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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน    
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) คือ ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรยีนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 โรงเรียน 
จำนวน 51 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน 
และแบบสัมภาษณ์                         

ผลการวิจัยพบว่า  
การประเมินปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผน  

การเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมากที่สุด ได้ดังนี้ (1) ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 (2) ด้านการจัดการเรียนรู้    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 (3) ด้านสื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (4) ด้านบริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  
(5) ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ(6) ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ซึ่งค่าเฉลี่ยน้อยจะแสดง
ถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้านเหล่านั้น ดังนั้น ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  มีปัญหาเชิงคุณภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ กล่าวคือ มีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย โครงสร้างเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ซึ่งทั้งสามส่วนถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ 
 
คำสำคัญ: สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน, แผนการเรียนภาษาจีน, โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
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Abstract 
 The purposes of the research were to study the learning management problems 
in the Chinese language of high school teachers teaching the Chinese Curriculum in schools 
of Pathum Thani areas. The sample group was selected using Cluster Random Sampling 
to get efficient data, which included 51 high school teachers teaching the Chinese 
Curriculum in 17 schools of Pathum Thani areas, Academic Year 2020 .  The instruments 
used for data collection consisted of Evaluation Form and Interview Form.                        
 The research result revealed that the evaluation of learning management 
problems in the Chinese language of high school teachers regarding the Chinese 
Curriculum in schools of Pathum Thani areas was at a moderate level (Mean = 3.28). The 
Mean arranged from the minimum to the maximum was as follows: (1) Curriculum Aspect; 
Mean was equal to 2.16 , (2)  Learning Management Aspect; Mean was equal to 3.06 , (3) 
Learning Materials Aspect; Mean was equal to 3 . 1 5 , (4 )  Management Aspect; Mean was 
equal to 3.63, (5) Teachers Aspect; Mean was equal to 3.67, and (6) Learners Aspect; Mean 
was equal to 3 . 8 6 .  Less Mean indicated the problems or obstacles toward each aspect. 
Therefore, Curriculum Aspect, Learning Management Aspect, and Learning Materials Aspect 
had the Mean at a minimum level. It identified that the learning management problem on 
the Chinese language of high school teachers regarding the Chinese Curriculum in schools 
of Pathum Thani areas had a qualitative problem more than quantitative ones. Such issues 
included curriculum development which consisted of structures of the curriculum 
substances, learning activities, and learning materials. All three parts are considered the 
crucial moving parts to drive the Chinese language learning to achieve the objectives of 
determined students' development. 
 
Keywords: learning management problems of the Chinese language, Chinese Curriculum,  

schools in Pathum Thani Provincial areas.  
 
บทนำ 

ยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร หรือยุคที่เรียกกันว่ายุค IT (Information Technology)                               
ซึ ่งผู ้คนสามารถติดต่อสื ่อสารกันได้อย่างไม่มีขีดจำกัด จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคโลกไร้พรมแดน                                       
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 
รวมถึงการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการประกอบอาชีพด้วย
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันประเทศ
จีนมีบทบาทสำคัญมากในด้านการค้าและเศรษฐกิจอีกทั้งยังมีการร่วมลงทุนในธุรกิจต่าง  ๆ ระหว่างไทย
และจีนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังได้บรรจุวิ ชาภาษาจีนไว้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศที ่ผู ้เรียนสามารถเลือกเรียนรู ้ได้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐานปี
พุทธศักราช 2544 ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีการเปิดสอน
วิชาภาษาจีนกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสามารถเลือก
สอบภาษาจีนแทนภาษาต่างประเทศอื่นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่สภาพการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่มากสอดคล้องกับงานวิจัยของประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
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(2548) กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนครูที่จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรง เนื่องจากบัณฑิตที่
จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่จะไปทำงานเอกชน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าการรับราชการครู
ส่งผลให้ครูภาษาจีนส่วนหนึ่งจึงเป็นครูที่ผ่านการเรียนภาษาจีนแบบนอกระบบหรือเคยเรียนภาษาจีนมาบ้าง 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหานี้ จึงให้การสนับสนุนยกระดับมาตรฐานครูและพัฒนาครูที่สอน
ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการต่าง ๆ เช่น จัดการฝึกอบรมระยะสั้นให้ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนให้ครูสอนภาษาจีนได้ไป
ศึกษาต่อระยะยาวจนได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นยังพบปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาจีนที่ได้มาตรฐานไม่เท่าเทียมกันในโรงเรียนต่าง ๆ เนื่องจากยังไม่มีตำราเรียนกลางและมีการจัด   
การเรียนการสอนในลักษณะต่างคนต่างทำ ซึ ่งส่งผลโดยตรงต่อนั กเรียนที ่เรียนภาษาจีนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและเลือกสอบภาษาจีนแทนภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย การศึกษาและวิจัยสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา                   
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ
การเรียนรู้ ด้านผู้สอน และด้านผู้เรียน     
 จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าวในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การศึกษาและวิจัยสภาพการจัด 
การเรียนรู้ภาษาจีนในเชิงพื้นที่มีความจำเป็นอย่างมาก ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย
และสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นกลไกหลักในการพัฒนาการศึกษาทราบถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนใน
เชิงพื้นที่อย่างแท้จริง และรวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น  
ด้วยเหตุนี้ ทำให้คณะผู้วจิัยจึงสนใจท่ีจะทำการศึกษาและวิจัยเรื่องสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
ของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เห็นถึงประเด็นปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในมิติต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียน
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี อันเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
สำหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
ภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มประชากร คือ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน  
จำนวน 51 คน ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2563  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) ซึ่งผู้วิจัยทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง    
ที่เป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 โรงเรียน จำนวน 51 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 ได้แก่ 1) โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี      
3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 4) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5) โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 6) โรงเรียนธัญบุรี 7) โรงเรียนธรรมศาสตร์
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คลองหลวงวิทยาคม 8) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 9) โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
10) โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” 11) โรงเรียนปทุมวิไล 12) โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
13) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 14) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 15) โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต 16) โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 17) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่  
1. แบบประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะแบบให้เขียนตอบ 

 ตอนที่ 2 สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี                     
มีลักษณะเป็นการประเมินแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านผู้สอน 
และด้านผู้เรียน โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของเบสท์ (Best, 1986, p. 195) ในกำหนดเกณฑ์การให้ความหมาย 
ซึ่งมีการกำหนดค่าเฉลี่ย เป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50      หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   1.51 - 2.50      หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา อยู่ในระดับน้อย 
                     2.51 - 3.50      หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง 
  3.51 - 4.50      หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา อยู่ในระดับมาก 
  4.51 - 5.00      หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด  

2. แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื ้นที ่จังหวัดปทุมธานี ซึ ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เพื ่องานวิจัย            
กึ่งโครงสร้าง และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยวิธีการสมัภาษณ ์(Interview) โดยเป็นการสอบถามเกี่ยวกบั
ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งแบ่งการสอบถาม
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านผู้สอน 
ด้านผู้เรียน และด้านการสร้างหลักสูตรที่มีความเช่ือมโยงกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อร่วมกันสะท้อน
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนและหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมกับปัญหาเชิงพื้นที่ 

 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล  

 1. ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 2 เครื่องมือ ดังนี้ 1) แบบประเมินสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 2) แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  
 2. นำเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 คน และด้านภาษาจีน 
จำนวน 1 คน ตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้อง
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of Item Objective 
Congruence) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92 และปรับแก้รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 



140 
ครุศาสตรส์าร | Journal of Educational Studies 

ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 | Vol. 16 No.1 January-June 2022 
 

 3. นำเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ไปดำเนินการขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และปรับแก้รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ์
 4. นำเครื่องมือที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ไปทดลองใช้กับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 15 คน 
 5. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 17 โรงเรียน 
จำนวน 51 คน 
 6. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแบบประเมินสภาพปัญหาการจัด 
การเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาการจัด      
การเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี โดยการสรุปวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
 1) สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    1.1) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรต่อไปนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549, น. 40) 

X̅ =  
∑ 𝑋

N
 

   เมื่อ X̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
      ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่ม 
        N แทน จำนวนคนในกลุ่ม 
 
    1.2) ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรต่อไปนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551, น. 119) 

P =  
𝑓

N
× 100 

   เมื่อ P แทน ร้อยละ 
      𝑓 แทน ความถี่ท่ีต้องการเปลี่ยนให้เป็นร้อยละ 
        N แทน จำนวนความถี่ท้ังหมด 
 
    1.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรต่อไปนี ้(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549, น. 65)  
 

𝑆. 𝐷. = √
𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑋)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

   เมื่อ 𝑆. 𝐷. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     𝑋 แทน คะแนนแต่ละตัว 
      N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
    ∑  แทน ผลรวม 
 

2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
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2.1) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
(ปกรณ์ ประจันบาน, 2552, น. 164) 

    IOC = 
∑ R

N
 

   เมื่อ  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับจุดประสงค์ 
    R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
    ∑R คือ  ผลรวมของคะแนนผูเ้ชี่ยวชาญแตล่ะคน 
    N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา              
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 
ตารางที ่ 1 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา       

ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านบริหาร 
 

ที ่ รายการประเมินด้านบริหาร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 
มีระบบการบริหารจดัการการดำเนินการจัดการเรยีนรู้
ภาษาจีน 

2.87 0.49 ปานกลาง 

2 
การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการจดัการเรียนรู้
ภาษาจีน 

4.00 0.49 มาก 

3 
การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการโรงเรียนต่อการวาง
นโยบายหรือวางแผนการจัดการเรยีนรู้ภาษาจีน 

3.80 0.32 มาก 

4 
การมีส่วนร่วมของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการต่อ 
การวางนโยบายหรือวางแผนการจดัการเรียนรู้
ภาษาจีน 

3.87 0.45 มาก 

5 
การมีส่วนร่วมของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศต่อการวางนโยบายหรือวางแผน 
การจัดการเรยีนรู้ภาษาจีน 

4.20 0.44 มาก 

6 
การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนต่อการวาง
นโยบายหรือวางแผนการจัดการเรยีนรู้ภาษาจีน 

4.00 0.47 มาก 

7 
การมีส่วนร่วมของครูภาษาจีนต่อการวางนโยบายหรือ
วางแผนการจัดการเรียนรูภ้าษาจนี 

4.27 0.40 มาก 

8 
มีกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
หรือแผนการจัดการเรยีนรู้ภาษาจนี 

3.93 0.49 มาก 

9 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคญักับการจดัการ
เรียนรูภ้าษาจีน 

4.07 0.43 มาก 

10 
ความสำเร็จในการจัดทำ PLC กับผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง
ภายในสถานศึกษา 

3.53 0.52 มาก 

11 
ความสำเร็จในการจัดทำ PLC กับผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายนอกสถานศึกษา 

3.20 0.41 ปานกลาง 
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ที ่ รายการประเมินด้านบริหาร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

12 
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาบัน 
อุดมศึกษา 

3.27 0.43 ปานกลาง 

13 
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 

3.40 0.52 ปานกลาง 

14 
การสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน 

3.20 0.41 ปานกลาง 

15 
การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน 

3.27 0.49 ปานกลาง 

16 
ความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก 

3.20 0.43 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.44 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับ  

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ด้านบริหาร ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีมีปัญหา
มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ อันดับ 1 คือ มีระบบการบริหารจัดการการดำเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน    
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 อันดับ 2 ประกอบด้วย 1) ความสำเร็จในการจัดทำ PLC 
กับกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถานศึกษา 2) การสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับ 
ความต้องการของโรงเรียน และ 3) ความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และอันดับ 3 ประกอบด้วย 1) การสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา และ 2) การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 

 
ตารางที ่ 2 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั ้นมัธยมศึกษา                     

ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านหลักสูตร 
 

ที ่ รายการประเมินด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 
หลักสตูรภาษาจีนของสถานศึกษาท่านมีรายวิชาที่
หลากหลาย 

1.07 0.46 น้อยที่สุด 

2 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนฯมีความสอดคล้อง
กับการจัดการเรยีนรู้ในปัจจุบัน 

2.40 0.41 น้อย 

3 
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับภาษานานาชาติมีความสอดคล้อง
กับการจัดการเรยีนรู้ในปัจจุบัน 

1.93 0.39 น้อย 

4 
หลักสตูรภาษาจีนของสถานศึกษาท่านมีความสอดคล้อง
กับการจัดการเรยีนรู้ในปัจจุบัน 

2.47 0.41 น้อย 

5 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนฯ มีการพัฒนา 4 
ทักษะทางภาษาจีน 

3.40 0.44 ปานกลาง 

6 
หลักสตูรภาษาจีนสำหรับภาษานานาชาติมีการพัฒนา 4 
ทักษะทางภาษาจีน 

2.13 0.49 น้อย 
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ที ่ รายการประเมินด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

7 
หลักสตูรภาษาจีนของสถานศึกษาท่านมีการพัฒนา 4 
ทักษะทางภาษาจีน 

2.53 0.38 ปานกลาง 

8 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนฯ มีการพัฒนา 5 
องค์ความรู้ทางภาษาจีน 

2.40 0.47 น้อย 

9 
หลักสตูรภาษาจีนสำหรับภาษานานาชาติมีการพัฒนา 5 
องค์ความรู้ทางภาษาจีน 

1.60 0.46 น้อย 

10 
หลักสตูรภาษาจีนของสถานศึกษาท่านมีมีการพัฒนา 5 
องค์ความรู้ทางภาษาจีน 

1.40 0.41 น้อยที่สุด 

11 
การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสตูร
ภาษาจีนของสถานศึกษา 

2.47 0.39 น้อย 

รวม 2.16 0.43 น้อย 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับ  

ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านหลักสูตรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
ที่มีปัญหามากที่สุด 3 อันดับ ดังนี ้ อันดับ 1 คือ หลักสูตรภาษาจีนของสถานศึกษาท่านมีรายวิชาที่
หลากหลาย อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.07 อันดับ 2 คือ หลักสูตรภาษาจีนของสถานศึกษา
ท่านมีมีการพัฒนา 5 องค์ความรู้ทางภาษาจีนอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 และอันดับ 3 
คือ หลักสูตรภาษาจีนสำหรับภาษานานาชาติมีการพัฒนา 5 องค์ความรู้ทางภาษาจีน อยู่ในระดับน้อย โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 

 
ตารางที ่ 3 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา                     

ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการประเมินด้านการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 
การจัดการเรยีนรู้มีการเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียนที่
ชัดเจน 

3.03 0.35 ปานกลาง 

2 
การจัดการเรยีนรู้มจีำนวนช่ัวโมงเรียนท่ีเหมาะสม (6-8 
ช่ัวโมง/ สัปดาห์) 

4.07 0.45 มาก 

3 
การจัดการเรียนรู้มีการจัดทำรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนภาษาจีน 

2.43 0.35 น้อย 

4 
การจัดการเรยีนรู้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 

2.34 0.35 น้อย 

5 
การจัดการเรยีนรู้มีการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับ
การเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียนในแต่ละระดับชั้น 

4.00 0.44 มาก 

6 
การจัดการเรยีนรู้มีการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
เหมาะสม 

2.75 0.35 ปานกลาง 

7 
โครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีนของสถานศึกษา
ท่านมีหลักสูตรทีม่ีความเหมาะสมต่อ  การพัฒนาผู้เรียน 

3.40 0.70 ปานกลาง 
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ที ่ รายการประเมินด้านการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

8 
โครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีนของสถานศึกษา
ท่านมสีื่อการเรยีนรู้ที่เหมาะสมตอ่การพัฒนาผู้เรยีน 

2.47 0.44 น้อย 

9 
โครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีนของสถานศึกษา
ท่านมีการจัดทำรูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาผูเ้รียน 

2.87 0.45 ปานกลาง 

10 
โครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีนของสถานศึกษา
ท่านมีความสำเร็จเป็นที่ประจักษ ์

3.17 0.43 ปานกลาง 

11 
โครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีนของสถานศึกษา
ท่านผู้เรยีนมีความพึงพอใจ 

3.13 0.45 ปานกลาง 

รวม 3.06 0.43 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับ                          

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการเรียนรู้                        
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนที่มีปัญหามากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ อันดับ 1 คือ การจัดการเรียนรู้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 อันดับ 2 คือ 
การจัดการเรียนรู ้มีการจัดทำรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 และอันดับ 3 คือ โครงการ
เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีนของสถานศึกษาท่านมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียน อยู่ใน
ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 

 
ตารางที ่ 4 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั ้นมัธยมศึกษา                     

ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านสื่อการเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการประเมินด้านสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 
แบบเรยีนที่กระทรวงศึกษาธิการสนบัสนนุให้ใช้มีการนำมาใช้
ในการจัดการเรียนรู ้

3.40 0.66 ปานกลาง 

2 
สถานศึกษามีแบบเรียนหลักท่ีเป็นระบบมเีนื้อหาเชื่อมโยง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับผู้เรยีน 

3.27 0.59 ปานกลาง 

3 
แบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม
สามารถนำไปใช้ได้จริงกับผูเ้รียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีน 

3.33 0.56 ปานกลาง 

4 
แบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละระดับช้ันมี
ความต่อเนื่องเป็นระบบสามารถเช่ือมโยงความรู้เกา่กับ
ใหม ่

3.13 0.55 ปานกลาง 

5 
แบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละระดับช้ัน
สามารถตอบโจทย์ในการวัดมาตรฐานความรู้ทาง
ภาษาจีน HSK   

3.30 0.58 ปานกลาง 
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ที ่ รายการประเมินด้านสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

6 
แบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละระดับช้ัน
สามารถตอบโจทย์ในการวัดมาตรฐานความรู้ทาง
ภาษาจีน PAT 7.4 

2.93 0.46 ปานกลาง 

7 สื่อการเรียนรูภ้าษาจีนที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความทันสมัย 2.93 0.66 ปานกลาง 

8 สื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลาย 2.78 0.51 ปานกลาง 

9 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีนมีสื่อการเรยีนรู้ที่ตอบโจทย์
ตามความต้องการ 

2.93 0.54 ปานกลาง 

10 
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าทางการเรียนรู้ภาษาจีนมีสื่อ
การเรยีนรู้ที่ตอบโจทย์ตามความตอ้งการ 

3.13 0.51 ปานกลาง 

11 
สถานศึกษาของท่านมีการสนับสนนุสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
ทางภาษาจีนอย่างเต็มที ่

3.53 0.53 มาก 

รวม 3.15 0.55 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านสื่อการเรียนรู้      
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการจัดการเรยีนรู้
ภาษาจีนที่มีปัญหามากที่สุด 3 อันดับ ดังนี ้ อันดับ 1 คือ สื ่อการเรียนรู ้ภาษาจีนที่มีอยู ่ในปัจจุบัน              
มีความหลากหลาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 อันดับ 2 ประกอบด้วย 1) แบบเรียน
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับช้ันสามารถตอบโจทย์ในการวัดมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน PAT 
7.4 2) สื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความทันสมัย และ 3) ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีนมีสื่อ
การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และอันดับ 3 
ประกอบด้วย 1) แบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นมีความต่อเนื่องเป็นระบบสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เก่ากับใหม่ และ 2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าทางการเรียนรู้ภาษาจีนมีสื่อการเรียนรู้ที่
ตอบโจทย์ตามความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 
 
ตารางที ่ 5 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั ้นมัธยมศึกษา                 

ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านผู้สอน 
 

ที ่ รายการประเมินด้านผู้สอน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 
สถานศึกษาของท่านมีระบบการสรรหาครูภาษาจีนเพื่อเข้า
ร่วมงานท่ีเป็นระบบ 

3.80 0.51 มาก 

2 
สถานศึกษาของท่านมีการจดัอบรมความรูภ้าษาจีนหรือ
อบรมเทคนิคการจัดการเรยีนรูภ้าษาจีน 

3.67 0.54 มาก 

3 
สถานศึกษาของท่านมีการส่งเสริมครูภาษาจีนใหเ้ข้าร่วม
อบรมความรู้ภาษาจีนหรืออบรมเทคนิคการจัดการเรยีนรู้
ภาษาจีน 

4.20 0.51 มาก 

4 สถานศึกษาของท่านมีจำนวนผูส้อนท่ีเพียงพอต่อผู้เรียน 4.20 0.53 มาก 

5 
ผู้สอนมีความทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.47 0.52 มาก 
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ที ่ รายการประเมินด้านผู้สอน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
6 อัตราการคงอยู่ของผูส้อนสญัชาติไทย 4.00 0.57 มาก 
7 อัตราการคงอยู่ของผูส้อนสญัชาตจิีน 2.73 0.51 ปานกลาง 

8 
ความรู้ความสามารถของผู้สอนสญัชาติไทยรวมทั้ง
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูภ้าษาจีน 

3.80 0.53 มาก 

9 
ความรู้ความสามารถของผู้สอนสญัชาติจีนรวมทั้ง
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูภ้าษาจีน 

3.00 0.51 ปานกลาง 

10 
อุปสรรคในการสื่อสารการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผูส้อน
สัญชาติจีน 

3.40 0.50 ปานกลาง 

11 อุปสรรคในการจัดการชั้นเรยีนของผู้สอนสญัชาติจีน 3.13 0.54 ปานกลาง 
รวม 3.67 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านผู้สอน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนที่มีปัญหา
มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ อันดับ 1 คือ อัตราการคงอยู่ของผู้สอนสัญชาติจีน  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 อันดับ 2 คือ ความรู้ความสามารถของผู้สอนสัญชาติจีนรวมทั้งประสบการณ์ใน    
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และอันดับ 3 คือ อุปสรรคใน
การจัดการชั้นเรียนของผู้สอนสัญชาติจีน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 
 
ตารางที ่ 6 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั ้นมัธยมศึกษา                     

ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านผู้เรียน 
 

ที ่ รายการประเมินด้านผู้เรียน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 
ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
ภาษาจีนให้ความสำคัญกบัการเรียนรู้ภาษาจีน 

4.13 0.55 มาก 

2 
ความแตกต่างของความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนของ
ผู้เรยีนในแต่ละระดับชั้น 

4.00 0.54 มาก 

3 ความเหมาะสมของจำนวนผู้เรียนต่อห้อง 3.80 0.55 มาก 

4 
ความยาก-ง่ายของวิชาภาษาจีนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรยีนภาษาจีน 

3.87 0.52 มาก 

5 
ผู้เรยีนที่สำเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายแผนการเรียนภาษาจีนมีพ้ืนฐานทางภาษาจีนที่ดี
สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ 

3.93 0.52 มาก 

6 
ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีเป้าหมายในการเรียนรูภ้าษาจีนที่
ชัดเจน 

3.80 0.57 มาก 

7 ผู้เรยีนเลือกศึกษาต่อภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 3.47 0.55 ปานกลาง 
รวม 3.86 0.54 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับ  

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ด้านผู้เรียน ในภาพรวม
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อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีมีปัญหา
มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ อันดับ 1 คือ ผู้เรียนเลือกศึกษาต่อภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 อันดับ 2 ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมของจำนวนผู้เรียนต่อห้อง และ      
2) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมาย ในการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีชัดเจน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
และอันดับ 3 คือ ความยาก-ง่ายของวิชาภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรยีนภาษาจนี 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
 
ตารางที ่ 7 ผลการประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั ้นมัธยมศึกษา                 

ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
ด้านบริหาร 3.63 0.44 มาก 
ด้านหลักสูตร 2.16 0.43 น้อย 
ด้านการจดัการเรียนรู ้ 3.06 0.43 ปานกลาง 
ด้านสื่อการเรียนรู ้ 3.15 0.55 ปานกลาง 

ด้านผูส้อน 3.67 0.52 มาก 

ด้านผู้เรียน 3.86 0.54 มาก 
รวม 3.28 0.49 ปานกลาง 

  
จากตารางที ่ 7 ผลการประเมินปัญหาการจัดการเร ียนรู ้ภาษาจีนของครูในระดับชั ้นมัธยมศึกษา                  
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อย       
ได้ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา 
คือ ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ด้านบริหาร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 ด้านสื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และด้านการจัดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านหลักสูตร อยู่ใน
ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการ                  
ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 
 1. ความต้องการ/ ความคาดหวังของครูที่มีต่อด้านการบริหาร 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีความต้องการดังนี้ 1) ต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 2) ต้องการให้ผู้บริหารเข้ามามีร่วมในการวางนโยบายหรือวางแผน   
การจัดการเรียนรู ้ภาษาจีน และการมีส่วนร่วมในการจัดทำ PLC 3) ต้องการการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสูตร การจัดทำ PLC การปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีน จัดหาสื่อการเรยีนรู้
ที่เหมาะสมและทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความเป็นจีนที่
จะกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงบวกกับผู้เรียน 4) ต้องการให้ทางสถานศึกษาสนับสนุนการเพิ่ม
จำนวนครูที่สอนภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในบางสถานศึกษามีครูภาษาจีนเพียงคนเดียว ซึ่งไม่สามารถ
รับภาระการสอนทั้งหมดได้ 
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2. ความต้องการ/ ความคาดหวังของครูที่มีต่อด้านหลักสูตร 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีความต้องการดังนี ้ 1) ต้องการให้ผู ้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนในทุกประเภท และสามารถให้ผู้เรียนนำไปใช้
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมากกว่าท่องจำเพื่อนำไปสอบ 2) ต้องการให้สถานศึกษาควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกปีการศึกษา และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อสามารถนำมาปรับให้ เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบันได้ และสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 

3. ความต้องการ/ ความคาดหวังของครูที่มีต่อด้านการจัดการเรียนรู้ 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีความต้องการดังนี้ 1) ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาจีน
มากยิ่งข้ึน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเทคนิคที่ทำให้นักเรียนได้สื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 
2) ต้องการให้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่สามารถเอื ้อต่อการจัด    
การเรียนรู้ และมีสถานที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ให้การแสดงความสามารถของผู้เรียน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดก้ล้าแสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนมีความสนใจเรยีนภาษาจีนจริง ๆ ไม่ใช่
เลือกเรียนเพราะไม่สามารถเลือกแผนการเรียนอื่นได้ 3) ต้องการให้มีการจัดอบรมหรือส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 

4. ความต้องการ/ ความคาดหวังของครูที่มีต่อด้านสื่อการเรียนรู้ 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีความต้องการดังนี้ 1) ต้องการห้องเรียนที่สามารถใช้สื่อมัลตมิีเดีย
หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะแก่การใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้ 2) ต้องการสื่อการเรียนรู ้ที่มีการบูรณาการในทุกทักษะ สามารถใช้        
ทุกสถานที่ ทุกเวลา สามารถใช้สื่อต่าง ๆ  ได้แม้ภายในห้องเรียนจะมีอุปกรณ์ที่ไม่พร้อม 3) ต้องการให้มีการนำ
เทคโนโลยี โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 4) ต้องการ
ให้ทางสถานศึกษาให้การสนับสนุนในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน  

5. ความต้องการ/ ความคาดหวังของครูที่มีต่อด้านผู้สอน 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีความต้องการดังนี้ 1) ต้องการให้ผู้บริหารและโครงสร้างการทำงาน
ได้เปิดโอกาสให้ผู้สอนมีโอกาสและมีเวลาได้พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ เทคนิค   
การจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ สื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมาถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนได้อย่างสม่ำเสมอ 2) ต้องการการส่งเสริมให้บุคคลากรทางการศึกษามีความรักในวิชาชีพครู 
ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ 3) ต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

6. ความต้องการ/ ความคาดหวังของครูที่มีต่อด้านผู้เรียน 
  จากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีความต้องการดังนี้ 1) ต้องการให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ  
การเรียนการสอน พัฒนาตนเองอยู ่เสมอ ตั ้งใจเรียนและรักในการเรียนภาษาจีน รวมทั ้งต้องการ            
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ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนให้มากขึ้น เปิดใจมองโลกให้กว้างขึ้น 2) ต้องการให้ผู้เรียน       
มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ในรูปแบบใหม่ อยากให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และเก็บเกี่ยว
ความรู้ ใหไ้ด้มากที่สุด กล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกให้มากขึ้น 3) ต้องการเห็นผู้เรียนเองมีการวางแผนที่ดีต่อ
การเรียนภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นการวางแนวทางในการนำภาษาจีนไปใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นนำภาษาจีน
มาต่อยอดในการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต  

7. ความต้องการ/ ความคาดหวังของครูในการสร้างหลักสูตรที่มีความเชื ่อมโยงกับหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่มีความต้องการดังนี้ 1) คาดหวังให้มีการสร้างหลักสูตรต้นแบบที่
สอดคล้องและมีทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการเรียนได้ ทั้งนี้ความรู้ในระดับมัธยมศึกษา
จะต้องสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีในการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ ยวกับภาษาจีน 2) คาดหวังให้หลักสูตร
แกนกลางมีความต่อเนื่อง สามารถสอดคล้องกับหลักสตูรในระดบัอุดมศึกษา เพื่อท่ีผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้
สอบในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 3) ความคาดหวังให้มีการพัฒนาแบบเรียนภาษาจีนและคู่มือ
ครูให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบโจทย์บริบทความต้องการของผู้เรียน 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
 จากผลศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ จากผลการประเมินปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ซึ่งค่าเฉลี่ยน้อยจะแสดงถึงปัญหาหรืออุปสรรคในด้านนั้น ๆ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด ได้ดังนี้ ด้านหลักสูตร (2.16) > ด้านการจัด 
การเรียนรู้ (3.06) > ด้านสื่อการเรียนรู้ (3.15) > ด้านบริหาร (3.63) > ด้านผู้สอน (3.67)  > ด้านผู้เรียน 
(3.86) จากค่าเฉลี่ยดังกล่าวพบว่า ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  มีปัญหาในเชิงคุณภาพมากกว่า       
เชิงปริมาณ กล่าวคือ มีปัญหาโดยรวมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู ้ และสื ่อการเรียนรู้  ซึ ่งทั ้งสามส่วนถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญใน           
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดไว้     
ซึ่งตรงกับงานวิจัยของสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร (2553) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) 
ประเด็นของผู้สอน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านเอกสารและหนังสือท่ีใช้สอนในแต่ละโรงเรียนยังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู ้และสื่อการเรียนรู ้ที ่เป็นมาตรฐาน ขาดแคลนอุปกรณ์        
ฝึกทักษะ รวมทั้งเนื้อหาของแบบเรียนกับข้อสอบที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน  2) ประเดน็
ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนเห็นว่าเนื้อหาของวิชาภาษาจีนมีความเหมาะสม วิธีการสอนมีการเน้นให้ปฏิบัติมาก 
โดยเฉพาะเน้นทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน และตรงกับสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ใน
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา 
พบว่า จากปัญหาที่สถานศึกษาต่างๆ สะท้อนมานั้น การดำเนินงานในแต่ละด้านยังคงมีปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียน การสอนภาษาจีน เช่น ปัญหาผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสำคัญกับการเรียน
การสอนภาษาจีน ปัญหาในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการเปิดสอนภาษาจีน
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ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ปัญหาเรื่องสื่อการสอนที่ขาดแคลนและไม่ทันยุคทันสมัย ปัญหาเรื่องจำนวน
และคุณภาพของครูอาสาสมัครชาวจีน ปัญหาเรื่องทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนและพฤติกรรมการเรียน
ภาษาจีนของนักเรียน ตลอดจนปัญหาการขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้แสดง
ให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษานั้นยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประพิณ มโนมัยพิบูลย์ (2548) กล่าวว่า สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่มาก ทั้งปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาด้านสื่อ
การจัดการเรียนรู้ ปัญหาการเรียนการสอน ภาษาจีนที่ได้มาตรฐานไม่เท่าเทียมกันในโรงเรียนต่าง  ๆ 
เนื่องจากยังไม่มีตำราเรียนกลาง และมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะต่างคนต่างทำ ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเลือกสอบภาษาจีนแทนภาษาต่างประเทศ
ภาษาอื่นในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง 
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งแบ่งการสอบถามออกเป็น 7 ด้าน สามารถ
สรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี ้                                
 1. ด้านการบริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ผู ้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน สนับสนุนการเพิ่มอัตรากำลังผู้สอน และงบประมาณสำหรับ 
การปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีน และจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน ซึ่งตรงกับ
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ในรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารบางโรงเรียนไม่ให้
ความสำคัญทางด้านนโยบาย การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการควรเร่ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีความต่อเนื่องทุกระดับชั้น วางแผนและพัฒนาการจัด     
การเรียนการสอนภาษาจีนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาจีน และสอดคล้องกับ James and Ron (2562) กล่าวว่า เราต้องการนโยบายระดับชาติที่ช่วยให้
โรงเรียนสามารถรับมือกับความต้องการด้านสติปัญญาในศตวรรษที่ 21 มิฉะนั้นเราไม่อาจคาดหวัง      
การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างเด่นชัดถ้าไม่จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอให้ทุกโรงเรียน           
 2. ด้านหลักสูตร พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
รวมทั้งต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดทำหลักสูตรภาษาจีนให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน   
ซึ่งตรงกับสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ในรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียน  
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า ด้านหลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด ชั้นปี และ
สาระการเรียนรู้ภาษาจีนไม่ได้วิเคราะห์ความเป็นจริงตามสภาพความต้องการของผู้เรียนและการนำไปใช้จริง 
ทำให้ส่งผลต่อสาระการเรียนรู้ภาษาจีนที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น และไม่สามารถนำไปใช้
ได้จริง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ควรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรูภ้าษาจีนที่ตอบโจทย์ให้
แต่ละโรงเรียนสามารถนำไปใช้สอนได้จริง พร้อมท้ังจัดทำคู่มือ และอบรมการใช้หลักสูตรให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรมีการวัดและการประเมินผลวิชาภาษาจีนที่เป็นมาตรฐานมีข้อสอบที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา โรจนไพฑูรย์ และปิยพงษ ์ สุเมตติกุล (2558) 
ระบุว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี ในปัจจุบัน พบปัญหา
ในด้านหลักสูตร ซึ่งเนื้อหาที่นำมาสอนยังไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมา ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนสาระภาษาต่างประเทศ อิงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งการขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ  
การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมใน    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
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การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ และจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในสื่อสารภาษาจีนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจินตนา วิเศษจินดา และสมพงษ์ จิตระดับ (2561) กล่าวว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน   
ครูควรใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ ่ม และกิจกรรมที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับ      
ความแตกต่างของผู้เรียน ควรใช้เทคนิคเกมและการแข่งขันใน การจัดการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารมากที่สุดในการเรียนการสอน ควรสอนภาษาจีนแบบเน้นทั้ง 4 ทักษะ
ควบคู่กันไป ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน และควรสอดแทรก
วัฒนธรรมจีนในกิจกรรมการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ James and Ron (2562) กล่าวว่า การออกแบบ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่ มีการแบ่งการสอนออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ การถ่ายทอด (delivering) 
การประยุกต์ใช้ (applying) การสร้างสรรค์ (creating) การสื่อสาร (communicating) และการตัดสนิใจ 
(decision making) นอกจากน้ีการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ควรเริ่มตน้
ด้วยการกำหนดผลลัพธ์ก่อน โดยมีองค์ประกอบ คือ ความรู้และทักษะ การสอนและหลักสูตร การประเมินผล 
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  
 4. ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนห้องเรียนที่
สามารถใช้สื่อมัลติมีเดียหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะแก่การใช้สื่อไดอ้ย่างหลากหลาย รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ แอปพลิเคชัน หนังสือหรือตำราที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้สอน ก่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และบูรณาการใน    
ทุกทักษะทางภาษาจีน ซึ่งตรงกับสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ในรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า ด้านสื่อการเรียน    
การสอน เช่น แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบไม่ตรงตามความต้องการของครูและนักเรียนไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และไม่สอดคล้องกับข้อสอบ PAT 7.4 ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนขาด
งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จินตนา วิเศษจินดา และสมพงษ์ จิตระดับ (2561) กล่าวว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ครูควรเลือกใช้
แบบเรียน/ ตำราเรียนที่มีความต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น ควรหาแบบเรียนนอกเวลาเพื่อเสริม/ เพิ่ม
ความรู้ภาษาจีนให้กับผู ้เรียน การใช้สื ่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการใช้
ข่าวสาร/ บุคคลที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมมาใช้เป็นสื่อในการสอน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เทียมยศ ปะสาวะโน (2556) กล่าวว่า การใช้ห้องเรียนเอดูเทนเมนต์ (Edutainment) ทำให้เกิดการสอนที่
เน้นความสนุกสนาน และได้รับความรู้ควบคู่กันไปจากการผสมผสานสื่อที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ 
ดนตรี รายการโทรทัศน์ เกม อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ถูกดัดแปลงเนื้อหาภายใน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยการใส่กราฟิกต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกตัวว่า 
กำลังเรียนอยู ่ 
 5. ด้านผู้สอน พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม และส่งเสริมการศึกษาต่อ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ สื่อ
การเรียนรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งก่อให้เกิดความรักในวิชาชีพครู ซึ่งตรงกับสำนัก
เลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ในรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า ด้านครูผู ้สอน เนื ่องจากครูสอนภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นครู      
บรรจุใหม่ทำให้ยังขาดประสบการณ์และทักษะการสอน ครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่ภาระงานมาก ทำให้ไม่มี
เวลาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการสอนทำให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากน้ี ยังขาดแคลน
งบประมาณในการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการจ้างครูเจ้าของภาษา และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนวพร ศรีสุข และยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ (2563) กล่าวว่า การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูสอนภาษาจนี
ระดับมัธยมศึกษามีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้รวมทั ้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี คือ 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับภาษา ความรู้ทางวัฒนธรรม 
ความรู้ทางวิชาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ 2 ด้านทักษะ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ ความสามารถการใช้ภาษา เทคนิคและวิธีการสอน การวัดและประเมินผล และการใช้สื ่อและ
เทคโนโลยี และองค์ประกอบท่ี 3 ด้านเจตคติ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ศรัทธาในวิชาชีพ ความใฝ่รู้ 
ความเอาใจใส่ และการปรับตัว  
 6. ด้านผู้เรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน                           
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตั้งใจเรียน เห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนให้มากขึ้น กล้าพูด กล้าคิด      
กล้าแสดงออกให้มากขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนควรมีการวางแผนที่ดีต่อ   
การเรียนภาษาจีน ไม่ว่าจะการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต ซึ่งตรงกับสำนักเลขาธิการสภา
การศึกษา (2559) ในรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
ระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า ด้านผู้เรียน ผู้เรียนเป็นจำนวนมากขาดความสนใจและความตั้งใจในการเรียน
วิชาภาษาจีน ระดับพื้นฐานภาษาจีนของผู้เรียน แต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งยังมองว่าการเรียนรู ้ภาษาจีน        
มีความยากมากทำให้มีเจตคติเชิงลบต่อวิชาภาษาจีน และสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
A-B-C-D Model ของสุพจน์ ทรายแก้ว (2563) ให้นิยามไว้ว่า (A) Active Learning ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง มุ่งสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้แบบสืบค้น 
ผา่น Project Based Learning, Case Based Learning, Outdoor Learning (B) Blended Learning จัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบผสมผสานท้ังในรูปแบบห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแผนการจัดการเรียนรู้และ
สื ่อการเรียนรู ้ทั ้งแบบ Classroom และ Online Paces (C) Collaborative Learning ผู ้เร ียนเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อน อาจารย์ ผู้ประกอบการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์  โดยผู้เรียนกับ
ผู้สอนกำหนดประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน บทบาทผู้สอนเป็นผู้อำนวยการ ชี้แนะ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
และ (D) Design Thinking for Learning Outcomes นำกระบวนการคิดออกแบบมาใช้ในการพัฒนา
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา และบทเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  
 7. ด้านการสร้างหลักสูตรที่มีความเชื ่อมโยงกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่        
มีความต้องการให้สร้างหลักสูตรหลักสูตรต้นแบบที่สอดคล้องและมีทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้นำ
ความรู้ไปใช้ต่อยอดในการเรียนได้ และพัฒนาแบบเรียนภาษาจีนและคู่มือครูให้มีเนื ้อหาที่ทันสมัย          
มีกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ตอบโจทย์บริบทความต้องการของผู้เรียน ซึ ่งสอดคล้องกับ Eric 
Jensen (2563) ระบุว่า กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับเรียนมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ
อย่างสูง 1) เพิ่มประสบการณ์ ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับมหาวิทยาลัย 2) เชื่อมโยงพฤติกรรมกับ
ผลลัพธ์เข้าด้วยกันอย่างมีเป้าหมาย 3) เชื่อมโยงเนื้อหาของหลักสูตรผูกโยงเข้ากับชั้นเรียน 4) เพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับระบบ 5) จัดโปรแกรมเสริมให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเข้มข้น 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Chen Fu (2553) ให้รายละเอียดว่า หลักการออกแบบแบบเรียน
ภาษาจีนในยุคปัจจุบันควรยึดตามมาตรฐานการเรียนภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 หรือมาตรฐาน 
“5C” (Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century) ประกอบด้วย การสื่อสาร 
(Communication) วัฒนธรรม (Cultures) การเชื่อมโยง (Connections) การเปรียบเทียบ (Comparisons) 
และสังคม (Communities) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนตามเป้าหมายการเรียนรู้ 
เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน รวมทั้งเน้นการเปรียบเทียบทางภาษา 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาที่หลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย  
1. สามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดเพื่อสรา้งชุดนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีตอบโจทย์

การเรยีนรู้ในยุคปัจจุบันได ้
2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  เป็นประโยชน์สำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนแผนการเรียน

ภาษาจีน ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนพื้นที่
จังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับ                      
การพัฒนาชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนที่
ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพื้นที่ เพื่อเติมเต็มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานองค์ความรู้ทางภาษาจีนที่แข็งแรง มีการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะทางภาษาจีน รวมทั้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาจีนที่สูงขึ้น อันสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาจีนที่เป็นภาษาสากลในยุค Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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