวยงาม 
ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู 

           31 

19. จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีนใน
เทศกาลตาง ๆ ของจีน 

           32 

20. จํานวนนักเรียนตอหองมีความเหมาะสม            33 
 หองปฏิบัติการ             

21. จํานวนหองปฏิบัติการมีความเหมาะสม
กับนักเรียน 

           34 

22. จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัติการ
เพียงพอ 

           35 

23. วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัย
ตอยุคปจจุบัน 

           36 
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  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
24. แสงสวางในหองปฏิบัติการเพียงพอ            37 
25. มีการดูแลซอมแซมวัสดุ อุปกรณที่ชํารุด

สม่ําเสมอ และตอเนื่อง 
           38 

26. มีการใชหองปฏิบัติการไดเหมาะสมกับ
กิจกรรม 

           39 

 งบประมาณ             
27. มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอยาง

เพียงพอ 
           40 

28. การจัดต้ังงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดสะดวกรวดเร็ว 

           41 

29. มีการบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณ
อยางเปนระบบ 

           42 

30. ครูไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม            43 
31. โรงเรียนจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหแก

ครู 
           44 

 การนิเทศ             
32. แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโดย

ทุกฝายมีสวนรวม 
           45 

33. การวางแผนการนิเทศรวมกันระหวางผู
นิเทศกับผูรับการนิเทศ 

           46 

34. มีการสังเกตการสอนในช้ันเรียน            47 
35. มีการประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศ 

การสอน 
           48 

36. ผูนิเทศใหคําชมเชยและใหกําลังใจ
สม่ําเสมอ 

           49 

37. โรงเรียนเปดโอกาสครูผูสอนไดประชุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครูใน
โรงเรียนและระหวางโรงเรียน 

           50 
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  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
38. โรงเรียนสนับสนุนและเปดโอกาสใหครู

ลาศึกษาตอ 
           51 

39. ใหความชวยเหลือแกครูอยางสม่ําเสมอ            52 
40. จัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามและ

ประเมินผล 
           53 

41. การนิเทศทําใหการจัดการเรียนการสอน
ไดผลตามเกณฑมาตรฐาน 

           54 

 ดานหลักสูตร 
เน้ือหา 

            

42. เน้ือหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตาม
ระดับช้ัน 

           55 

43. เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค            56 
44. เน้ือหาเหมาะสมกับวิธีสอน            57 
45. มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา            58 
46. กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดฝกทักษะทางภาษา 
           59 

47. เน้ือหาเนนทักษะดานการฟง พูด อาน 
เขียน 

           60 

48. เน้ือหามีความสัมพันธตอเนื่องกันใน 
แตละระดับ 

           61 

49. เน้ือหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตาม
สภาพโรงเรียน 

           62 

50. เน้ือหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ            63 
51. ความรูที่นักเรียนไดรับสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน 
           64 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 175 

  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง             
52. ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะการฟง 

– พูด อาน และเขียน 
           65 

53. ผลการเรียนรูที่คาดหวังเนนทักษะ 
การอาน- เขียน 

           66 

54. ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีสัดสวน  
K, P, A อยางเหมาะสม 

           67 

55. ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ 

           68 

56. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสงเสริมให
นักเรียนใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

           69 

57. ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีการสอดแทรก
วัฒนาธรรมเจาของภาษา 

           70 

 การนําหลักสูตรไปใช 
เทคนิคการสอน 

            

58. เลือกใชจะนําเทคนิคการสอนไดเหมาะสม
กับเน้ือหา 

           71 

59. ครูมีการจัดเตรียม และวางแผนการสอน
ทุกครั้ง 

           72 

60. ครูช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการเรียน
กอนสอนเสมอ 

           73 

61. ครูดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอน
ไดเหมาะสม 

           74 

62. ครูมีวิธีสอนที่หลากหลายและเหมาะสม            75 
63. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง 
           76 

64. นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู 

           77 

65. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย            78 
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  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
66. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะสัมพันธ 

ทั้งการ ฟง-พูด-อาน-เขียน 
           79 

67. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะฟง – 
พูด 

           80 

68. ใชภาษาจีนสื่อสารกับนักเรียนตลอดเวลา
การสอน 

           81 

69. มีการสรุปบทเรียนทุกครั้งเมื่อสอนจบ
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

           82 

70. ผูสอนจัดบรรยากาศช้ันเรียนสงเสริมการ
เรียนรูภาษาจีน 

           83 

71. ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียน 
การสอน 

           84 

72. ผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดและ
ติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

           85 

73. ผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ            86 
74. ผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน            87 

 สื่อการเรียนการสอน             
75. สื่อการสอนสอดคลองกับเน้ือหา            88 
76. สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน            89 
77. นักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่ออยาง

เหมาะสม 
           90 

78. จัดใหมีสื่อการเรียน นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพียงพอตาม 
ความเหมาะสมของผูเรียน 

           91 

79. จัดแหลงการเรียนรูใหหลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ชุมชน 

           92 
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  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
80. สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรู 
           93 

81. จัดใหมีการเบิกจายสื่อการสอนอยางเปน
ระบบ 

           94 

82. เอกสารคนควาเก่ียวกับภาษาจีนมีความ
เพียงพอ 

           95 

 การวัดและประเมินผล             
83. จัดระบบการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 
           96 

84. มีวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

           97 

85. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม
ดานความรู  เจตคติ และการปฎิบัติ 

           98 

86. ใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายใน
การวัดและประเมินผล 

           99 

87. นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล 

           100 

88. ใชวิธีการและเครื่องมือวัดผลโดยคํานึงถึง
วัยและความแตกตางระหวางบุคคล 

           101 

89. มีการแจงใหนักเรียนทราบผลการ
ประเมินของตนเองทุกครั้ง 

           102 

90. นักเรียนไดสะทอนความสามารถของ
ตนเองจากการวัดและประเมินผล 

           103 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน 
 การสอนภาษาจีนในจังหวัดนครปฐม 
 
1. การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนของทานมีปญหาและอุปสรรค อะไรบาง  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2. ทานมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
     อยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ระดับชวงชั้นท่ี 3-4 ในจังหวัดนครปฐม 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมุงศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน   ระดับชวงช้ันที่ 
3-4  ในจังหวัดนครปฐม 
 2.  แบบสอบถามแบงเปน  2  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 2  ขอ 
  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน  3  ดาน ไดแก 

   1. ดานปจจัยที่เก่ียวของ  ไดแก     คุณสมบัติผูสอน   อาคาร/สถานท่ี  และ  
       หองปฏิบัติการ จํานวน  16 ขอ 
   2. ดานหลักสูตร  ไดแก เน้ือหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     จํานวน 16  ขอ 
   3. ดานการนําหลักสูตรไปใช   ไดแก   เทคนิควิธีสอน   สื่อ   การวัดและ 
       ประเมินผล จํานวน 32  ขอ 

3.  คําตอบของทานมีคาตอการวิจัยครั้งน้ี ขอใหทานตอบตามความเปนจริงมากที่สุด  เพ่ือเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในจังหวัดนครปฐม 
 4.  ขอมูลใดๆ ที่ทานตอบแบบสอบถามน้ีจะนําเสนอภาพรวม  จึงไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูตอบ
แบบสอบถามแตประการใด 
 5.  ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง  ในความเอ้ือเฟอของทานที่ไดสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถาม 
ฉบับน้ี 
 

      Mr. Sun  Lei 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
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     สําหรับผูวิจัย  1-3 
                 
ตอนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน (   )  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

  สําหรับ 
ผูวิจัย 

   
1.  เพศ 1.   ชาย 

2.   หญิง 
 
       4 

   
2. นักเรียนระดับช้ัน 1.    มัธยมศึกษาปที่ 1          4.   มัธยมศึกษาปที่ 2 

2.   มัธยมศึกษาปที่ 3           5.   มัธยมศึกษาปที่ 4 
3.   มัธยมศึกษาปที่ 5           6.   มัธยมศึกษาปที่ 6 

       5 
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ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ในระดับชวงชั้นท่ี  3-4    
คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน วาสมควรวาสภาพและ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนควรอยูในระดับใด ตอไปน้ี 

ระดับ  1   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับนอยที่สุด 
ระดับ  2   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ  3   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับมาก 
 
 

  ระดับความคิดเห็น   

ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ 
ผูวิจัย 

  3 2 1 3 2 1   
 ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ         
 คุณสมบัติผูสอน         

1. ผูสอนเปนครูชาวจีนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย 

       6 

2. ผูสอนมีวุฒิดานการศึกษาทางวิชาชีพ        7 
3. ผูสอนจบการศึกษาดานการสอนภาษาจีน        8 
4. ผูสอนเปนชาวไทยที่มีความรูดาน

ภาษาจีนระดับดีทั้งฟง พูด อาน เขียน 
       9 

5. ผูสอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี        10 
6. ผูสอนมีประสบการณดานการสอน        11 
 อาคารสถานที่         

7. สภาพหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีและ
แสงสวางเพียงพอ 

       12 

8. จํานวนนักเรียนตอหองเรียนมคีวาม
เหมาะสม 

       13 

9. บรรยากาศโรงเรียนรมรื่นเอื้อตอการ
เรียนรู 

       14 

10. จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนแบบจีนใน
เทศกาลตาง ๆ ของจีน 

       15 

11. โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรูภาษาจีน 

       16 
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  ระดับความคิดเห็น   

ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ 
ผูวิจัย 

  3 2 1 3 2 1   
 หองปฏิบัติการทางภาษา         

12. จํานวนวัสดุ-อุปกรณในหองปฏิบัติการ
เพียงพอ 

       17 

13. วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทันสมัย
ตอยุคปจจุบัน 

       18 

14. แสงสวางในหองปฏิบัติการพอเพียง        19 
15. มีการดูแลซอมแซมวัสดุ อุปกรณที่ชํารุด

สม่ําเสมอ 
       20 

16. จํานวนวัสดุ-อุปกรณเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 

       21 

 ดานหลักสูตร 
เน้ือหา 

        

17. เน้ือหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตาม
ระดับช้ัน 

       22 

18. เน้ือหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค        23 
19. เน้ือหาเหมาะสมกับวิธีสอน        24 
20. มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา        25 
21. กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดฝกทักษะทางภาษา 
       26 

22. เน้ือหาเนนทักษะฟง พูด อาน เขียน        27 
23. เน้ือหามีความสัมพันธตอเนื่องกันใน 

แตละระดับ 
       28 

24. เน้ือหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตาม
สภาพโรงเรียน 

       29 

25. เน้ือหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ
ปจจุบัน 

       30 

26. องคความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

       31 
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  ระดับความคิดเห็น   

ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ 
ผูวิจัย 

  3 2 1 3 2 1   
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง         
27. มุงเนนทักษะการฟง  พูด อาน เขียน        32 
28. เนนทักษะการอาน- เขียน        33 
29. มีสัดสวน K,P,A อยางเหมาะสม        34 
30. มีความสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร

ภาษาตางประเทศ 
       35 

31. สงเสริมใหนักเรียนใชภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวัน 

       36 

32. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดแทรก
วัฒนธรรมเจาของภาษา 

       37 

 ดานการนําหลักสูตรไปใช 
เทคนิคการสอน 

        

33. เลือกใชจะนําเทคนิคการสอนไดเหมาะสม
กับเน้ือหา 

       38 

34. ครูมีการจัดเตรียม และวางแผนการสอน
ทุกครั้ง 

       39 

35. ครูช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวการเรียน
กอนสอนเสมอ 

       40 

36. ครูดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอน
ไดเหมาะสม 

       41 

37. ครูมีวิธีสอนที่หลากหลายและเหมาะสม        42 
38. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง 
       43 

39. นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู 

       44 

40. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย        45 
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  ระดับความคิดเห็น   

ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ 
ผูวิจัย 

  3 2 1 3 2 1   
41. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบทักษะสัมพันธ 

ทั้งการ ฟง-พูด-อาน-เขียน 
       46 

42. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะฟง – 
พูด 

       47 

43. ใชภาษาจีนสื่อสารกับนักเรียนตลอดเวลา
การสอน 

       48 

44. มีการสรุปบทเรียนทุกครั้งเมื่อสอนจบ
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

       49 

45. ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียน 
การสอน 

       50 

46. ผูสอนเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดและ
ติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

       51 

47. ผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ        52 
48. ผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน        53 

 สื่อการสอน         
49. สื่อการสอนสอดคลองกับเน้ือหา        54 
50. สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน        55 
51. นักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่ออยาง

เหมาะสม 
       56 

52. จัดใหมีสื่อการเรียน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพียงพอตาม
ความเหมาะสมของผูเรียน 

       57 

53. จัดแหลงการเรียนรูใหหลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ชุมชน 

       58 

54. สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู 

       59 
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  ระดับความคิดเห็น   

ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ 
ผูวิจัย 

  3 2 1 3 2 1   
55. จัดใหมีการเบิกจายสื่อการสอนอยางเปน

ระบบ 
       60 

56. เอกสารคนควาเก่ียวกับภาษาจีนมีความ
เพียงพอ 

       61 

 การวัดและประเมินผล         
57. จัดระบบการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 
       62 

58. มีวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

       63 

59. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม
ดานความรู  เจตคติ และการปฎิบัติ 

       64 

60. ใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายใน
การวัดและประเมินผล 

       65 

61. นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล 

       66 

62. ใชวิธีการและเครื่องมือวัดผลโดยคํานึงถึง
วัยและความแตกตางระหวางบุคคล 

       67 

63. มีการแจงใหนักเรียนทราบผลการ
ประเมินของตนเองทุกครั้ง 

       68 

64. นักเรียนไดสะทอนความสามารถของ
ตนเองจากการวัดและประเมินผล 

       69 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ระดับชวงชั้นท่ี 3-4  ในจังหวัดนครปฐม 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมุงศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนชวงช้ันที่ 3-4  ใน
จังหวัดนครปฐม 
 2.  แบบสอบถามแบงเปน  2  ตอน       ดังน้ี 
  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลเบื้องทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    
จํานวน  4  ขอ 
  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการดานหลักสูตร  ไดแก เน้ือหา  
และ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     จํานวน 16  ขอ 
  ตอนที่  3  เปนแบบคําถามปลายเปด เก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานปญหาและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน  จํานวน  2 ขอ 
 
 3.  คําตอบของทานมีคาตอการวิจัยครั้งน้ี ขอใหทานตอบตามความเปนจริงมากที่สุด  เพ่ือเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในจังหวัดนครปฐม 
 4.  ขอมูลใดๆ ที่ทานตอบแบบสอบถามน้ีจะนําเสนอภาพรวม  จึงไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูตอบ
แบบสอบถามแตประการใด 
 5.  ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง  ในความเอ้ือเฟอของทานที่ไดสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถาม 
ฉบับน้ี 
 

      Mr. Sun  Lei 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 

ผูปกครอง 
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สําหรับผูวิจัย  1-3 
 

ตอนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   

คําช้ีแจง     โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง     ตามขอมูลที่เปนจริงของทาน    
     

  สําหรับผูวิจัย 
1.  เพศ (    )  ชาย 

(    )  หญิง 
4 

   
2.  อายุ (    )  ตํ่ากวา  30  ป 

(    )  30 – 35  ป 
(    )  36 – 40  ป 
(    )  สูงกวา  40  ป 

5 

   
3.  วุฒิการศึกษา  
 (    )  ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(    )  ปริญญาตรี 
(    )  สูงกวาปริญญาตรี 

6 

   
4.  อาชีพ  

 (    )  รับราชการ 
(    )   พนักงานบริษัทเอกชน 
(    )   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(    )   ธุรกิจสวนตัว 
(    )   อื่น ๆ....................................................... 

7 
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ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ในชวงชั้นท่ี  3-4    
  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของ  ดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองทางขวามือที่ตรงความคิดเห็นของทานวา สภาพและแนวทาง 
  การจัดการเรียนการสอนควรอยูในระดับใด ตอไปนี ้
  ระดับ  1   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับนอยที่สุด 
  ระดับ  2   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับนอย  
  ระดับ  3   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูระดับปานกลาง 
  ระดับ  4   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับมาก 

        ระดับ  5   หมายถึง   มีสภาพและควรมีแนวทางเชนน้ันอยูในระดับมากที่สุด 
 

  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
 ดานหลักสูตร             
 เน้ือหา             

1. เน้ือหามีความเหมาะสมกับผูเรียนตาม
ระดับช้ัน 

           8 

2. เน้ือหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรู 

           9 

3. เน้ือหาเหมาะสมกับวิธีสอน            10 
4. มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา            11 
5. กิจกรรมมีลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดฝกทักษะทางภาษา 
           12 

6. เน้ือหามุงเนนทักษะฟง พูด อาน และ
เขียน 

           13 

7. เน้ือหามีความสัมพันธตอเนื่องกันใน 
แตละระดับ 

           14 

8. เน้ือหามีการปรับปรุงใหเหมาะสมตาม
สภาพโรงเรียน 

           15 

9. เน้ือหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณ
ปจจุบัน 

           16 

10. องคความรูที่นักเรียนไดรับสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

           17 
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  ระดับความคิดเห็น   
ขอ ขอคําถาม สภาพการจัด 

การเรียนการสอน 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

 สําหรับ
ผูวิจัย 

  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1   
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง             
11. เนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน            18 
12. เนนทักษะการอาน- เขียน            19 
13. มีสัดสวน ทักษะฟง  พูด อาน  เขียน 

อยางเหมาะสม 
           20 

14. มีความสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ 

           21 

15. สงเสริมการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน            22 
16. มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเจาของภาษา            23 

 
 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน 
 การสอนภาษาจีนในจังหวัดนครปฐม 
1. ทานคิดวาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนมีปญหาและอุปสรรค อะไรบาง  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2. ทานมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
    อยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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