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 The purposes of this study were to investigate and to compare instructional management in  
Bachelor of Arts Program in Chinese, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University as  perceived 
by students in 5 aspects : curriculum, instructor, learning and  teaching process, measurement  and 
evaluation, and supporting factor in overall and each aspect classified by gender, class level,  educational 
status, and educational background.  The samples were 161 undergraduate students of  Chinese degree 
in the academic year of 2011.  The  instrument used in the study was a Likert five – point rating scale 
questionnaire of 79 items with the reliability of .97  Data  were analyzed by mean,  standard deviation, a 
t-test, one way analysis of variance and Scheffe’ method. 
 The results revealed that : 
  1. The students rated instructional management in Bachelor of Arts Program in Chinese,  
Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University in overall at a high level.  When  considered in each 
aspect, it was found that the aspects of instructor,  learning and teaching process, and measurement and 
evaluation were at a high level whereas supporting factor was at a moderate level. 
  2. There was no significant difference between the opinions of male and female  
students toward the instructional management  in overall  and each aspect. 
  3. There was a significant difference among the opinions of students with different year  
of study on instructional management in overall and each aspect, except the aspect of measurement  and 
evaluation. 
  4. There was no significant difference between the opinions of students  majoring Chinese  
and  the ones  minoring Chinese  toward the instructional management in overall and each aspect. 
  5. There was no significant difference among the opinions of students with different  
educational background toward the instructional management in overall and each aspect. 
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ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 เนื่องจาก ความกาวหนาทางดานเทคโนโลย ี ในปจจุบันทําใหการตดิตอส่ือสารไมไดถูกจํากัด 
อีกตอไป  ทกุประเทศสามารถติดตอส่ือสารไดทั่วถึงกันอยางรวดเร็ว  จงึสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง ไปสูความเปนสากลโลกมากขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปสูความเปนเศรษฐกิจระดับโลก เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยใหการดําเนินการทางธุรกิจ  
การคาเปนไปอยางสะดวกและรวดเรว็ ทาํใหแตละประเทศตองหันกลับมาใหความสาํคัญตอการพัฒนา
ปจจัยตางๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตนใหเปนที่ยอมรับบนเวทีเศรษฐกิจโลก และนํา
ประเทศไปสูความเจริญกาวหนา การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนหนึ่งตวัช้ีวัดสําคัญถึงความเจริญกาวหนา
ของประเทศ ซ่ึงแตละประเทศจําเปนตองพัฒนาปจจยัตางๆ เพื่อสงเสรมิเศรษฐกจิของตน และปจจยัสําคัญ
ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ ก็คือ ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ศักยภาพของมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนัน้ ส่ิงสําคัญอยูทีก่ารศกึษา เพราะการศึกษาเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพมนุษยใหมีความรู  ความสามารถเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของภาคเศรษฐกิจ  
และเปนกาํลังขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการศกึษาในระดบัอุดมศึกษาที่มีสวนสําคัญในการผลิตบัณฑติ
ออกสูตลาดแรงงาน เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ และมีความสอดคลองกับการพัฒนาประเทศตาม
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังเปาหมายในการพัฒนาอุดมศึกษา ในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) ที่มุงยกระดับคณุภาพและพฒันาศักยภาพการอุดม 
ศึกษาไทย เพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษยใหมีศักยภาพ มีสมรรถนะสากลที่เปนพื้นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถ 
การแขงขันของประเทศในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีความรู ความสามารถใน
การแกปญหาวิกฤติของประเทศ  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2551: 46) 
 การศกึษาที่สําคัญและเปนพืน้ฐานของการดําเนินงานทางดานเศรษฐกจิ สามารถนําประเทศไปสู
ความเปนสากล และมีสมรรถนะแขงขันในระดบัสากลไดนัน้คือ การศกึษาดานภาษา เพราะภาษาเปนสวนหนึ่ง
ที่ส่ิงสําคัญในการติดตอส่ือสาร เปนสื่อกลางในการทําความเขาใจระหวางผูปฏิสัมพันธกัน เปนสื่อกลาง
ในการติดตอธุรกิจการคา ไมวาจะเปนภาษาพูด หรือภาษาเขียนยอมมีความสําคัญตอความสําเร็จในการทํา
ธุรกิจทั้งส้ิน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถทางดานภาษา จึงมีความสําคัญ
ไมแพศาสตรวทิยาการดานอื่นๆ  และภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารอยางเปนทางการมีดวยกัน 5 ภาษา ไดแก  
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน และภาษาจีนกลาง (กิจวัฒน ธนวิศาล.  2547: 2; 
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อางอิงจาก ธนากร เสรีบุรี.  2545: 3) ภาษาจีนกลางนับเปนหนึ่งใน 5 ภาษาสากลที่ใชในการสื่อสาร และ
เปนที่ยอมรับมากที่สุดรองลงมาจากภาษาอังกฤษ เนื่องมาจากการเปดประเทศของจีน และความเติบโต อยาง 
รวดเร็วทางเศรษฐกิจของประเทศจีนบนเวทีเศรษฐกิจโลก   
 ในชวงทศวรรษ  2523 – 2532 เศรษฐกิจจีนไดช่ือวาเติบโตเร็วที่สุด จนไดช่ือวา เปนประเทศ ที่
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเรว็ที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง (กิจวัฒน ธนวิศาล.  2547: 2; อางอิงจาก   
บุญรัตน อภิชาติไตรสรณ.  2538: 2 – 3) นอกจากนี้ จีนยังมีนโยบายทางดานเศรษฐกิจ คือ “ยุทธศาสตร
กาวออกไป” โดยที่บรษิัทจนีจํานวนไมนอยไดกาวออกไป เพื่อตั้งศนูยวิจยัผลิตภัณฑในตางประเทศโดยเฉพาะ
ในทวีปอเมริกาใต ตะวันออกกลาง เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต แอฟริกา ยุโรปตะวันออก และอดีต
สหภาพโซเวยีต (วริษฐ ล้ิมทองกุล.  2549: ออนไลน) การเปดตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกของจีนนอกจากจะมี
อิทธิพลตอชาติมหาอํานาจอื่นๆ แลว ยังมีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจตอประเทศไทยเปนอยางมาก  เนื่องมาจาก
จีนเปนคูคาที่สําคัญของไทยมาชานาน ตั้งแตครั้งอาณาจักรสุโขทัย โดยมีการตดิตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคา  
วัฒนธรรมระหวางกนั และทําใหภาษาจนีไดเผยแพรเขามาพรอมกับการตดิตอคาขายนั้น (เชาวลิต ธาดาสทิธิเวท.  
2552: 34) ความสัมพันธทางการคาของไทยและจนีไดมกีารขยายตวัอยางรวดเรว็ ซ่ึงทัง้นีไ้ทยเปนฝายเสียเปรียบ
ดุลการคากับจีน ในขณะที่นักลงทุนจีนใหความสนใจเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ในดานการทองเที่ยวก็มี  
นักทองเทีย่วชาวจีนนยิมเดินทางมาเทีย่วไทยมากขึน้เปนลําดับ ซ่ึงจะเหน็ไดชัดจากสถานที่ทองเทีย่วตางๆ
ของไทยที่มักจะมีนกัทองเทีย่วจนีเขาเยีย่มชมสม่ําเสมอ นอกจากดานเศรษฐกิจแลว ประเทศไทยกับประเทศจีน
ยังมีความสัมพันธรวมมือกันทางดานการศึกษาดวย 
 ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐบาลไทยจึงเห็นวา ภาษาจีนเปนภาษาหนึ่งที่สําคัญตอเศรษฐกิจ ทั้งดาน
การคาและบริการ และมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศขึ้นในป พ.ศ. 2532  
โดยรัฐบาลไดอนุญาตใหมกีารสอนภาษาจนีกลางได ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปที่  6 ทําให
นักเรียนในโรงเรียนไทย สามารถเลือกเรียนได ทั้งยังอนุญาตใหมีครูจีนจากประเทศจีนมาสอนได ถามีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนครัง้นี้ ถือเปนนโยบาย
อยางเปนทางการของรัฐในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนในระดับอุดมศึกษารัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนโดยมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใน
ทุกระดับการศึกษา ทําใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัยและบุคลากรของอุดมศึกษาไดรับการพัฒนา และเพิ่ม
ความสามารถในการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  การเรียนการสอน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาบุคคลใหมีความ 
สามารถใชภาษาจีนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ปราณี  กุลละวณิชย.  2547:  ออนไลน)   
 นอกจากนี้ยังมกีารสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบคุลากร นักศึกษา และมีการวิจยัรวมในระดับอุดมศึกษา
กับประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะมณฑลยูนนาน และมณฑลกวางสีของจีน รวมถึง
ความรวมมือกบัสถาบันตางๆ ของสํานักสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจนีนานาชาติ (Hanban : The  Office  
of Chinese Language Council International) และฝายการศกึษาสถานเอกอัครราชทตูจนีประจําประเทศไทย   
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ไดรวมกันดําเนินกิจกรรม  ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2551:  106) 
  1. รวมกบัสถาบนัขงจื๊อจดัอบรมอาจารยผูสอนวชิาภาษาจีนในสถาบนัอุดมศึกษาไทย เพื่อ 
พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนใหมีระดบัความสามารถทางภาษาจนีสูงขึน้ตามเกณฑมาตรฐาน และคดัเลือก
ผูที่มีคะแนนสอบยอดเยี่ยมไปศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน 
  2. การจัดประชุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตพื้นที่
การศึกษา 4 ภาค ไดแก จังหวดัภูเก็ต ขอนแกน เชยีงราย และกรุงเทพฯ เพื่อสรางความเขาใจและความพรอม
ในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด และสราง
ความรวมมือในการเรียนการสอนภาษาจีนรวมกัน 
  3. การสงอาจารยผูสอนภาษาจีนไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นเปนเวลา 2 สัปดาห ณ มหาวิทยาลัย 
ปกกิ่ง (Peking University) 
 นอกจากความรวมมือของทางภาครัฐแลว  ยังมกีารสงเสริมใหองคกรภาคเอกชนเขารวมในการพัฒนา 
การเรียนการสอนดวย เนื่องจากองคกรภาคเอกชนเปนองคกรที่มีความตองการใชบัณฑิตที่มคีวามรู  ความสามารถ
ดานภาษาจนีจาํนวนมาก เพือ่เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิต
บัณฑิตไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  เพื่อนําไปสูสมรรถนะในการแขงขันระดับสากล 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดพัฒนามาจากโรงเรียนฝกหัดครูช้ันสูง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา  
และไดรับการสถาปนาขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยที่เจริญเปนศรีสงาแกมหานคร”  
ในป พ.ศ. 2517 และพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทนัสมยักาวหนาผสานสัมพันธกับกระแส
สากล และไดพัฒนาการศึกษาไปสูระดับบัณฑิตศึกษา ในปจจุบันมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 14 คณะ 4 วิทยาลัย และ1 สํานักวิชา ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
สังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร คณะธรรมนิติศาสตร วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน  วิทยาลัย
นวตักรรมเพื่อการสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วทิยาลัยสัมพนัธภาพสากล สํานักวิชาเศรษฐศาสตร
และนโยบายสาธารณะ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยท่ีวา “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจนักปราชญ  
และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา”  และมีปรัชญาวา  “การศึกษาคือความ
เจริญงอกงาม”  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2554:  ออนไลน) 
 ในดานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ไดมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้นในคณะมนุษยศาสตร  
โดยมีวตัถุประสงคเพื่อผลิตศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อใหผูที่ศึกษามีความรูและทกัษะ ดาน
การฟง พูด อาน และเขยีนภาษาจีน สามารถใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ และสรางพื้นฐานทางภาษาจีน
เพื่อเสริมสรางความรูในการศึกษาระดับสูงขึ้น โดยเริ่มจดัการเรียนการสอนภาษาจนีครั้งแรกเปนวชิาโท  
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ในป พ.ศ. 2540 และในป พ.ศ. 2544 ไดจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเปนวิชาเอก และจัดตั้งเปนสาขาวิชา
ภาษาจีนในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึง
ไดผลิตศิลปศาสตรบัณฑิตปจจุบัน เปนรุนที่ 10   
 อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่ผานมาหลายป จากการศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปจจบุัน  พบวา 
  1. ดานหลักสูตร พบวา เนื้อหาวชิาบางรายวชิายงัไมสามารถสงเสริมใหนิสิตนาํความรูทีไ่ดรับ
ไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวนัได (กัญญรินทร สีกาศรี.  2554:  สัมภาษณ) หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
รายวิชาบอย และรายวิชาในหลักสูตรมีมากเกินไป (สุชารีย ศรีภา.  2553: สัมภาษณ) เนื้อหามีความยาก
และมากเกินไป เมื่อเทียบกบัจํานวนเวลาเรียน ทําใหนิสิตเรียนโดยการทองจํามากกวาการทําความเขาใจ
กับบทเรยีน (นทัธมน ขจรเทวาวงศ.  2554: สัมภาษณ) การจดัหลักสูตรไมเหมาะสมสําหรับนิสิตที่เร่ิมเรยีน
ภาษาจีน หรือไมมีพืน้ฐานความรูดานภาษาจีน การจัดเนือ้หาดานความรูพื้นฐานทางภาษา จีนเรงรัดเกินไป 
ทําใหนิสิตมีพื้นฐานความรูไมแนน (แสงจิตต โรจนวงศไพศาล.  2554: สัมภาษณ)   
  2. ดานอาจารย พบวา การจัดอาจารยในบางรายวิชาไมเหมาะสม อาจารยบางทานไมสามารถ
อธิบายขอสงสัยใหแกนิสิตไดอยางชัดเจน (ฐิติมา  ชุนเฮงพันธุ.   2553: สัมภาษณ)  อาจารยบางทานแสดง
อารมณไมเหมาะสมเมื่อนิสิตตอบคําถามไมได ซ่ึงทําใหผูเรียนเกดิความอึดอัดในการเรียน (กัญญรนิทร  
สีกาศรี.  2554: สัมภาษณ) อาจารยบางทานเลือกใชเทคนิควธีิสอนที่ไมเหมาะสม อาจทําในบางรายวิชา ทําให
การเรียนการสอนไมนาสนใจเทาที่ควร (แสงจิตต โรจนวงศไพศาล.  2554:  สัมภาษณ)   
  3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บางกิจกรรมยังไมเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา (ฐิติมา ชุนเฮงพนัธุ.  2553: สัมภาษณ) การจัดกิจกรรมบางกจิกรรม
ไมสงเสริมใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชั้นเรียน การใชภาษาจีนเพื่อสนทนามีนอยโดยเฉพาะการจําลอง
สถานการณ เหตุการณตางๆ เพื่อนําภาษาที่ไดเรียนมาประยกุตใช (นัทธมน ขจรเทวาวงศ.  2554: สัมภาษณ) 
การมอบหมายงานใหแกนิสิตบางรายวิชาไมเหมาะสม เชน การใหนิสิตรายงานหนาชั้นเรียนโดยใชภาษาจนี
ทั้งหมด เพราะจากการสังเกตการรายงานแตละครั้ง ผูฟงไมเขาใจในสิ่งทีร่ายงาน และไดรับความรูนอยมาก 
จากการรายงานหนาชัน้ (แสงจิตต โรจนวงศไพศาล.  2554: สัมภาษณ)    
  4. ดานการวัดและประเมนิผล พบวา ขอสอบมีความยากเกินไป โดยเฉพาะขอสอบเกี่ยวกบั
วิชาวรรณกรรมซึ่งกําหนดใหนิสิตตองเขียนบรรยายเรื่องราวเปนภาษาจีนทั้งหมด ทาํใหตองทองจาํศัพท
และประโยคเปนจํานวนมาก (แสงจิตต โรจนวงศไพศาล.  2554: สัมภาษณ) วิธีการที่ใชในการประเมิน
ไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา (สุชารีย  ศรีภา.  2553: สัมภาษณ) 
  5. ดานปจจยัเกือ้หนุน พบวา อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนภาษาจนีมีนอย (นัทธมน ขจรเทวาวงศ.  
2554: สัมภาษณ) ควรมีบริการซีดี วีซีดีภาพยนตรจีนใหนิสิตสามารถยืมไปชมได เพื่อฝกการฟงและการออกเสียง  
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(กัญญรินทร สีกาศรี.  2554: สัมภาษณ) หนังสือสําหรับการคนควาเพิ่มเติม ไมเพียงพอ นิตยสาร วารสาร
ที่เปนภาษาจีนมีนอย จึงทําใหการพัฒนาทกัษะการอานไมดีเทาที่ควร (ฐิติมา ชุนเฮงพนัธุ.  2553:  สัมภาษณ) 
 จากขอมูลดงักลาวขางตน ผูวิจยัจึงมีความสนใจในการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจดั 
การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 5 ดาน  คือ  ดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดานการวัดและประเมนิผล ดานปจจยัเกื้อหนุน เพื่อไดขอมูลที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึน้ตอไป  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาความคิดเหน็ของนสิิตที่มีตอการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวธีิสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ  
ช้ันปที่ศึกษา สถานภาพในการเรียนภาษาจีน และพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน   
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี ้ทําใหไดขอมลูสําหรับอาจารย ผูบริหารหลักสูตร หรือผูที่เกี่ยวของนาํมาใชใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมคีุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพของบัณฑิต ที่จะสามารถนําความรู
ภาษาจนีไปใชในการสื่อสารและการปฏิบตัิงานสําหรับการประกอบอาชีพตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ช้ันปที่ 1 – 4 จํานวน 102 คน และนิสิตวิชาโท จํานวน 59 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2554 รวมทั้งส้ิน 161 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1 เพศ  จําแนกเปน 
    1.1.1 เพศชาย         
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    1.1.2 เพศหญิง 
   1.2 ช้ันปที่ศึกษา จําแนกเปน 
    1.2.1 ช้ันปที่ 1 
    1.2.2 ช้ันปที่ 2 
    1.2.3 ช้ันปที่ 3 
    1.2.4 ช้ันปที่ 4 
   1.3 สถานภาพในการเรียนภาษาจีน จําแนกเปน 
    1.3.1 วิชาเอก 
    1.3.2 วิชาโท 
   1.4 พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน  จําแนกเปน 
    1.4.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปภาษาจีน 
    1.4.2 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปสาขาอื่นๆ 
    1.4.3 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอน หมายถึง ความคดิ ความรูสึกของนิสิตที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
5  ดาน คือ 
  1.1 ดานหลักสูตร หมายถึง การจัดเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอนภาษาจีนแตละรายวิชา  
การลําดับรายวิชา  ความตอเนื่องสอดคลองของเนื้อหา  เนื้อหากับจํานวนหนวยกิต  เนื้อหาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ การพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน การจัดเนื้อหารายวิชา
สําหรับนําไปใชไดในชีวิตจรงิ  การจัดเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและสังคมจีน 
  1.2 ดานอาจารย  หมายถึง  คุณวุฒ ิ คุณสมบัติของอาจารย  ความรู  ความสามารถทางภาษาจีน
ทั้งการฟง พูด อาน และเขยีน ความสามารถในการเลือกใชวิธีสอนในแตละรายวิชา บคุลิกภาพ พฤตกิรรม
ของอาจารย ความทุมเทในการสอน ความใสใจ ความสนใจแกผูเรียน รวมทั้งจํานวนอาจารยผูสอนทั้งชาวไทย
และอาจารยเจาของภาษา   
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  1.3 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การดาํเนินการสอนภาษาจนี การใช
เทคนิควิธีสอนแบบตางๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ การใชส่ือการเรียนการสอน  
การใชเทคโนโลยีตางๆ ทั้งการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
  1.4 ดานการวัดและประเมินผล หมายถึง การใชรูปแบบและหลักเกณฑในการวัดและประเมนิผล
การเรียน มาตรฐานการวดัและประเมนิผล วธีิการทดสอบ ลักษณะขอสอบ การประเมนิความรูความสามารถ
ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน การวัดและประเมินผลความรูของผูเรียนในทกัษะการฟง พดู อาน และเขียน และ
การแจงผลการเรียน 
  1.5 ปจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ส่ือ หนังสือ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน  
หองปฏิบัติการทางภาษาที่จะพัฒนาทกัษะดานการฟง  พูด อาน และเขียนภาษาจนี สถานที่ หองเรียน  
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอนภาษาจีน 
 2. พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน  หมายถึง  พื้นฐานทางการศึกษาของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกอนเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกเปน 
  2.1 สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปสาขาภาษาจีน   
  2.2 สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปสาขาอื่นๆ   
  2.3 สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร 
 3. นิสิต หมายถึง นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ช้ันปที่1 – 4 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2553   
  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นิสิตชายและนสิิตหญิง  มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 2. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีความคดิเหน็ตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร  
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 3. นิสิตที่มีสถานภาพในการเรียนภาษาจีนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 4. นิสิตที่มีพื้นฐานทางการศึกษา กอนเขาเรียนแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของสาขาวิชาเอกภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วของกับ
การวิจยัคร้ังนี้ และไดนําเสนอตามสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 
  2. แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
  3. แนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
   3.1 ดานหลักสูตร 
   3.2 ดานอาจารย 
   3.3 ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.4 ดานการวัดและประเมินผล 
   3.5 ปจจัยเกื้อหนุน 
  4. การศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
  5. การจัดการเรยีนการสอนหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 
 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
  การจดัการเรียนการสอน เปนการดําเนินงานในสถาบันอดุมศึกษาที่มีความสําคัญมาก  เพราะ
เปนการจดัดําเนินงานเพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ตามที ่สุวฒัน มุทธเมธา (2531: 105 – 106) ไดใหความหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนวา หมายถึง การจัดประสบการณการเรยีนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงคที่ตองการ การจดัการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรยีนรู
นั้น  จะตองสรางความสนใจ  ทําใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียน  ในขณะ เดียวกันการจดัการเรียนการสอน
หรือการจัดประสบการณจะตองใหขอมูลหรือเนื้อหาวิชาที่ถูกตองเพียงพอ และตองเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดทดลองแกปญหาตางๆ โดยใชขอมูลหรือเนื้อหาที่ไดเรียนไป อีกทั้งจะตองมีการตรวจสอบผลจากการ
พยายามนั้นวา ถูกตองหรือไม โดยเรียกกระบวนการนี้วา “กระบวนการเรียนรู” ในขณะที่ทิศนา แขมมณี  
(2545: 26) กลาววา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยใหผูสอน
และผูเรียนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน และการจัดการเรียนการสอนจะเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลัก  
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และ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุยา (2543: 26) ไดใหความหมาย การจัดการเรียนการสอนวา การจัดการเรียน
การสอน หมายถึง การดําเนนิงานดานการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกดิผลตามเปาหมาย ซ่ึงมีองคประกอบ
ที่เกี่ยวของในการเรียนการสอน ไดแก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล  เปนตน 
 จากความหมายการจดัการเรียนการสอนขางตน อาจสรุปไดวา การจดัการเรียนการสอน  หมายถึง  
กระบวนการจดัประสบการณ ระหวางผูสอนและผูเรียน โดยอาศัยหลักสูตร ผูสอน ผูเรียน วิธีการสอน  
ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 
  การจัดการเรยีนการสอน นอกจากจะมีความสําคัญตอการจัดดําเนนิงานทางการศึกษาแลว  
ยังมีความสําคัญในดานอื่นๆ ดังที่ ชาญชัย ยมดิษฐ (2548:  14)  กลาววาการเรียนการสอนมีความสําคัญตอ
ผูเรียน เพราะการเรียนรูที่มีระบบการสอนที่ดี  ยอมทํานายความสําเร็จของการสอนไดดีดวย  และ อาภรณ  
ใจเที่ยง (2540: 1) กลาววา การเรียนการสอนที่ผูสอนสอนอยางมีหลักการ มีความรูและทักษะ จะชวยให
ผูเรียนเรียนอยางมีความหมาย มีคุณคา เปนการประหยัดเวลา และปองกันการสูญเปลา 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการจัดดําเนนิงานทางการศึกษา รวมถึงมี
ความสําคัญตอตัวผูเรียนในแงของผลการเรียน พัฒนาการของผูเรียน เพราะผูเรียนจะประสบความสําเร็จ
ในการเรยีนรูมากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับการจดัการเรยีนการสอนที่ดแีละมคีุณภาพตามองคประกอบ การจัด 
การเรียนการสอน และยังมีความสําคัญตอผูสอน  และการจัดหลักสูตรอีกดวย 
 

แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศมีที่มาจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ที่นํามาซึ่งความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอส่ือสาร คมนาคม สงผลใหเกิดการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นจึงไดมี
ผูคิดหาวิธีสอนภาษาตางประเทศและเกิดการพัฒนาแนวคิดวิธีการสอนขึ้นหลายวิธี 
 นักภาษาศาสตรไดจัดแนวคิดในการสอนภาษาตามความเชื่อดานจิตวิทยา ภาษาศาสตร มานุษยวิทยา  
และสังคมวิทยา เปน 4  แนวคิด (กระทรวงศึกษาธิการ.   2548: 4 – 6) 
 1. แนวคิดกลุมประจักษนิยม (Empiricist) หรือกลุมพฤติกรรมนยิม (Behaviorism) เปนกลุม
ที่รับแนวคดิจากทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมที่เนนการตอบสนองตอส่ิงเรา และแนวคิดทฤษฎี
กลุมโครงสราง ที่เชื่อวา ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชิน ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้ คือ   
  1.1 ภาษา  คือ  ภาษาพูดมิใชภาษาเขียน  เพราะการใชภาษานั้นเริ่มตนจากการพูด เด็กจะเรียนรู
ภาษาพูดกอนโดยการเลียนแบบจากผูใหญ ในการสอนจึงควรเริ่มสอนจากการฟงพูดกอน 
  1.2 ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชินที่จะตองมีการฝกฝนจนสามารถใชภาษาไดอยาง
อัตโนมัติ ในการสอนภาษาจงึควรจดักจิกรรมใหผูเรยีนฝกพูดเลียนแบบผูสอนบอยๆ จนจําได และสามารถ
นํามาใชพูดโตตอบได 
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  1.3 ภาษาแตละภาษา มีโครงสรางที่แตกตางกัน  ในการสอนจึงควรเตรียมบทเรียน ทั้งดาน 
การออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาใหมาก โดยเฉพาะในสวน
ที่แตกตางกัน 
 2. แนวคิดกลุมเหตุผลนยิม (Rationalist) เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูที่เนน
การปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตวัมา และแนวคิดจากทฤษฎภีาษาศาสตร กลุมไวยากรณปริวรรต
ที่เชื่อวา เด็กมคีวามสามารถที่จะใชและเขาใจภาษาไดโดยไมเคยไดยินมากอน เนื่องจากภายในสมองมกีลไก
ที่จะวิเคราะหขอมูล  และสรางกฎเกณฑการใชภาษาขึ้นได ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้  คือ 
  2.1 ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ มนุษยสามารถสรางประโยคตาง  ๆจากกฎเกณฑที่มีอยู ขึ้นใชได
อยางไมจํากัด การสอนจึงควรสอนใหผูเรียนเรียนรูกฎเกณฑของภาษา เพื่อมีพื้นฐานในการสรางประโยค
ดวยตนเอง 
  2.2 ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะสากล มีโครงสรางพื้นฐานคลายกัน กลาวคือ ประโยค
แตละประโยค สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดดวยกฎการปริวรรต ในการสอน จึงควรสอนใหผูเรียนมี
ความรู สามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคที่พบเห็นจนไดความหมายที่แทจริง 
  2.2 มนุษยมีความสามารถที่จะเรียนรูได ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล การสอน
จึงควรสอนใหผูเรียนเขาใจในภาษา มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษาและการสื่อความหมายใหเหมาะสม
กับสภาพการณกอน แลวจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกแสดงออก 
  2.3 การเรียนรูภาษาเปนเรื่องของแตละบุคคล เปนพฤติกรรมการสะสมความรูจนสามารถ
ใชความรูนั้น แสดงออกทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการสอนจึงควรกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรู  
อยากเหน็ ซักถามจนเกดิความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกบัส่ิงทีรู่แลวเขาเปนพืน้ฐานในการเรยีนรู
ตอไป การเรียนรูจะมีผลมากขึ้นหากผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่มีความหมายตอตัวเอง 
 3. แนวคิดเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) เปนแนวคดิที่เนนความรูความสามารถ
ในการติดตอส่ือสารของบุคคลในสถานการณตางๆ โดยเชือ่วา การเรยีนรูภาษาเปนลักษณะเฉพาะที่ตดิตัวมา  
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง และเชื่อวา ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ มนุษยจึงตองมคีวามรู
ความสามารถทางภาษา กอนที่จะแสดงพฤติกรรมทางภาษา ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้  คือ 
  3.1 ความรูความสามารถทางภาษา เปนศกัยภาพทางภาษาของบุคคล กอนจะใชภาษาในลักษณะ
ที่ตองการ เชน ฟง พูด อาน หรือเขียน แบงเปน 2 ระดับ คือ ความรูเกี่ยวกับภาษา และความสามารถที่จะ
นําความรูเกี่ยวกับภาษาไปใชส่ือความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
  3.2 การแสดงพฤตกิรรมทางภาษา เปนการนําความรูความสามารถทางภาษาที่บุคคลมีอยู
มาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ หรือสถานการณที่เกิดขึน้ การแสดงพฤตกิรรมทางภาษานี้จะ
สะทอนถึงระดับความรูความสามารถดานภาษาของบุคคล 
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   การสอนตามแนวคิดการใชภาษาเพือ่การสื่อสารเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับการนําภาษาไปใชในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลว สามารถสื่อความหมายไดตามความตองการ ผูสอนจึงควรจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณตางๆ ใกลเคียงกับชีวิตจริง 
 4. แนวคิดกลุมมนุษยนิยม (Humanistic Approach) เปนกลุมที่รับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
แบบมนุษยนิยมที่เนนความสําคัญของผูเรียนในแงอารมณ ความรูสึก คือ ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี ถา
อยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ ไดเรียนในสิ่งที่ตรงกับความตองการ ความสนใจ เกิดความรูสึกสบายใจ ผูสอน
จะเปลีย่นบทบาทไปเปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําแกผูเรยีน จดัสภาพหองเรยีน กจิกรรม และส่ือ
ที่จะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย เปนตัวของตัวเอง ไมกังวลกับสถานการณการเรียน ประเด็นสําคัญของ
แนวคิดนี้  คือ   
  4.1 ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเอง  ยอมรับตนเอง  และสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยาง 
เปนอิสระ  ลดการปกปองตัวเองลง 
  4.2 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ใหมบีรรยากาศแหงการยอมรับที่ผูเรยีนรูสึกปลอดภัย
จากความลมเหลว การถูกลงโทษ คําวจิารณ การแขงขัน และรวมแลกเปลี่ยนความรูสึก ความสนใจ ความจํา  
จินตนาการ 
  4.3 เลือกกิจกรรมและสื่อที่ใชในหองเรียนใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม  เปนกิจกรรมที่มี 
ความหมาย และเปนประโยชนในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 
  4.4 ในการดําเนินกจิกรรม ผูสอนตองชวยใหผูเรยีนไดแสดงออกดานภาษาใหมากที่สุด เชน  
เลือกกิจกรรมใหเหมาะกับระดับความรูดานภาษาของผูเรียน กิจกรรมที่สนุกสนาน และผูเรียนไดแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับกจิกรรมที่ไดเรียนรู   
  นอกจากนี้ คราเชน (สุมิตรา อังวัฒนกุล.  2540;  อางอิงจาก Krashen.  1987: 35 – 40) ไดกลาวถึง
สมมติฐานในการเรียนรูภาษาไว  5  ประการ  ดังนี้ 
   1. สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนและการรูภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis)  
สมมติฐานนี้ สรุปวาการเรียนรูภาษาของคนเรามี  2  รูปแบบ  คือ 
    1.1 การรูภาษา (Language Acquisition) เปนวิธีการเรียนรูภาษาที่มี 2 กระบวนการ
คลายคลึงหรือเหมือนกับการเรียนรูภาษาแม คือ เปนการเรียนรูภาษาโดยไมรูตัว (Subconscious) ผูเรียนจะ
ไมไดคิดวากําลังเรียนรูภาษาอยู เพราะมุงที่การใชภาษาเพื่อการสื่อสารเทานั้น การเรียนรูดวยวิธีนี้ ผูเรียน
มักไมรูตวัวา ไดเรียนกฎเกณฑของภาษาแลว เพราะไมมีการเนนเรื่องกฎเกณฑดังกลาว แตผูเรยีนก็จะรูสึก
ไดถึงความถูกผิดของภาษา  การเรียนรูแบบนี้จึงมีลักษณะเปนธรรมชาติ  และไมเปนทางการ 
    1.2 การเรียนภาษา (Language  Learning) เปนวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศโดย
รูตัวเปนการเรียนรูกฎเกณฑของภาษาเปนหลัก ซ่ึงผูเรียนมักจะอธิบายกฎเกณฑของภาษาได มีความรูเกี่ยวกับ
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ตัวภาษาที่เรียน แตในการเรยีนดวยวิธีนี้ไมมีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารเหมือนในชวีิตประจําวัน จึงเปน
การเรียนรูอยางเปนทางการ 
   2. สมมติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order  
Hypothesis)  การรูภาษานั้นเปนไปอยางมีขั้นตอน ผูเรียนจะเรียนรูโครงสรางทางภาษาบางอยางกอน 
   3. สมมติฐานเกี่ยวกับกลไกทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis)  สมมติฐานนี้
มีสาระสําคัญวาการรูภาษา (Acquisition) และการเรียนภาษา (Learning) นําไปใชประโยชนไดตางกัน  
การรูภาษาสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงได โดยมีความคลองแคลวในการใชภาษา สวนการเรียน
ภาษามีประโยชนในการใชตรวจสอบความถูกตองของภาษา หรือทําหนาที่เปนกลไกทดสอบภาษาเทานั้น  
ดังนั้นการเรียนภาษาจึงนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําไดไมมากนัก   
   4. สมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูขอมูลทางภาษา (The  Input  Hypothesis) สมมติฐานนี้
มีสาระสําคัญวา ปจจัยหนึ่งทีจ่ําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนรูภาษาที่สอง คือ ขอมูลทางภาษาที่ผูเรียนสามารถ
เขาใจได หรือที่เรียกวา Comprehensible Input ขอมูลดังกลาวนี้ อาจไดมาจากการฟงหรือการอาน แต
จะตองเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถเขาใจได มฉิะนั้นขอมูลดงักลาวจะเปนเพียง  “เสียง” หรือ  “ตัวอักษร” ที่
ไมมีความหมายสําหรับผูเรียน นอกจากนี้ขอมูลจะตองมีความหมายในเนื้อหาดวย ไมใชเปนเพยีงกฎเกณฑ
หรือโครงสรางของภาษาเทานั้น และตองเปนขอมูลที่นาสนใจและเกี่ยวของกับตัวผูเรียน เชน การพูดให
ดูแลตัวเองทีพ่อแมพูดกับลูก ตองเปนภาษาที่เด็กสามารถเขาใจได มีความหมายตอเด็ก ไมใชพดูเพื่อให
เด็กเห็นโครงสรางกฎเกณฑทางภาษาเทานัน้ 
   5. สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางดานจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis
สมมติฐานนี้มีสาระสําคัญวา ปจจัยท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรูภาษาที่สอง คือ ปจจัย
ดานเจตคต ิ เชน แรงจูงใจ ความวิตกกังวล ซ่ึงเปนสิ่งที่จะชวยสงเสริมหรือขัดขวางการเรียนรูภาษาของ
ผูเรียนได แมผูเรียนจะไดรับขอมูลที่เขาสามารถเขาใจไดก็ตาม 
 สมมติฐาน 5 ประการนี้ อาจสรุปไดวา การเรียนรูภาษาที่สองนั้นมี 2 รูปแบบ คือ แบบรูภาษา  
และแบบเรยีนภาษา การเรียนรูทั้ง 2 แบบนี้ ใหผลตางกนัการเรียนแบบรูภาษาชวยใหผูเรียนใชภาษาได
อยางคลองแคลว สวนการเรียนแบบเรียนภาษาชวยในดานการตรวจสอบความถูกตองของภาษา อยางไรก็ตาม
ยังมีปจจยัอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอการเรียนรูภาษา คือ ขอมูลทางภาษาทีผู่เรียนสามารถเขาใจได และเจตคติ
ของผูเรียนที่ควรมีความวิตกกังวลใหนอย แตมีแรงจูงใจที่สูง นอกจากนี้ยังมีเวลาที่ใชในการเรียนรู ความถนัด  
วัยของผูเรียน ฯลฯ ก็เปนสวนประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาที่สองเชนกัน 
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แนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ตามองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนดาน
หลักสูตร ดานอาจารย ดานวธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดาน
ปจจัยเกื้อหนนุ มีแนวคิดและหลักการ ดังนี้ 
 1. ดานหลักสูตร 
  หลักสูตรเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรเปนตัวกําหนด
วัตถุประสงค กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นใหแกผูเรียน ดังที่ กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 60) ใหความหมายของ
หลักสูตรไววา หลักสูตร หมายถึง เอกสารที่กําหนดโครงการศึกษา โดยกําหนดความมุงหมายของการศึกษา  
เนื้อหาของความรูและประสบการณที่จะจัดใหกับผูเรียน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล ซ่ึง
สอดคลองกับ นิโคล (อัจฉรา วัฒนาณรงค.  2550; อางอิงจาก Nicholls.  1978: 16) ที่กลาวถึงองคประกอบ
ของหลักสูตรที่สมบูรณวา ตองประกอบดวยองคประกอบ 4  ประการ  ดังนี้   
  1.1 จุดมุงหมาย  (Objective) เปนส่ิงที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 
  1.2 เนื้อหาวิชา (Content) สาระของความรูและประสบการณที่จัดไวสําหรับผูเรียน 
  1.3 วิธีการ (Methods) วิธีการสอนหรือการจดักจิกรรมเพื่อใหเกิดการเรยีนรูตามจุดมุงหมาย 
  1.4 การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบการเรียนการสอนวาบรรลุผลตามจุดประสงค
หรือไม 
  นอกจากนี้ ในการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตองมีการพัฒนา
หลักสูตรทีเ่ปดสอนทกุหลักสตูรใหสอดคลองกับความตองการทางดานวชิาการและวชิาชีพ มกีารประเมิน 
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มกีารบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และมกีารปรบัปรงุหลักสูตรที่ทนัสมัย
กับความเปลี่ยนแปลง (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา.  2541: 13) และ นีกลีย และ อีแวนส (Neagley; & Evans.  
1967:  15 – 16) ไดกลาวถึง ลักษณะของหลักสูตรที่ดี ไวดังนี้ 
   1. มีการวางแผนจัดทําและประเมินผลอยางเปนระบบ 
   2. ตองสะทอนวัตถุประสงคของสถานศึกษาออกมาอยางเดนชัด 
   3. รักษาดุลภาพของวัตถุประสงคดานตาง ๆไวโดยตลอด 
   4. ตองสงเสริมใหไดประสบการณที่ตอเนื่องกัน 
   5. มีความยืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณและสภาพของผูเรียน 
   6. ตองใชประโยชนจากประสบการณการเรียนและจากทรัพยากรตาง  ๆที่มีอยูใหมากที่สุด 
   7. ตองใหผูเรียนแตละคนมีโอกาสพัฒนาตนเองไปใหถึงขีดสุด 
  นอกจากองคประกอบของหลักสูตรและคุณลักษณะของหลักสตูรที่ดีดังกลาวแลว ยังมีผูกลาวถึง
ลักษณะของหลักสูตรที่ดวีา หลักสูตรทีด่ียอมสามารถสราง และผลิตบณัฑติใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม สถาบันอุดมศึกษา จึงตองพัฒนาหลักสูตรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
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และตองเปนหลักสูตรที่สนองความตองการของนักศึกษาในสถาบันดวย (ทองอินทร วงศโสธร และคนอื่นๆ.  
2522: 72 – 74) ซ่ึงตรงกบัความเหน็ของ ลมุล รัตตากร (2528: 13) เหน็วา การจัดการศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษา
จําเปนตองเนนทั้งในดานความรู  ดานวิชาการ  และการจัดการศึกษาใหสอด คลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศชาติ และ ปทีบ เมธาคุณวุฒิ (2532:  1)  ยังไดกลาว ถึงหลักสูตรวา  ความหมายและ
ขอบเขตของหลักสูตรเปลี่ยนไปอยูเสมอ และสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาการ ศึกษาแตละสมัย 
  การจัดหลักสูตรภาษาตางประเทศเปนอีกหลักสูตรหนึ่งที่มีความจําเปนอยางยิง่ที่ตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อสนองความตองการรูภาษาของผูเรียน  ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนากุล (2537: 35) กลาววา  
ในชวงป ค.ศ.  1970 – 1979 ไดมีผูใหความสนใจตอการจัดเนื้อหาหลักสูตรเปนอันมาก เพราะจุดมุงหมาย
ของการสอนภาษาไดเปลี่ยนไปจากการเนนเนื้อหาทางไวยากรณมาเปนการเนนการปฏิบัติและการสื่อสาร   
  บราวด (Brown.  1995) ไดแบงสวนประกอบของหลักสูตรภาษาตางประเทศเปน 4 สวน ดงันี้ 
   1. แนวคิดทฤษฎี (Approach) ขึ้นอยูกับความตองการและความจําเปนของผูเรียนแตละ
สมัย ผูสรางหลักสูตรหรือผูสอนตองวิเคราะหความจําเปนหรือความตองการของผูเรียนกอน แลวจึงศึกษาวา
ความจําเปนหรือความตองการนั้นใชแนวคิดทฤษฎีใดบาง 
   2. แผนการจัดการรายวิชา (Syllabus) เมื่อไดผลวิเคราะหความตองการของผูเรียน และ
แนวคดิแลว จงึนําผลการวิเคราะหมาออกแบบแผนการจัดการรายวชิา โดยตดัสินใจวาผูเรียนควรเรยีนอะไร   
ตองจัดลําดับเนื้อหาอยางไร 
   3. เทคนิคการสอน (Technique) มีความสัมพันธกับแนวคดิทฤษฎีและแผนการจัด 
การรายวิชา เพราะในแตละแนวคดิทฤษฎแีละแตละแผนการจัดการรายวิชา ผูสอนสามารถใชเทคนิคได
หลากหลาย  
   4. การฝก (Exercise) คือ การฝกทํากิจกรรมทางภาษาหลังจากที่ผูสอนไดใหความรูแลว 
  จากการศึกษาสวนประกอบของการจัดหลักสูตรภาษาตางประเทศดังกลาว เห็นไดวา ส่ิงสําคัญ
ประการแรกในการสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศ คือ การวิเคราะหความตองการของผูเรียน เพื่อใหการจัด
หลักสูตรสอดคลองกับความตองการผูเรียน และนําไปสูความสําเร็จในการเรียนการสอน ดังที่ วิดโดวสัน  
(Widdowson.  1978: 16) กลาววา ถาสามารถทราบความตองการของผูเรียนและนําเขามาประกอบการสราง
หลักสูตรรายวชิา เพื่อนําไปใชกับสื่อการเรียน  ใหผูเรียนไดเรียนรู ในสิ่งที่ตองการ พรอมกับใชวิธีสอน
ที่เหมาะสมแลว โอกาสที่ผูเรียนจะบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรก็มีมากขึ้น  
  ดังนั้นการจดัหลักสูตรภาษาตางประเทศจึงตองมีรายละเอยีด ดังนี้ บราวน (ธูปทอง กวางสวาสดิ์.  
2549: 15 – 28; อางอิงจาก Brown.  1995) 
   1. การวิเคราะหความตองการ (Need Analysis) เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนมากที่สุด และผลที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปกําหนดเปาหมายและจุดประสงค 
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   2. การกําหนดเปาหมายและจุดประสงค (Goal and Objective) การกําหนดเปาหมาย
และจดุประสงคจะตองมีความสัมพันธกนั โดยเปาหมายเปนตวักําหนดหลักสูตร การทําแผนการจดัการรายวิชา  
การกําหนดพฤติกรรมการเรียนการสอน โดยขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน สวนจุดประสงค คือ ส่ิงที่
ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูเพื่อบรรลุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
   3. การทดสอบ (Testing) เมื่อกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรแลวจะตองมีการทดสอบ  
ซ่ึงมี 4 ประเภท ดังนี้ 
    3.1 การทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษา 
    3.2 การทดสอบเพื่อจัดกลุมผูเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันเรียนในกลุมเดียวกัน 
    3.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
    3.4 การทดสอบเพื่อวินิจฉัย 
   4. การจัดหาสื่อและอุปกรณ (Material) กอนการจัดหาสื่อและอุปกรณ จะตองทําความเขาใจ
ลักษณะของหลักสูตรกอนวาตั้งอยูบนพื้นฐาน แผนการจัดการรายวิชา เทคนิคการสอน และการฝกใด เพื่อ
นํามากําหนดกรอบในการจัดหาสื่อและอุปกรณ 
   5. การสอน (Teaching) ตองมีความสอดคลองกับเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา  
รวมทั้งทฤษฎีที่ใช และแผนการจัดการรายวิชาตามหลักสูตร  
   6. การประเมินหลักสูตร ประเมนิดวยกนั 3 ดาน ไดแก สัมฤทธิผล ประสิทธิภาพ  และ
ทัศนคติ 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในดานหลักสูตร  
ผลการวิจยัของ สุนีย ประสมปลื้ม (2535: บทคัดยอ) ในการประเมนิหลักสูตรภาษาอังกฤษระดบัปริญญาตรี  
สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยครูภาคอีสาน พบวา องคประกอบของหลักสูตรและจุดมุงหมายของ
หลักสูตร มีความชัดเจนและเหมาะสมในดานสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติทีด่ีตอภาษาอังกฤษ แตไมเหมาะสม
ในดานความสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาวรรณ พุทธสงกรานต  
(2540: 124 – 125) เร่ืองการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา อังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
พุทธศักราช 2532 ของมหาวิทยาลัยศรีปทมุ พบวา ควรปรบัปรุงเนื้อหาวชิาใหสอดคลองกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี มีความเหมาะสมและทนัสมยั ปรับปรุงวตัถุประสงคของหลักสตูรใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง
ของสังคมไทย และสังคมโลก และจากการศึกษางานวิจัยของ อารี สุวโรพร (2540) เร่ืองการวิเคราะหงาน
ทางการพยาบาล เพื่อเปนพื้นฐานในการหาความตองการและปญหาในการใชภาษาองักฤษ สําหรับพยาบาล  
พบวา หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลตองมีจุดประสงคของหลักสูตรที่ชวยใหพยาบาลสามารถนํา
ภาษาอังกฤษไปใชในการปฏิบัติกจิกรรมทางพยาบาลไดประสบความสําเร็จ เนื้อหาในการสอน ควรเปน
เนื้อหาเกี่ยวกับการพยาบาลและเนื้อหาทั่วๆไปเกี่ยวกับการสื่อสารกับผูปวยตางชาติ   
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 2. ดานอาจารย   
  ในการจัดการเรียนการสอนอาจารยผูสอนถือวามีบทบาทสําคัญมาก เพราะเปนสื่อกลางใน
การถายทอดความรูแกผูเรียน ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 13) กลาววา ผูสอนมีบทบาท
สําคัญที่สุด ในการถายทอดความคิด วิทยาการ และกระบวนการใหแกผูเรียน ดังนั้น ผูสอนยอมจะเปนผูที่
ทําใหการเรียนการสอนเกิดผลดีได โดยผูสอนควรมีองคประกอบ ดังนี้ 
  1.1 บุคลิกภาพของผูสอน หมายรวมถึง การพูด เสียงที่พูด ความกระจางในการพูด สําเนียง
ที่พูด หนาตา กิริยาทาทางและการแสดงออกตางๆ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทัศนคตติอวิชาชีพ คณุธรรม
จริยธรรม ความอดทน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความเสียสละและความขยันหมั่นเพียร 
  1.2 ความรูของผูสอน ผูเรียนยอมคาดหวังไวสูงวา  ผูสอนจะมีความพรอมทางดานวิชาการ  
สามารถจะใหขอมูล สอน อธิบายหลักเกณฑ ทฤษฎี และขอสงสัยตางๆ ใหผูเรียนไดกระจางชัด ดังนั้น
ผูสอนจะตองมีความใฝรู  ตดิตามขาวสารทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ  และมีความพรอมที่จะสอน 
  1.3 วิธีการสอน การสอนที่ดีนั้น รวมถึงที่ผูสอนรูจักวิธีการถายทอดความรู ความคิดให
ผูเรียน โดยใชวิธีการแตกตางกันออกไปอยางเหมาะสม และนาสนใจ ทําใหผูเรียนไดความรูความคิดตาม
ความมุงหมายของผูสอน นอกจากนี้ก็ควรมีความเขาใจ ใสใจตอผูเรียนตลอดจนความรักศรัทธาในวิชาชีพ
อาจารยอีกดวย 
   องคประกอบของผูสอนดังกลาวขางตน สอดคลองกับหลักการของการเปนครูที่ดีของ  
นที เงินประยรู (นุสรา ตติไตรสกุล.  2545: 25; อางอิงจาก นที เงินประยูร.  2526: 14) กลาววา ครูที่ดี
ตองประกอบดวยลักษณะ  ดังนี ้
    1. มีความรูดีในเนื้อหาวิชาที่สอน 
    2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
    3. มีความเขาใจธรรมชาติตามวัยของผูเรียน 
    4. รูจักกําหนดขอบเขต วางแผนและเตรียมการสอน 
    5. รูจักวางตน ปรับปรุงบุคลิกภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ตลอดทั้งยอมรับ
นโยบายของผูบริหาร 
    6. รูหลักองคประกอบการสอน 4 ประการ คือ สอนทําไม สอนอะไร สอนอยางไร  
สอนแลวไดผลอยางไร 
   นอกจากนี ้อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาตองมี
ระบบการสรรหา การพัฒนาและการธํารงรกัษาไวซ่ึงอาจารยที่มีคณุวุฒ ิความรูความสามารถ ประสบการณ  
คุณธรรมและจริยธรรม มีการกําหนดภารกิจของอาจารยไวอยางชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ภารกิจอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา.  2541: 13)   



  17 

   ในการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ อาจารยผูสอนยอมมีบทบาทสําคัญ
มาก เชนกัน เพราะอาจารยผูสอนตองเปนผูเลือกวิธีในการดําเนินการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ  
ดังที่ เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542: 1) กลาววา ปจจัยที่ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบความสําเร็จ  
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ อาจารยผูสอน   
   นอกจากองคประกอบพื้นฐานดังกลาวขางตนที่อาจารยผูสอนควรมีแลว อาจารยผูสอน
ภาษาตางประเทศยังตองมีองคประกอบดานความรูที่แตกตางไปจากอาจารยผูสอนในศาสตรอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศในระดับอุดมศึกษา ผูสอนจําตองมีความรูความสามารถ ในทักษะทั้ง 4  
คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทกัษะการอาน และทกัษะการเขียนในระดับสูง เพื่อศกัยภาพในการพัฒนา
ผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ สุทธพร รัตนกุล (2549: 49) ที่กลาววา การเรียนภาษา อังกฤษใน
ระดบัอุดมศึกษานั้น เปนการเตรียมนกัศึกษาใหสามารถนําไปใชในชีวติประจาํวนั การหางานทาํไดในภายหลัง 
การเรียนจบ ไปจนถึงการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
   ดังนั้นอาจารยผูสอนภาษาตางประเทศ จึงตองมีความรูความสามารถพื้นฐานทางภาษา
ในระดับดีดังที ่ทิพวัลย มาแสง (2532: 8 – 12) ไดกลาวถึงพืน้ฐานความรูความสามารถของครูสอนภาษาองักฤษ
ไว ดังนี ้
    1. คุณสมบัติและความสามรถ 
     1.1 ดานภาษา (Language) ผูสอนจะตองมีความรูความสามารถในเรื่องของ
เสียงและการออกเสียง (Pronunciation) คือ จะตองออกเสยีงไดอยางถูกตอง การฟง (Aural Comprehension)  
จะตองฟงและเขาใจเนื้อความนั้นๆ การพูด (Speaking) จะตองพูดไดอยางถูกตองชัดเจน การอาน 
(Reading Comprehension) อานแลวรูเร่ืองและสามารถเขาใจทันที การเขียน (Writing) จะตองเขียนประโยค 
และขอความถูกตอง การวิเคราะหคําศัพทตางๆ (Language analysis) จะตองสามารถวิเคราะหคําตางๆ ได 
     1.2 ดานขนบธรรมเนียมประเพณี  (Culture)  ผูสอนจะตองมีความรูทางดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษาพอสมควรแกการสอน 
    2. รูหลักจิตวิทยาการเรียนรูภาษา 
    3.  รูระดับการเรียนรูของผูเรียน 
   นอกจากความรูความสามารถทางภาษา และทักษะทั้ง 4 ดานแลว อาจารยผูสอน
ภาษาตางประเทศ พึงมีคุณลักษณะของการเปนอาจารยผูสอนภาษาตางประเทศในดานอืน่  ๆอีก ดงัที ่ประพาศน  
พฤทธิประภา (สุนทร หลุนประพันธ.  2547: 29; อางอิงจาก ประพาศน  พฤทธิประภา.  2527:  4) ไดสรุป
คุณสมบัติของผูสอนภาษาองักฤษไว ดังนี้ 
    1. มีความสามารถในทักษะทั้ง 4 ทั้ง คือ การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ
เพียงพอที่จะปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษได 



  18 

    2. มีความรูดานวิชาภาษาศาสตร ภาษาศาสตรสังคม (Social Linguistics) ในการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
    3. เขาใจหลักเกณฑในการสอนภาษา (Language Pedagogy) โดยใชทฤษฎีเทคนิค  
และวิธีการสอนไดอยางเหมาะสม 
    4. เขาใจนโยบายภาษาตางประเทศ สภาพการศึกษา และความสําคัญของวิชาภาษา 
อังกฤษในหลักสูตรและในสังคม 
   ทั้งนี้ มิลเลอร (ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ.  2547:  17; อางอิงจาก Miller.  1987: 40 – 41)  
ไดกลาวถึง ลักษณะของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษไว  ดังนี้ 
    1. อาจารยผูสอนตองมีความกระตือรือรนในการสอน เพราะอาจารยผูสอน และ
วิธีการสอนเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหผูเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบทางภาษา ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จในการเรียนรู
ภาษา 
    2. อาจารยผูสอนตองมีความคิดสรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดใช
ทักษะที่ไดเรียนรูมา  เชน  การฟงเพลง  ดูภาพยนตร 
    3. อาจารยผูสอนตองมีอารมณขันในระหวางการเรียนการสอน เพราะจะทําให
ผูเรียนเกดิการผอนคลาย ไมเครียด และเปนการเสริมสรางความสัมพนัธอันดีระหวางผูสอนกับผูเรียน 
    4. มีการทักทายผูเรียนโดยใชภาษาอังกฤษ ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อกระตุน
ใหผูเรียนมีความเชื่อมั่น และความทาทายในการใชภาษาอังกฤษในการโตตอบ 
  จากคณุลักษณะของอาจารยผูสอนภาษาขางตน สามารถสรุปไดวา อาจารยผูสอนภาษาพึงมี
บุคลิกลักษณะเฉพาะของการเปนอาจารย และนอกเหนอืจากนั้นอาจารยผูสอนภาษาควรมคีวามรู  ความสามารถ  
ความเขาใจในทักษะทั้ง 4 เปนอยางดี สามารถใช ถายทอด ทักษะทั้ง 4 ดานใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี  รวมถึง
มีความรู ความเขาใจถึงวัฒนธรรมเจาของภาษานั้นๆ ดวย   
  นอกจากความรู ความสามารถ ดังกลาวขางตนที่อาจารยผูสอนภาษาตางประเทศพงึมี ใน
การจัดการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศใหประสบความสําเร็จแลว การจัดการเรียนการสอนภาษา ตางประเทศ
ควรมีอาจารยผูสอน ซ่ึงเปนเจาของภาษาตางประเทศนั้นๆ รวมสอนดวย เพราะการเรียนภาษากับอาจารย
เจาของภาษาโดยตรงสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดังการศกึษางานวิจยัของ บารแรต  
และ คอนทรา (พรพิมล เสนะวงศ.   2547; อางอิงจาก Barrett; & Kontra.  2000:  19 – 23) พบวา ส่ิงที่ผูเรียน
และเพื่อนรวมงานของอาจารยชาวตางประเทศเห็นวา เปนสิ่งที่มีคุณคาที่ไดจากอาจารยเจาของภาษา คือ
เจาของภาษาเปนของจริงของแท ทั้งในดานการออกเสียง ศัพท การใชภาษา และวัฒนธรรม และสอดคลอง
กับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2548: บทคัดยอ) เร่ืองการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของผูสอนที่ผานการอบรมการสอนภาษาจนี ณ มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา การสง
ผูสอนไปอบรมภาษาจนีในประเทศจีน ทําใหรูขนบธรรมเนียม และมีประโยชนในดานเทคนิคการสอน และ
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สามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนได นอกจากนี้งานวิจัยของชุติกาญจน บุญญะธิติสุข  
(2546: 68) เร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษา 
ตางประเทศ ของนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พบวา ทัศนะของนิสิตตอพฤติกรรมการสอนของ
อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลสูงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา อังกฤษของ 
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 3. ดานวิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการเรียนการสอน  
เพราะผูสอนตองอาศัยวิธีการสอน และกิจกรรมในการถายทอดความรูไปสูผูเรียน ดงัที่ ทิศนา แขมมณี  
กลาววา วิธีสอน คือ ขั้นตอนในการดําเนินการสอนใหสําเร็จดวยวิธีการตาง  ๆที่แตกตางกนัไปตามองคประกอบ
และขั้นตอนสําคัญ อันเปนลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนที่ขาดไมไดของวิชานั้นๆ 
  นอกจากนี้ การดเนอร (Gardner.   1985: 7 – 8) ไดกลาวถึง ผูสอนและวิธีสอนของผูสอนวา
มีบทบาทสําคัญขณะอยูในหองเรียนที่จะกอใหเกดิเจตคติตางๆ ในตัวผูเรียน หากผูสอนมีทักษะการสอน
ภาษาทีเ่กง และสามารถกระตุนใหผูเรียนรูสึกอยากเรยีน ตลอดจนมีวิธีสอนที่ดงึดดูใจจะชวยใหผูเรียนเกิด
เจตคติที่ดีในการเรียนได และ พนัส หันนาคินทร (2524:  179) แสดงความคิดเห็นวา พฤติกรรมการสอน
หรือวิธีสอนของผูสอนมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาหรือความรูที่สอน เนื่องจากหากผูสอนใชวิธีสอนที่ดี             
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมจะทําใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชานั้นได 
  ดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรมในการเรยีนการสอนระดับอุดมศึกษานั้น วลัลภา เทพหัสดนิ  
ณ อยุธยา (2544: 72) ไดกลาวถึงพัฒนาการการสอนในระดบัอุดมศกึษาใหมีคุณภาพวา ผูสอนจะตองพจิารณา
ระบบการสอน โดยวิเคราะหสถานการณ สาระการสอน สภาพนิสิต ดังนัน้การเลือกวิธีการสอน จึงขึ้นอยูกับ
การวางแผนการสอนของผูสอนวามวีัตถุประสงคอยางไร การเลือกวิธีสอนนั้น ในแตละบทเรียน หรือช่ัวโมง
สอนชั่วโมงหนึ่ง อาจใชวิธีการสอนหลายๆ แบบก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนือ้หาสาระที่จะสอน   
  การเลือกวิธีสอน และกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ก็เชนกัน ตองคํานึงถึง
จุดประสงคของรายวิชานั้นๆ ดังที่ สุทธพร รัตนกุล (2549: 55) กลาววา การสอนภาษาในระดับอุดมศึกษา
ไมมีวิธีตายตวัในการสอน เนื่องจากขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนแตละคน ซ่ึงก็จะใชเทคนิควิธีการตางๆ ให
เหมาะสมกับผูเรียน และขึ้นอยูกับรายวิชา หากเปนวิชาที่ไมเฉพาะเจาะจงทักษะ เชน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  
(Basic English/Fundamental English) อาจารยก็จะสอนทุกทักษะ แตหากเปนวิชาที่เฉพาะเจาะจงทักษะใด
ทักษะหนึ่ง เชน วิชาการฟง (Listening) อาจารยก็จะใชส่ืออ่ืนๆ นอกจากตําราประกอบการสอน เชน ใช
เทปหรือวิดีโอที่เกี่ยวกับบทสนทนา เพื่อฝกทักษะการฟง 
  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 39 – 119) ไดกลาวถึงวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
ที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน ดงันี้ 
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   1. วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล (The  Grammar – Translation Method) เปน
การสอนที่มีวตัถุประสงค เพื่อใหผูเรียนมคีวามสามารถในการอาน เนนใหผูเรียนจาํกฎเกณฑ และศัพท
เพื่อนํามาใชในการแปลประโยคหรือบทความ จากภาษาของผูเรียนเปนภาษาตางประเทศ หรือจากภาษา 
ตางประเทศเปนภาษาของผูเรียน การสอนใชการบรรยายที่เปนภาษาของผูเรียนเอง วัดและประเมินผลจาก
การจํากฎเกณฑและศัพท 
   2. วิธีสอนแบบตรง (The  Direct  Method)  เปนการสอนที่เนนการฟง – พดู เพื่อทํา
ความเขาใจ กฎเกณฑของภาษา โดยใหผูเรียนฝกเชื่อมโยงคําและวลีเขากบัความหมายตามความหมายการใช
งานจริง โดยไมใชวิธีการแปล และใหผูเรียนสรุปกฎเกณฑของภาษาจากการฝกพูดนั้น การสอนใชภาษา 
ตางประเทศเปนสื่อ เพื่อใหผูเรียนฝกฟง  และเลียนเสียง  ดังนั้นผูสอนควรเปนผูที่มีความสามารถ ดานการพูด
ภาษาตางประเทศนั้นๆ ไดดี หรือหากเปนเจาของภาษาโดยตรงจะทําใหการจัดการเรียนการสอน ประสบ
ความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น 
   3. วิธีสอนแบบฟง – พูด (The  Audio  -  Lingual  Method)  เปนการสอนที่เนนให 
ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศไดโดยอัตโนมตัิ การสอนเริ่มดวยการใชภาษาพูด
โดยใชบทสนทนาเปนสื่อเพือ่ใหผูเรียนฝกการออกเสียงตามบทสนทนาซ้ําๆ จนคลองและสามารถโตตอบได
โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การสอนดวยวิธีนี้ยังมีการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเจาของภาษาดวย 
   4. วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรูความเขาใจ  (The  Cognitive  Code Learning  
Theory) เปนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเรื่องระบบของภาษานั้นๆ เชน ไวยากรณ รูป
ประโยค คําศัพท เปนตน เนนความเขาใจโครงสรางทางภาษา มุงที่กระบวนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาที่เรียน ใหผูเรียนมีความเขาใจภาษากอนแสดงออกทางภาษาและหลีกเลี่ยงการเรียนแบบทองจํา  การสอน
รูปแบบนี้จะเนนทักษะการอานและการฟงกอนแลวจึงตามดวยการเขียนและการพูด 
   5. วิธีสอนแบบเงียบ (The  Silent  Way) เปนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดใชความ สามารถ
ที่จะใชภาษาดวยตนเอง ผูเรียนตองพยายามนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชน เนนการเรียนรูตามความสามารถ
ของแตละบุคคล ผูเรียนแตละคนจะตองมีปฏิสัมพันธตอกัน ผูสอนเปนเพียงผูสรางสถานการณ และชี้ทาง
ในการแกปญหา ใชการสรางสถานการณตางๆ นําไปสูโครงสรางของภาษา สถานการณจะชวยใหผูเรียน
เขาใจความหายไดดีขึ้น 
   6. วิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง (The  Total  Physical  Response Method)  
เปนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีประสบการณที่สนุกสนานในการเรยีนเพือ่การสื่อสารเปนภาษาตางประเทศ  
ส่ือความหายของภาษาตางประเทศโดยการปฏิบัติ หรือใชกริยาอาการประกอบ ผูเรียนจะเรียนรูภาษาจาก
การสังเกตการกระทําและจากการฝกปฏิบัติดวยตนเอง การเรียนภาษาเรียนเปนกลุมคําที่มีความหมาย ไมเรียน
คําโดดๆ เนนภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน ผูเรียนจะไดรับการฝกฟงใหเขาใจกอนที่จะฝกพูด 
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   7. วิธีสอนแบบชักชวน (Suggestopedia) เปนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเรียนภาษาที่
ใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน กิจกรรมทางภาษาจะเนนการสื่อสาร เนนสภาพแวดลอมที่เปนจริงในการใช
ภาษา ผูเรียนสามารถเรียนภาษาไดโดยไมรูตัว การเรียนการสอนจะใชบทสนทาเปนสือ่ในการเรยีนนําไปสู
การเรียนไวยากรณและคําศัพท 
   8. วิธีสอนภาษาแบบกลุมสมัพนัธ (Community Language Learning) เปนการสอน
โดยเนนใหผูเรียนใชภาษาที่เรียนในการติดตอส่ือสาร ยึดผูเรียนเปนหลัก เนนการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
ผูสอนกับผูเรียนและระหวางผูเรียนกบัผูเรียน ความรูทางภาษาที่ไดมิใชเปนเพยีงสถานการณเฉพาะทีผู่สอน
กําหนด แตเปนความรูที่สามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ที่กวางขวางไปจากบทเรียน 
   9. วิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  (The  Communicative Approach)  
เปนการจดัการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ การสอนภาษาเพื่อใหผูเรียนมีความ สามารถในการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารได ไมใชเรียนเพียงรูปแบบของภาษาเทานั้น แตยังเนนใหผูเรียนเปนผูใชภาษาในการสนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูลกัน โดยการใชภาษาตองเปนภาษาทีเ่จาของภาษาใชจริงในการสื่อความหมาย เพื่อใหผูเรียน
ส่ือสารไดอยางเหมาะสมและคลองแคลว 
  การจะเลือกใชแนวคิดหรือวิธีการสอนแบบใด จะตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน
อายุของผูเรียน เปนตน ทั้งนี้เพราะความรูทางภาษาที่สองของคนเราไดมาดวยวิธีการที่แตกตางกัน ดังนั้น
ถาใชวิธีสอนที่ไมเหมาะสม ยอมทําใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียน วิธีการสอนที่ดี ควรเปน
วิธีที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่จะพบในสภาพที่แทจริง (สุมิตรา อังวัฒนกุล.  2535: 196)   
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในดานวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอนของ พงศพรรณ สินธุชัย (2534: 85 – 90) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและ
ความตองการในการเรยีนรูภาษาอังกฤษของนักศกึษา คณะบริหารธรุกิจ ช้ันปที่ 2 มหาวิทยาลยัสยาม พบวา
นักศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีปญหาและความตองการในการเรียนรูภาษา อังกฤษในการฟง  
และการพดูไมแตกตางกนั สวนในดานการอานและการเขียนนั้น นกัศกึษามปีญหาและความตองการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษางานวิจัยของ ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ (2547:  77)  
ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธรุกิจ
และการทองเที่ยวกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบวา นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว
กรุงเทพ มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนา เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษวา มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาจารยผูสอนไดจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูในการฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน  
รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออก และมีความสนุกสนานในการเรียนรู   
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 4.  ดานการวดัและประเมินผล 
  การวดัและประเมนิผลเปนกระบวนการสําคัญในการจดัการเรียนการสอน เพราะเปนตวัช้ีวดั
ไดถึงประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอน ดังที่ กิ่งแกว อารีรักษ (2544:  11) กลาววา  
ผลที่ไดจากการวัดผล สามารถนําไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินประเมนิผลการเรียนรูของ
ผูเรียนได และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การแนะแนว การศึกษาวจิัย เพื่อจะชวยใหกจิกรรม
ทางการศกึษาไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง 
  กาญจนา  จันทะดวง (2542:  118) ไดใหความหมายการวัดและประเมินผล ดังนี ้
   การวัดผล (Measurement) หมายถึง วิธีการตรวจสอบความสามารถของผูเรียน หลังจาก
ที่ผูสอนไดนําเสนอเนื้อหาหรือใหความรูแกผูเรียนไปแลว เปนการตรวจสอบเพื่อหาขอมลูเกี่ยวกับตวัผูเรียน
วามีความสามารถในดานตางๆ ตามจุดประสงคที่ผูสอนคาดหวังไวหรือไม 
   วิธีการวัดผล ไดแก การสังเกต การซักถาม การทดสอบ การตรวจผลงานจากการทํา
แบบฝกหัด การทํารายงาน  และการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน เปนตน 
   การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการที่นําผลการวัดผลมาพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ
คุณคา คุณภาพ การสอบได สอบตก ฯลฯ  ซ่ึงการประเมินผลไดมาจากการวัดผลหลายๆ ดานดวยกนั โดย
นําผลที่ไดจากการวัดมาเปรยีบเทียบกับเกณฑของผูสอน แลวทําใหผูสอนสามารถพิจารณาตัดสินชี้ขาด
ระดับความ รูความสามารถของผูเรียนไดวาสูง  ปานกลาง  หรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
  นอกจากนี้ อุทุมพร จามรมาน (2535) กลาววา การวัดผลทางการศึกษา หมายถึง การตรวจ 
สอบพัฒนาการทางสมอง รางกาย จิตใจ และสังคมของผูเรียน การวัดผลที่ดีตองวัดไดครอบคลุมในสิ่งที่
ตองการวัด และตองมัน่ใจวาสามารถวัดสิ่งนั้นไดแนนอน และใหแนวคิดในการประเมนิผล คือ การตดัสิน
ภายใตเกณฑทีร่ะบุไว โดยใชขอมูลจากการวัดที่เชื่อถือได 
  ศิริพงศ พะยอมแยม (2533:  61 – 62) กลาวถึง การวัดและประเมินผลที่ดี ควรมีลักษณะ
ดังนี้ 
   1. มีความเชื่อถือไดสูง คือ ไมวาจะวัดหรือประเมินผลกี่คร้ัง ลําดับความสามารถของ
ผูเรียนนั้นๆ จะไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
   2. ความเที่ยงตรง สามารถวัดและประเมินผลไดตรงตามจุดที่ตองการ 
   3. มีอํานาจจําแนก คือ สามารถแยกออกไดระหวางผูที่เรียนเกง และผูที่เรียนออนตาม
สภาพการเรยีนรูจริง 
   4. มีความเปนปรนัย คือ ความคงที่ในการวัดและการประเมิน 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545:  15) ไดแบงการประเมินผลออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
   1. การประเมินผลแบบอิงกลุม (Norm – referenced Evaluation) เปนการตัดสินคุณคา
ของคุณลักษณะหรือพฤติกรรม โดยเปรียบเทียบกับผูเรียนที่อยูในกลุมเดียวกัน เพื่อจัดลําดับบุคคลในกลุม 
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   2. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ (Criterion – referenced Evaluation) เปนการตัดสิน
คุณคาของคุณลักษณะหรือพฤติกรรม โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ ซ่ึงเปนเกณฑมาตรฐานหรือเกณฑที่ผูประเมิน
กําหนดขึ้น การประเมินผลแบบอิงเกณฑมีจุดมุงหมายเพื่อตัดสินวา ผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไม  มากนอยเพียงใด 
  นอกจากนี้การวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษาตองมีการวัดและประเมินผลการเรียน
อยางเปนระบบ  และไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล  (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา.  2541: 13)  
และตองกําหนดผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึน้ในตัวผูเรียนไวอยางชัดเจน และออกแบบการสอนให
สอดคลองกับผลการเรียนรู กระบวนการประเมินผลตองมีความหลากหลาย สอดคลองกับเปาหมายของ
การเรียนรู และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนได (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ;  จริยา หาสิตพานิชกุล;  
และ อาภรณ บางเจริญพรพงค.  2543:  7 – 8) 
  องคประกอบของการวัดและประเมนิผลระดบัอุดมศึกษา ประกอบดวย (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ;  
จริยา หาสิตพานิชกุล;  และ อาภรณ บางเจริญพรพงค.  2543: 9) 
   1. ความรูความคิดในระดับสูง (Cognitive  and Meta Cognitive Competencies)   
   2. ความรูสึก  ความซาบซึ้ง (Affective Competencies)   
   3. การปฏิบัติและคุณลักษณะตางๆ (Psychomotor Competencies)   
   4. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณรวมดวย (Emotional Maturity)    
  ซ่ึงผลการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาที่ควรวัด ประกอบดวย (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ;  
จริยา หาสิตพานิชกุล;  และ อาภรณ บางเจริญพรพงค.  2543:  9 – 10) 
   1. ผลการเรียนรูเฉพาะวิชา 
    ความรูลึก รูรอบในวิชาที่เรียน 
   2. ผลการเรียนรูที่เปนทักษะในการสื่อสารเฉพาะบุคคล 
    2.1 การสื่อสารที่มีประสิทธิผล  เนนการพูดและการเขียน 
    2.2 ทักษะในการจัดระบบ ระเบียบ ความรู ขอมูล ทฤษฎี 
    2.3 ทักษะในการรวบรวมความรู ขอสนเทศ เนนทักษะการฟง การอาน การวิเคราะห
และเลือกใชขอความรูอยางเหมาสม 
    2.4 ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.5 ทักษะในการทํางานและการเรียนรูโดยลําพังตนเอง 
    2.6 ทักษะในการทํางานกลุม 
    2.7 ทักษะในการคิดคํานวณและแปลความตัวเลข 
   3. ผลการเรียนรูที่เปนความสามารถทั่วไปทางวิชาการ 
    3.1 ความสามารถในการใชขอมูลยืนยันความคิด 
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    3.2 ความสามารถในการวิเคราะห 
    3.3 ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
    3.4 ความสามารถในการสังเคราะหความรูกับความคิดของตนเอง เพื่อสรางองคความรู
ใหม 
  ทั้งนี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จะสอดแทรกอยูในผลการเรียนรู ทั้ง 3  
ประการนี้ อยางเปนธรรมชาติ (Authentic) 
  กิ่งแกว อารีรักษ (2544:  74) กลาวถึง การประเมินผลทางภาษาวา การประเมินผลทางภาษา  
ผูสอนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง และการประเมินตามความสามารถจริง ซ่ึง
การประเมินผลทางภาษา ประกอบดวย 
   1. การประเมินผลทางภาษาตามสภาพจริง ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
    1.1 ความคิดรวบยอดทางภาษา  ไดแก  ศัพท สํานวน ไวยากรณ โครงสราง และ
การออกเสียง 
    1.2 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู คือ การประเมินความสามารถที่
ผูเรียนแสดงออก ไมใชประเมินความบกพรอง 
    1.3 ความคิดรวบยอดเกีย่วกับการประเมนิ คือ รูวากาํลังประเมนิอะไรก็มุงประเมิน
ในสิ่งนัน้ เชน ตองการประเมนิความสามารถในการเขยีนจดหมายสมคัรงาน กเ็นนประเมนิที่จดหมายสมคัรงาน
ใหผูเรียนสามารถเขียนไดตามเงื่อนไข 
   2. สมรรถภาพในการสื่อสาร แบงเปน 4 สมรรถภาพ  ดังนี้ 
    2.1 สมรรถภาพทางภาษา บงบอกถึงความสามารถในการใชเนื้อหาภาษา ไดแก  
การเปลงเสียง  การสรางคํา  การใชคําศัพท  และโครงสรางประโยค 
    2.2 สมรรถภาพทางภาษาศาสตรสังคมและวัฒนธรรม เปนความสามารถในการใช
ภาษาตามวัฒนธรรมสังคม  ตามบทบาทและสถานภาพในสถานการณการสื่อสาร 
    2.3 สมรรถภาพทางการเรียบเรียงถอยคํา เปนความสามารถในการเรียบเรียงลําดับ
ความคิด เชื่อมโยงประโยคเปนขอความ ไมวาจะเปนขอความที่ส่ือสารดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร 
    2.4 สมรรถภาพทางยุทธศาสตรการสื่อสาร เปนความสามารถในการใชวิธีทดแทน
ตางๆ เพื่อดําเนินการสื่อสารใหตอเนื่อง เชน การอธิบายคําดวยทาทาง  หรือดวยการใชประโยคเทียบเคียง 
   เครื่องมือที่ใชในการวดัและประเมินผลทางภาษาที่รูจักกนัดี คือ การทดสอบ ซ่ึงการทดสอบ
มีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ  ดังนี้ (กิ่งแกว  อารีรักษ.  2544: 55) 
    1. ขอทดสอบแบบถูก – ผิด เปนขอทดสอบที่มีประโยชนนอยที่สุดในการทดสอบ
ทางภาษา เนื่องจากมีทางเลือกในการตอบเพียง 2 ประการ ดงันั้น นักเรียนจงึมีโอกาสที่จะเดาถูกถึงรอยละ 50 
แตการใชขอทดสอบแบบถูก – ผิด จะใชไดผลดี เมื่อตองการทดสอบความจําดานเนื้อหาความรู 
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    2. ขอทดสอบแบบจับคู  เปนแบบทดสอบที่ใชเพื่อวัดความจํา 
    3. ขอทดสอบแบบเลือกตอบ เปนขอทดสอบแบบปรนัยที่มปีระโยชนมากที่สุด  
เนื่องจากสามารถวัดได ทั้งการเรียนรูในระดับต่ําและในระดับสูง สามารถวัดความรูไดอยางกวางขวาง  
รวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ 
    4. ขอทดสอบแบบเติมความ เปนขอทดสอบที่ตองการคําตอบจากผูสอบ โดยให 
ผูสอบเขียนคํา วลี หรือสัญลักษณ โดยดึงจากขอมูลที่จําไวออกมา สามารถวัดทักษะการคดิและการแกปญหา 
ไดโดยตรง 
    5. ขอทดสอบแบบตอบสั้นๆ คาดหวังใหนักเรียนไดนําขอมลูที่มีอยูในโครงสราง
ทางปญญาของ ตนมาประมวลและสรุปเฉพาะสาระที่เปนแกนมาเขียนตอบสั้นๆ 
    6. ขอทดสอบแบบโคลซ เพื่อวัดความสามารถ ดานความเขาใจในการอาน และ
การใชภาษาไปพรอมกัน 
    7. ขอทดสอบแบบตีความ มีประโยชนในการคิดวิเคราะหและพัฒนาทักษะการ
ตีความ  สามารถใชแยกและวัดทักษะเฉพาะบางอยางได 
    8. ขอทดสอบแบบเรียงความ เปนลักษณะของการทดสอบแบบขอเขียน มีความ
เหมาะสมในการประเมินจดุประสงคการเรียนรู วัดความคดิไตรตรองในลักษณะสรางสรรค มีความแตกตาง
ที่สามารถแสดงออกได 
    9. การประเมินผลการปฏิบัติจริง เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนในหลายๆ ดานดวยการปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพมากกวาการประเมินดวยการเขียน หรือขอทดสอบ
แบบปรนัย เปนการประเมินผลทั้งผลผลิตและกระบวนการ โดยมีทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน ซ่ึง
จะประเมินไดจากการสังเกตโดยตรงจากการปฏิบัติของนักเรียน การทํารายงาน รวมทั้งการทําโครงงาน   
   ดังนัน้ในการวดัและประเมนิผลทางภาษา ผูสอนตองกําหนดจุดประสงคใหชัดเจนกอน  
วาตองการวัดอะไรบาง แลวจงึตัดสินใจเลือกใชเทคนิคการทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด  
และครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน รวมท้ังองคประกอบของ
การวัดและประเมินผลทั้ง 4 ประการ 
 จากการศกึษางานวิจยัที่เกีย่วของของกระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 65) ในการศกึษาสภาพการจดั 
การเรียนการสอนภาษาจีนของผูสอนที่ผานการอบรมภาษาจีน ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี  
พบวา กลุมตัวอยาง มีความเห็นดวยอยางมากในการวัดและประเมินผล โดยใชวิธีที่หลากหลาย สามารถ
วัดผลไดครอบคลุมผลการเรียนรู และสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาได ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษางานวิจยัของ ดารณี ตันตวิงศไชยชาญ (2537: บทคัดยอ) เร่ืองการนําเสนอโครง การจัดการเรียน
การสอนภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ สําหรับครภูาษาอังกฤษในวทิยาลัยนาฏศิลป สังกดักองศลิปศึกษา กรมศลิปากร    
พบวา การวัดผลทางภาษาควรใชการสังเกตจากการฝกปฏิบัติทั้ง 4 ทักษะการวัดผล ควรคํานึงถึงการทดสอบ
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รายจุดประสงคดวย ในขณะที่งานวิจัยของ ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ (2547: 82) ที่ศึกษาเรื่องการจัด 
การเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว
กรุงเทพตามความคิดเห็นของนิสิต พบวา ในดานการวัดและประเมินผลนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาตางกัน
มีความคิดเหน็ตอการจดัการเรียนการสอนวชิาทักษะพฒันา เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในดานการวดัและ
ประเมินผลตางกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและบริการมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับมากกวา
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและธุรกิจคาปลีก อาจเปนเพราะการวัดและประเมินผลครอบคลุมทักษะ ทั้ง 
4  ดาน และมีการวัดและประเมินผลในขณะเรียน 
 5.  ดานปจจัยเก้ือหนุน 
  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปจจยัเกื้อหนุน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ            
มีอาคารที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนแบบกลุมใหญ กลุมเล็กและการศึกษา
คนควาดวยตนเอง มีหองสมุด หนังสือ วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีส่ือการเรียนการสอน  
และอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการสืบคนและสามารถแสวงหาความรู มีบรรยากาศโดยรอบที่เอื้อใหเกิดการใฝรู
ของผูเรียน (สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา.  2541:  13)  ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 14)  
กลาววา ส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอน เชน สภาพอันแออัดภายในหองเรียน ความรอน  
เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้ เปนผลกระทบตอการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะทําใหผูเรียนไมอยากเรียน และ
ผูสอนเกิดความไมสบายใจที่จะสอน 
  นอกจากนี้ ประดิษฐ คุณรัตน (2539: 3 – 4) ไดใหความหมายของอาคารสถานที่ไววา  
อาคารสถานที่ หมายถึง ส่ิงกอสรางภายในสถานศึกษา ซ่ึงใชในการเรียนการสอนหรือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนตางๆ   
  บุญชวย จินดาประพันธ (2536:  19 – 20) ใหหลักการในการกอสรางอาคารสถานทีไ่ว  ดงันี ้
   1. พิจารณาถึงความตองการใชอาคารใหถ่ีถวน และใชประโยชนไดหลายทาง ควรคํานึง 
ถึงจํานวนของผูเรียน วัยของผูเรียน   
   2. พิจารณาหลักสถาปตยกรรมใหสวยงาม ทนทาน ปลอดภัยและสะดวก รวมทั้งการ
ถายเทของ อากาศ และความสวาง 
   3. พิจารณาถึงครภุณัฑในอาคารเรียน คือ การพิจารณาวาตองใชครุภณัฑแบบใดจงึจะ
เหมาะสมกับประโยชนที่จะใชในแตละอยาง 
  นอกจากอาคารสถานที่แลว ส่ือและอุปกรณยงัมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน  ดังที่      
กิดานันท มลิทอง (2536: 83) ไดใหความเห็นวา ส่ือการเรียนการสอนจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน ดังนี้ 
   1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น 
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   2. ส่ือจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกดิความสนกุและไมเบื่อหนาย
ในการเรียน 
   3. การใชส่ือชวยใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และมีประสบการณรวมกัน 
   4. ชวยใหผูเรียน มีสวนรวมในการเรียนการสอน ในการจดัการเรียนการสอนภาษา 
ตางประเทศ ส่ือและอุปกรณถือไดวามีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้ง 4  ดานอยางยิ่ง ใน
การเลือกสื่อและอุปกรณมาใชในการจดัการเรยีนการสอนจึงมีความสําคญั ดังที่ ธูปทอง กวางสวาสดิ์ (2549:  
20 – 23) กลาวถึงการจัดหาส่ือและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศวา การเลือกใช
ส่ือและอุปกรณตองคํานึงถึงหลักสูตรของรายวิชานั้นๆ ตองเลือกใชส่ือและอุปกรณใหมีความสอดคลอง
กับหลักสูตร และเลือกใชอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร รูปภาพ ส่ือเทคโนโลยีตางๆ โดย
การเลือกสื่อที่ดีตองประกอบดวย 
    คุณภาพของสื่อ 3 ประการ  ไดแก  ความแข็งแรง  ความเบา  และความโปรงแสง 
     1. 3  มิติ  ไดแก  มิติดานภาษา  มิติดานสังคม  มิติดานลักษณะเฉพาะ 
     2. 4  สวนประกอบ ไดแก โอกาสในการใช  ตัวอยางในการใช  คําศัพท และ
โครงสราง 
    นอกจากสื่อและอุปกรณดังกลาวแลว ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ยังเปนอีกหนึ่งปจจัย
เกื้อหนนุที่สําคญัตอการนําความรูภาคทฤษฎทีางภาษามาใชในการปฏิบัต ิและมีความจําเปนตอการจัดการเรยีน
การสอนภาษาตางประเทศเปนอยางมาก ดงัที่ ขนิษฐกัญญา วินิจฉยักุล; อรุณี วิริยะจติรา; และ วันเพ็ญ  
ชัยกิจมงคล (2545: 66) กลาววา ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการเรียนการสอน
ภาษาในปจจุบัน เนื่องจากนักศึกษาจะสามารถใชความรูที่เรียนมาฝกปฏิบัติ หรือคนควาความรูใหมๆ ดวย
ตนเองได 
 ดังนั้นสรุปไดวา ปจจยัเกือ้หนนุตาง  ๆไมวาจะเปนอาคารสถานที่ในการเรียนการสอน สภาพแวดลอม
โดยรอบของสถานศึกษา ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ ตําราตางๆ หองปฏิบัติการทางภาษา ลวนมีความ
จําเปน ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ มีสวนชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอนภาษา ตางประเทศ
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย 
 จากการศกึษางานวิจยัของของ วันวิสาข เพช็รรัตนมณุี (2548: บทคัดยอ) เร่ืองการใชส่ือวีดิทศัน
ประกอบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟง – พูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช พบวา หลังจากการใชส่ือวีดิทัศนประกอบการสอน  
นักศึกษามีความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้
จากการศึกษางานวิจัยของ ชลธิชา นางาม (2551: 42) เร่ืองการศึกษาปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษา และอาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการดานสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียนในระดับปานกลาง  
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โดยเห็นวา หองเรียนและอุปกรณในหองเรียน ส่ือเทคโนโลยีในหองสมุดมีนอย สภาพอุปกรณในหองปฏิบัติการ
ไมพรอมใชงาน ในขณะที่อาจารยมีความ เห็นในระดับปานกลางเกือบทุกดาน ยกเวนดานอาคารเรียนที่มี
เสียงดัง ทําใหนักศึกษาฟงอาจารยสอนไมชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ พระมหาวรเชษฐ รมจันทรอินทร  
(2546: 67) จากการศึกษาปญหาการเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา นิสิตมีปญหาการเรียน การสอนดานสื่อ อุปกรณในระดับมาก โดยเห็นวา  
ส่ือ อุปกรณ เครื่องมือสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนดอยประสิทธิภาพ จํานวนสื่อ อุปกรณมีไมเพียงพอ 
ตอจํานวนนิสิต 
 

การศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
 1. เพศ  
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในปจจัยดานเพศที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษา
ตาง ประเทศ จากงานวจิัยของ ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ (2547: 73) ในการศึกษาการจดัการเรียนการสอน
วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา จําแนกตามเพศ พบวา ความคดิเห็นของนักศกึษาชาย และนกัศึกษาหญิงทีม่ีตอการจัดการเรียน
การสอน ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวา มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ รัชนี โปฟา (2546: บทคัดยอ) ในการศึกษาปญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลยันาฏศิลปภาคกลาง พบวา นักศึกษาชาย และนักศกึษาหญิง มี
ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตในการศึกษางานวิจัย
ของ วัชรา หมัดปองตัว (2545: บทคัดยอ) เกี่ยวกับการศึกษาปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนกัเรียนโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค พบวา นักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นตอปญหาในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมากกวานักศกึษาชาย และงานวิจัยของ พงศพรรณ สินธุชัย (2534: 85 – 90) ในการศกึษา
เร่ืองปญหาและความตองการในการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ช้ันปที่ 2 มหาวิทยาลัย
สยาม พบวา นกัศึกษาที่มีเพศตางกันมีปญหาและความตองการในการเรียนรูภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ชั้นปท่ีกําลังศกึษา 
  ช้ันปที่กําลังศกึษาของผูเรียนมีผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ดังการศึกษา
งานวิจัยของ สุนทร หลุนประพันธ (2547: บทคัดยอ) ในการศึกษาปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนโยนออฟอารคเทคโนโลยี พบวา นักศึกษาชั้นปที่  1  
และนักศึกษาชัน้ปที่ 2 มีความคิดเห็นตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานในระดับปานกลาง  
และมีความคดิเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ สมิหรา ศรีทันดร (2553: บทคัดยอ) ใน
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของอาจารยศูนยภาษา สังกัดกระทรวงกลาโหม พบวา  
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นายทหารชั้นประทวนกบันายทหารชั้นสัญญาบัตร มีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ของอาจารย โดยรวมไมแตกตางกัน 
 3. พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน 
  จากการศึกษางานวิจยัพบวา พื้นฐานกอนเขาศึกษามีผลตอการจัดการเรียนการสอนภาษา 
ตางประเทศ ดงังานวิจยัของ วัชรา  หมัดปองตัว (2545: บทคัดยอ) ในการศึกษาปญหาการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษของนกัเรยีนโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค พบวา นกัศึกษาที่มีพื้นฐานการศึกษากอนเขาเรยีน
แตกตางกัน มีความคิดเหน็ตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกัน โดยนกัศกึษาที่จบการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) มีความคิดเห็นตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก แตนักศึกษาที่จบสายสามัญ  
และจบสายอาชวีะ มีความคิดเห็นตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง แตงานวิจยัของประภาภรณ  
หาญคุณะเศรษฐ (2547: บทคัดยอ) พบวา นกัศึกษาที่มพีื้นฐานกอนเขาเรียนตางกนั มีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 การเรียนการสอนภาษาจีนจัดขึ้นโดยสาขาวชิาภาษาจนีในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก  
คณะมนุษยศาสตร เมื่อคณะมนุษยศาสตรไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2529 โดยไดเปด
ดําเนินการเรียนการสอนภาษาจีนเปนวิชาโทในระยะแรก หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและเปด 
รับนิสิตเขาศกึษาวิชาเอกภาษาจีนในปการศกึษา 2544 และในปจจุบนัมกีารดําเนนิการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาจีนเปนวชิาเอกและวิชาโท โดยมีคณาจารยประจําสาขาวิชาทั้งสิ้น จํานวน 6 คนวุฒิการศกึษา
ปริญญาเอก 1 คน กําลังศึกษาปริญญาเอก 2 คน และวุฒิการศึกษาปริญญาโท 2 คน มีอาจารยพิเศษ
ชาวตางชาติ 2 คน รวมกันผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายของชาติ สภาพสังคม และ
ตลาดแรงงาน  หลักสูตรที่เปดสอนในปจจบุัน มีรายละเอยีดดังนี ้
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวชิาภาษาจีน พ.ศ. 2552 
  ปรัชญา 
   เชี่ยวชาญภาษา เขาใจวัฒนธรรม มีคุณธรรม สรางความสําเร็จ การสื่อสาร และความสัมพนัธ
อันดีในภูมภิาค 
  วัตถุประสงค 
   1. เพื่อผลิตบณัฑติใหมีทักษะการสื่อสารภาษาตะวนัออกอยางมีประสิทธภิาพ กอปรดวย
คุณธรรมจริยธรรม 
   2. เพื่อใหบณัฑิตนําความรูทางภาษาและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับศาสตรแขนงอืน่ๆ 
เพื่อการอาชีพไดอยางเหมาะสม 
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   3. เพื่อใหบัณฑิตใชองคความรูทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกในการแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมและการศึกษาตอในระดับสูง 
   4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถถายทอดความรู ความเขาใจดานภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
ที่ถูกตองเหมาะสมใหแกสังคม อันนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ   
 โครงสรางหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตรวมอยางนอยตลอดหลักสูตร 132  หนวยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30  หนวยกิต 
    1. กลุมภาษา           9  หนวยกิต 
     1.1 ภาษาไทย        3  หนวยกิต 
     1.2 ภาษาอังกฤษ        6  หนวยกิต 
    2. กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 6  หนวยกิต 
    3. กลุมศิลปศาสตร        15  หนวยกิต 
     3.1 วิชาบังคับ        9  หนวยกิต 
     3.2 วิชาเลือก        6  หนวยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ          72  หนวยกิต 
    1. วิชาเฉพาะดาน        12  หนวยกิต 
     1.1 CN111 ภาษาจนี  1       3(3-0) 
     1.2 CN112 ภาษาจนี 2         3(3-0) 
     1.3 CN211 ภาษาจนี  3       3(3-0) 
     1.4 CN212 ภาษาจนี 4       3(3-0) 
    2. วิชาเอกบังคบั        24  หนวยกิต 
     2.1 CN213 การสนทนา 1      3(3-0) 
     2.2 CN214 การสนทนา 2      3(3-0) 
     2.3 CN217 การอาน 1       3(3-0) 
     2.4 CN218 การอาน 2       3(3-0) 
     2.5 CN221 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจีน   3(3-0) 
     2.6 CN311 ภาษาจนี 5       3(3-0) 
     2.7 CN312 หนังสือภาษาจีน 1     3(3-0) 
     2.8 CN314 การเขียน 1       3(3-0) 
    3. วิชาเอกเลือก         36  หนวยกิต 
     3.1 CN215 การฟง-การพูด 1      3(3-0) 
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     3.2 CN216  การฟง-การพูด 2      3(3-0) 
     3.3 CN222  วัฒนธรรมจีน      3(3-0) 
     3.4 CN313  หนังสือพิมพจีน 2     3(3-0) 
     3.5 CN315  การเขียน 2         3(3-0) 
     3.6 CN321  ประวัติศาสตรจีน     3(3-0) 
     3.7 CN322  ความสัมพันธไทย-จีน    3(3-0) 
     3.8 CN323  โครงสรางภาษาจีน     3(3-0) 
     3.9 CN411 การแปล 1       3(3-0) 
     3.10 CN412  การแปล 2       3(3-0) 
     3.11 CN413  สุนทรพจนจีน      3(3-0) 
     3.12 CN414  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 1     3(3-0) 
     3.13 CN415  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 2     3(3-0) 
     3.14 CN416  ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว 1   3(3-0) 
     3.15 CN417  ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว 2   3(3-0) 
     3.16 CN418  นวนยิายจนีสมัยใหม    3(3-0) 
     3.17 CN421  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีจนี 3(3-0) 
     3.18 CN422  วิวัฒนาการของวรรณคดีจีน   3(3-0)   
     3.19 CN423  ภาษาจีนโบราณประยุกต     3(3-0) 
   หมวดวิชาโท           18  หนวยกิต 
     หมวดวิชาเลือกเสรี         12  หนวยกิต 
 หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาจนี พ.ศ. 2553 
  ปรัชญา 
   เชี่ยวชาญภาษา เขาใจวัฒนธรรม มีคุณธรรม สรางความสําเร็จ การสื่อสารและความสัมพนัธ
อันดีในภูมิภาค 
  วัตถุประสงค 
   1. เพื่อผลิตบณัฑติใหมีทักษะการสื่อสารภาษาตะวนัออกอยางมีประสิทธภิาพ  กอปรดวย
คุณธรรมจริยธรรม 
   2. เพื่อใหบณัฑิตนําความรูทางภาษาและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับศาสตรแขนงอื่นๆ 
เพื่อการอาชีพไดอยางเหมาะสม 
   3. เพื่อใหบณัฑิตใชองคความรูทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ในการแสวงหา
ความรูเพิ่มเตมิและการศึกษาตอในระดับสูง 
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   4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถถายทอดความรู ความเขาใจดานภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
ที่ถูกตองเหมาะสมใหแกสังคม อันนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ   
 โครงสรางหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตรวมอยางนอยตลอดหลักสูตร 130  หนวยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 หนวยกิต 
    1. กลุมภาษา            9 หนวยกิต 
     1.1 ภาษาไทย           3 หนวยกิต 
     1.2 ภาษาตางประเทศ         6 หนวยกิต 
    2. กลุมวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี   6 หนวยกิต 
    3. กลุมศิลปศาสตร           15 หนวยกิต 
     3.1 วิชาบังคับ           9 หนวยกิต 
     3.2 วิชาเลือก           6 หนวยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ ดาน           94 หนวยกิต 
    1. วิชาแกน            18 หนวยกิต 
     1.1 OEN206  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต     3(3-0) 
     1.2 OEN205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0) 
     1.3 OLS 204  สภาพการณปจจบุันในโลกตะวันออก     3(3-0) 
     1.4  OLS 203  ภาษากับการสื่อสารตางวัฒนธรรม      3(3-0)
     1.5  OLS102  วัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมตะวนัออก     3(3-0) 
     1.6 OLS101  ภูมปิญญาและอารยธรรมตะวันออก        3(3-0) 
    2. วิชาบังคับ            45 หนวยกิต 
     2.1 CHN232  การ- การพูดภาษาจีนเพื่อประสทิธิผล 2     3(3-0) 
     2.2 CHN233  การ- การพูดภาษาจีนเพื่อประสทิธิผล 3     3(3-0) 
     2.3 CHN241  การอานภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 1      3(3-0) 
     2.4 CHN251  การเขียนภาษาจนีเพื่อประสิทธิผล 1      3(3-0) 
     2.5 CHN262  วัฒนธรรมจีน           3(3-0) 
     2.6 CHN321 ไวยากรณภาษาจนี           3(3-0) 
     2.7 CHN334  การฟง – การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 4     3(3-0) 
     2.8 CHN364  จีนปจจุบัน            3(3-0) 
     2.9 CHN214  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 4        3(3-0) 
     2.10 CHN213 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3        3(3-0) 
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     2.11 CHN161 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจีน       3(3-0) 
     2.12 CHN131 การฟง-การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 1   3(3-0) 
     2.13 CHN112  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2       3(3-0) 
     2.1.4 CHN111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1       3(3-0) 
     2.1.5 CHN381 การแปลภาษาจีนเบื้องตน       3(3-0) 
    3. วิชาเลือก            36 หนวยกิต 
     3.1 CHN242 การอานภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 2      3(3-0)
     3.2 CHN252 การเขียนภาษาจนีเพื่อประสิทธิผล 2      3(3-0) 
     3.3 CHN488 หลักสูตรและการสอนภาษาจีน      3(3-0) 
     3.4 CHN487 ภาษาจีนเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0) 
     3.5 CHN486 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน      3(3-0) 
     3.6 CHN343  การอานบทความภาษาจนี       3(3-0) 
     3.7 CHN344  การอานดานจรยิธรรมจนี       3(3-0) 
     3.8 CHN363 สุภาษิตและคําพังเพยจีน        3(3-0) 
     3.9 CHN365 ประวัติศาสตรจีน         3(3-0) 
     3.10 CHN371 วรรณคดีจนีโบราณ        3(3-0) 
     3.11 CHN372 วรรณคดีจนีรวมสมัยและสมัยใหม     3(3-0) 
     3.12 CHN416 ภาษาจนีโบราณประยุกต       3(3-0) 
     3.13 CHN482 การแปลภาษาจีนเพื่อธุรกิจ         3(3-0) 
     3.14 CHN483 การลามภาษาจีน         3(3-0) 
     3.15 CHN484 ภาษาจนีเพื่อธุรกิจ         3(3-0) 
     3.16 CHN485 ภาษาจนีเพื่อการทองเที่ยว       3(3-0) 
    4. วิชาเสริมสรางประสบการณ        4 หนวยกิต
     4.1 OLS491 ประสบการณการศึกษาในประเทศตะวนัออก  4(0-0)
     4.2 OLS493 สหกจิศึกษา          6(0-0) 
     4.3  OLS492 การศกึษาอิสระทางตะวนัออกศกึษา    4(0-0) 
     4.4 OLS494 โครงงานอาชีพ         4(0-0) 
   หมวดวิชาเลือกเสรี            6 หนวยกิต 
    นอกจากนี้สาขาวิชายงัเปดสอนหลกัสูตรวิชาโทภาษาจนีดวย ซ่ึงมีรายวิชาในหลกัสูตร 
ดังนี ้
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    รายวิชาโท 
     1. CN111  ภาษาจีน 1           3(3-0) 
     2. CN112  ภาษาจีน 2           3(3-0) 
     3. CN211  ภาษาจีน 3           3(3-0) 
     4. CN212  ภาษาจีน 4           3(3-0) 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของจะเห็นไดวาในการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาจนี
ใหมีคุณภาพนัน้  ตองอาศัยองคประกอบ  ดังนี้  ดานหลักสูตร ดานอาจารย  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานการวดัและประเมนิผล และดานปจจยัเกื้อหนุน หากสถาบนัอุดมศึกษาดําเนนิการจดัการเรียน
การสอนตามองคประกอบดานตางๆ ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหสามารถผลิตบัณฑิตไดตาม
เปาหมายและมีคุณภาพ 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา 
วิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ และดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2  ช้ันปที่ 3 และ
ช้ันปที่ 4 จํานวน 102 คน นิสิตวิชาโท จํานวน 59 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 และ
ช้ันปที่4  จํานวน 102  คน นิสิตวิชาโท จํานวน 59 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2554  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจยัสรางขึ้น โดยมีขั้นตอน  
ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพตางๆ งานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนภาษา  
ตางประเทศ และแบบสอบถามของ ประภาภรณ หาญคณุะเศรษฐ (2547: 101 – 109) และ ชุติกาญจน  
บุญญะธิติสุข (2546:  88 – 94)   
 2. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจดัการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ดาน  
ไดแก ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล  
และดานปจจัยเกื้อหนุน 
 3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อพิจารณา
และเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) แลวจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try  Out) กับนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน  
ช้ันปที่ 1  ช้ันปที่ 2  ช้ันปที่ 3  ช้ันปที่ 4  ทั้งหมดจํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก โดยหา



  36 

คารอยละ 25 ของกลุมคะแนนสูง-กลุมคะแนนต่ํา จากนั้นใชการทดสอบที (t-test) เพื่อคัดเลือกขอคําถาม
ที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  1.761 ขึ้นไป ไวเปนขอคําถามเพื่อการวิจัย (Ferguson.   1981: 180) สําหรับขอ
คําถามที่มีคาอาํนาจจาํแนกต่ํากวาเกณฑ ผูวจิัยจะไดนํามาปรับปรุงเนื้อหาและสํานวนภาษารวมกับอาจารย
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
 5. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach.  1970: 46) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  .97 
 ลักษณะของแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนิสิต ที่มีตอการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ดาน คือ  
ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และ
ดานปจจัยเกื้อหนุน  แบบสอบถามนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scales) 5 ระดับ ตามแบบ 
ของ ลิเคิรท (Likert Scale) และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดาน จะมีขอคําถามแบบปลายเปด  
เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การใหคะแนนในการตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน  ดังนี้ 
   คะแนน  5 หมายถึง      ผูตอบเห็นดวยมากที่สุด 
   คะแนน  4 หมายถึง      ผูตอบเห็นดวยมาก 
   คะแนน  3 หมายถึง     ผูตอบเห็นดวยปานกลาง 
   คะแนน  2 หมายถึง      ผูตอบเห็นดวยนอย 
   คะแนน  1 หมายถึง     ผูตอบเห็นดวยนอยที่สุด 
  การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยกําหนดเกณฑ  
ดังนี้ 
   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน   
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน   
มีความเหมาะสมในระดับมาก 
   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.51 – 3.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน   
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.51 – 2.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน   
มคีวามเหมาะสมในระดับนอย 
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   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน   
มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความรวมมือนิสิตในการตอบแบบสอบถาม   
 2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับนิสิต จํานวน 107 คน ดวยตนเอง และรับคืนดวยตนเอง 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหคาขอมูลของกลุมตัวอยางจําแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษา โดยหาคาความถี่ และ
คารอยละ 
 2. วิเคราะหขอมลูตามความมุงหมายของการวิจยัขอที่ 1 เพือ่ศึกษาความคดิเหน็ของนิสิตที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 3. วิเคราะหขอมลูตามความมุงหมายของการวิจยัขอที่ 2 เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของนิสิต
ที่มีตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปรเพศ และสถานภาพในการเรียนภาษาจีน  
วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรชั้นปที่ศึกษา พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน  
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู  โดยวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffé) 
 4. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด นํามาพิจารณารวบรวมขอคิดเห็น จัดกลุมและแจกแจง
ความถี่ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย และนําไปใชประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 คาความถี่ 
  1.2 คารอยละ 
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 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 หาคาอํานาจจําแนกแบบสอบถามโดยใชการทดสอบที (t-test) 
  2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach.  
1970: 46) 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรเพศ  
และสถานภาพในการเรยีนภาษาจีน  วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) 
  3.2 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปร ช้ันป 
พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA)  
ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffé) 

 
 
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจยัคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เพื่อใหการแปลความหมายของขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณ  และอักษรยอที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 Χ   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาที่ใชพิจารณาใน  t - distribution 
 F  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน  F - distribution 
 SS  แทน ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum  of  Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean  Squares) 
 df  แทน ระดับชั้นแหงความอิสระ (Degrees  of  Freedom) 
 p  แทน ความนาจะเปนสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคา รอยละ   
 ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจยัเกื้อหนุน โดยรวมและเปนรายดาน  
โดยวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน  
จําแนกตามตวัแปร เพศ และสถานภาพในการเรยีนภาษาจนี วเิคราะหขอมูลโดยการทดสอบท ี (t-test) สวน 
ตัวแปรชัน้ปทีศ่ึกษา พื้นฐานทางการศกึษากอนเขาเรยีน วิเคราะหขอมลูโดยหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว  
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(One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffé) 
 ตอนที่ 4 การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิจากแบบสอบถามปลายเปดเกีย่วกับ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการจัดและ
ประเมินผลและดานปจจัยเกือ้หนุน โดยวิธีการแจกแจงความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  
ดังแสดงใน ตาราง  1  
 
ตาราง 1  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรอิสระ  
 

จํานวน (คน) 
ตัวแปรอิสระ 

n = 161 รอยละ 
     

เพศ     
    ชาย 27  16.8  
    หญิง 134  83.2  
     

รวม 161  100.0  
      

     

ช้ันปที่ศึกษา     
    ช้ันปที่ 1 33  20.5  
    ช้ันปที่ 2 71  44.1  
    ช้ันปที่ 3 22  13.7  
    ช้ันปที่ 4 35  21.7  
     

รวม 161  100.0  
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

จํานวน (คน) 
ตัวแปรอิสระ 

n = 161 รอยละ 
     

สถานภาพในการเรียนภาษาจีน     
    วิชาเอก 102  63.4  
    วิชาโท 59  36.6  
     

รวม 161  100.0  
      

     

พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน     
    สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปภาษาจีน 80  49.7  
    สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปสาขาอื่นๆ 38  23.6  
    สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 43  26.7  
     

รวม 161  100.0  
     

 
 จากตาราง 1 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนิสิตเพศหญิงจํานวน 134  คน (รอยละ 83.2)  
นิสิตเพศชาย จํานวน 27 คน (รอยละ 16.8) เมื่อพิจารณาชั้นปที่ศึกษาสวนใหญเปนนิสิตชั้นปที่ 2 จํานวน  
71 คน (รอยละ 44.1) นิสิตชั้นปที่ 4 จํานวน 35 คน (รอยละ  21.7) นิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 33 คน (รอยละ  
20.5) นิสติช้ันปที่ 3 จํานวน 22 คน (รอยละ 13.7) เปนนิสิตที่มีสถานภาพในการเรียนภาษาจีนเปนวชิาเอก
จํานวน 102 คน (รอยละ 63.4) นิสิตที่มีสถานภาพในการเรียนภาษาจีนเปนวิชาโท จํานวน 59 คน (รอยละ  
36.6) และนิสิตสวนใหญมีพืน้ฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน จากการสาํเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายศิลปภาษาจีน จํานวน 80 คน (รอยละ 49.7) นิสิตสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร- 
คณิตศาสตรจํานวน 43 คน (รอยละ 26.7) นิสิตสําเร็จการศึกษามัธยม ศึกษาตอนปลายสายศิลปสาขาอื่นๆ 
จํานวน 38 คน (รอยละ 23.6) 
 

  ตอนที ่ 2  การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลป ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานหลักสูตร  ดานอาจารย  
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมนิผล และดานปจจัยเกื้อหนนุ โดยรวม
และเปนรายดาน โดยวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
ดังแสดงใน ตาราง 2 – 11  
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ตาราง 2 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ   
      โดยรวมและเปนรายดาน 
 

นิสิต (n = 161) 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

Χ  S.D. 
ระดับความคิดเห็น 

    

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเกือ้หนุน 

3.78 
4.16 
3.68 
3.89 
3.43 

0.57 
0.56 
0.60 
0.59 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

    

รวม 3.80 0.52 มาก 
    

 
 จากตาราง 2 แสดงวา นิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ เหมาะสมใน
ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

43 

ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
      ดานหลักสูตร เปนรายขอ 
 

นิสิต (n = 161) 
ขอ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               
สาขาวิชาภาษาจีน ดานหลักสูตร Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

     

1.  
2. 
3. 
4. 
5.  

รายวิชาในหลักสูตรจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
รายวิชาในหลักสูตรมีความตอเนื่องกัน 
มีการจัดลําดับกอน – หลังของเนื้อหาในแตละรายวิชาอยางเหมาะสม 
เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติมีความสอดคลองกนั/ สัมพันธกนั 
เนื้อหาในแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต 

3.92 
3.74 
3.76 
3.79 
3.88 

0.83 
0.79 
0.77 
0.75 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

6.  
7. 
8. 
9. 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
14. 
15 

เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการฟงภาษาจีน 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการพูดภาษาจีน 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการอานภาษาจีน 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมีทักษะการเขียนภาษาจีน 
เนื้อหาวิชามุงพัฒนาใหนิสิตสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใชภาษาจีน 
เนื้อหาวิชาชวยใหนิสิตสามารถนําความรูทางภาษาจีนไปใชใน 
การสื่อสารในสังคมปจจุบัน 
เนื้อหาวิชาชวยใหนิสิตสามารถเลือกใชภาษาจีนไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  และสถานการณตางๆ 
เนื้อหาวิชามีความทันสมัย 
เนื้อหาวิชาตรงตามความตองการของนิสิต 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมประเพณีจีน 

3.74 
3.68 
4.06 
3.92 

 
3.68 

 
3.80 

 
3.69 
3.61 
3.60 
3.83 

0.88 
0.93 
0.74 
0.82 

 
0.83 

 
0.89 

 
0.78 
0.85 
0.87 
0.78 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

     

 รวม 3.78 0.57 มาก 
     

 

 จากตาราง 3 แสดงวา นิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน ดานหลักสูตรโดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ
เหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
       ดานอาจารย เปนรายขอ 
 

นิสิต (n = 161) 
ขอ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาภาษาจีน ดานอาจารย  Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

     

16 
17 
18 
 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

อาจารยมีคุณวฒุิตรงตามวิชาที่สอน 
อาจารยมีความรู ความสามารถดานภาษาจีนเปนอยางดี 
อาจารยมีความรู  ความเขาใจในวัฒนธรรม  ประเพณีของประเทศ
จีนอยางถองแท 
อาจารยมีทักษะการฟงภาษาจีนด ี
อาจารยมีทักษะการพูดภาษาจีนด ี
อาจารยมีทักษะการอานภาษาจีนดี 
อาจารยมีทักษะการเขียนภาษาจีนดี 
อาจารยสามารถสอนหลักภาษาจีนใหนิสิตเขาใจไดงาย 
อาจารยสอนตรงตามเนื้อหารายวิชาที่กําหนด 
อาจารยสามารถอธิบายขอสงสัยใหแกนิสิตไดด ี
อาจารยมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมระหวางการสอน 
อาจารยมีความตั้งใจสอนอยางดี 
อาจารยใหความสนใจนิสิตทุกคนอยางทั่วถึง 
อาจารยมีความเปนมิตรกับนิสิตระหวางการเรียนการสอนอาจารย
ใหกําลังใจนิสิตเมื่อประสบปญหาในการเรียน 
จํานวนอาจารยชาวไทยมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
จํานวนอาจารยชาวจีนมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

4.24 
4.31 

 
4.29 
4.39 
4.32 
4.39 
4.27 
3.91 
4.12 
4.02 
4.24 
4.46 
4.19 
4.34 
3.99 
3.80 
3.43 

0.73 
0.70 

 
0.69 
0.68 
0.76 
0.67 
0.66 
0.81 
0.79 
0.84 
0.74 
0.64 
0.77 
0.80 
0.75 
0.85 
0.96 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

     

 รวม 4.16 0.56 มาก 
     

 
 จากตาราง 4 แสดงวา นิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน ดานอาจารยโดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาเหมาะสม
ในระดับมาก ทุกขอ 
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
      ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน เปนรายขอ 
 

นิสิต (n = 161) 
ขอ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               
สาขาวิชาภาษาจีน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

     

33 
34 
35 
 

36 
37 
38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
43 
44 
45 
46 

อาจารยช้ีแจงจุดมุงหมายและขอบเขตของแตละรายวิชาอยางชัดเจน 
อาจารยสามารถเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา   
อาจารยสามารถเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับระดับความรูของ
นิสิต 
อาจารยจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 
อาจารยกระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆสงเสริมใหนิสิตทํางานเปนกลุม  
เพื่อใหนิสิตรวมกันคิด  และชวยเหลือกัน 
วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  สามารถพัฒนา          เจตคติที่ดี
ตอภาษาจีน 
มีการจัดการเรียนการสอนซอมเสริมนอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียนปกติใหแกนิสิตที่มีปญหาทางการเรียน 
อาจารยหาความรูใหมๆเพื่อนํามาเสริมในการเรียนการสอนอยูเสมอ 
อาจารยทบทวนความรูเดิมที่นิสิตไดเรียนไปแลวกอนเริ่มสอนเนื้อหา
ใหม 
อาจารยสรุปบทเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการสอนทุกครั้ง 
อาจารยใชเทคนิคการสอนภาษาที่เขาใจงาย   
อาจารยยกตัวอยางประกอบการอธิบายอยางชัดเจน 
มีการจัดการเรียนการสอนโดยกระตุนใหนสิิตคิด  ตัดสินใจตอบ
คําถามดวยตนเอง 

 
3.88 
3.94 

 
3.83 
3.83 

 
3.96 

 
3.72 

 
3.90 
3.35 
3.81 
3.63 
3.52 
3.84 
3.95 

 
3.82 

 
0.67 
0.69 

 
0.83 
0.84 

 
0.85 

 
0.81 

 
0.77 
1.03 
0.86 
0.91 
0.84 
0.85 
0.83 

 
0.83 

 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 

47 
 

การจําลองสถานการณตาง ๆเพื่อสงเสริมใหนิสิตเลือกใชภาษาจีนได
เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ 

 
3.61 

 
0.83 

 
มาก 

48 
 

มีการใชวิธีการสอนโดยใหนิสิตเขียนตามคําบอกเพื่อพัฒนาความรู
ดานคําศัพทภาษาจีนของนิสิต 

 
4.02 

 
0.87 

 
มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

นิสิต (n = 161) 
ขอ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               
สาขาวิชาภาษาจีน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

     

49 
 

50 
 

51 
 

52 
 

53 
54 
 

55 
 

56 
 

มีการใชวิธีการสอนโดยใหนิสิตเขียนบทสนทนาโตตอบในเรื่อง 
ตางๆ  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนของนิสิต 
มีการใหนิสิตเขียนเรียงความในขณะเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะ 
การเขียนภาษาจีนของนิสิต 
มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนิสิตไดแสดงออกโดยใชความรู 
ทางภาษาจีนที่ไดเรียนมา 
การจัดกิจกรรมเสริม เชน การจัดนิทรรศการ งานเทศกาลตางๆ  
ตามวัฒนธรรมจีน  เพื่อใหนิสิตเขาใจยิ่งขึ้น 
มีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดรองเพลง  เพื่อฝกการออกเสียงภาษาจีน 
มีการจัดกิจกรรมใหนิสิตแสดงละคร  เพื่อความเขาใจในวรรณคดีจีน
ยิ่งขึ้น 
มีการใหนิสิตทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียนดี
ยิ่งขึ้น 
มีการใชบทประพันธ โคลง กลอน เพื่อฝกทักษะการอาน และ 
การแปลภาษาจีน 

 
3.87 

 
3.49 

 
3.66 

 
3.39 
3.07 

 
3.04 

 
4.04 

 
3.22 

 
0.84 

 
0.88 

 
0.91 

 
0.92 
1.05 

 
1.07 

 
0.83 

 
0.96 

 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
ปานกลาง 

     

 รวม 3.68 0.60 มาก 
     

 
 จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน ดานวิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนโดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพจิารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่เหมาะสมในระดับปานกลาง ไดแก ขอ 40, 50, 52, 53, 54  และขอ 56 สวนขออ่ืนๆ 
เหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
      ดานการวัดและประเมินผล เปนรายขอ 
 

นิสิต (n = 161) 
ขอ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               
สาขาวิชาภาษาจีน ดานการวัดและประเมินผล                     Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

     

57 
58 
 

59 
60 
61 
62 
63 
 

64 
 

65 
 

66 
67 
 

68 

ขอสอบตรงตามเนื้อหาที่เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของรายวิชา 
ขอสอบสามารถวัดความรูความเขาใจของนิสิตไดดี 
เกณฑการใหคะแนนมีความชัดเจน 
การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม 
ขอสอบที่ใชในการวัดและประเมินผลทางการเรียนภาษาจีนมีความ
หลากหลาย เชน มีทั้งขอสอบตัวเลือก เติมคํา การเขียนเรียงความ เปนตน 
อาจารยจัดการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนิสิต  โดย
ทดสอบการฟง  และการพูด 
อาจารยจัดการประเมินความสามารถในการเขียนภาษาจีนที่ถูกตอง
โดยการทดสอบขอเขียน 
อาจารยจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานในรายวิชา  เชนการทํา
รายงาน   การนําเสนอรายงาน 
อาจารยวัดพัฒนาการทางภาษาจีนของนิสิตระหวางเรียน 
อาจารยประเมินความสามารถของนิสิตครอบคลุมทุกทักษะ  ทั้งการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน 
อาจารยแจงผลการวัดและประเมินใหแกนิสิตทุกครั้งหลังการวัดและ
ประเมินผล 

3.91 
 

3.88 
3.86 
3.88 
3.93 

 
 

3.96 
 

3.99 
 

4.01 
3.68 

 
3.88 
3.98 
3.73 

0.79 
 

0.69 
0.82 
0.79 
0.80 

 
 

0.75 
 

0.81 
 

0.75 
0.72 

 
0.82 
0.77 
0.91 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

     

 รวม 3.89 0.59 มาก 
     

 
 จากตาราง 6 แสดงวา นิสิตมคีวามคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน ดานการวัดและประเมนิผลโดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขอเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
      ดานปจจยัเกื้อหนุน เปนรายขอ 
 

นิสิต (n = 161) 
ขอ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               
สาขาวิชาภาษาจีน ดานปจจัยเกื้อหนุน                            Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

     

69 
70 
71 
72 
 
73 
74 
 
75 
 
76 
 
77 
78 
 
79 

ส่ือการเรียนการสอนที่ใชมีความทันสมัย 
ภาพยนตรจีนที่นํามาใหนิสิตชมสามารถพัฒนาทักษะการฟง 
เพลงจีนที่นํามาใหนิสิตฟง สามารถพัฒนาทักษะการฟงได 
บทเรียนภาษาจีนจาก  ซี  ดี  รอม  ที่ใชในการเรียนรูดวยตนเอง 
ชวยพัฒนาทักษะการฟงของนิสิต 
สาขาวิชาจัดหองปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอกับการเรียนการสอน 
สาขาวิชาจัดหาหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับภาษาจีน  และประเทศจีน
เพียงพอกับจํานวนนิสิต 
สาขาวิชาจัดหาสื่อส่ิงพิมพทั้งภาษาไทย  และภาษาจีนใหนิสิตได
ศึกษาคนควาอยางทั่วถึง 
สาขาวิชาจัดหานิตยสารภาษาจีนเพื่อจูงใจใหนิสิตฝกและพัฒนา
ทักษะการอานไดดีขึ้น 
สาขาวิชาจัดอุปกรณที่เอื้อใหนิสิตไดคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
สาขาวิชาจัดสภาพของหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  เชน  หองเรียน
สะอาด  มีแสงสวางเพียงพอ 
สาขาวิชาจัดใหมีนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางนิสิตไทยกับนิสิตจีน  เพื่อ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาจีน 

3.67 
3.34 

 
3.27 
3.31 
3.55 

 
3.64 

 
3.43 

 
3.30 
3.27 

 
3.68 

 
3.29 

0.87 
0.96 

 
0.97 
0.98 
0.93 

 
0.91 

 
1.04 

 
0.99 
0.99 

 
0.90 

 
1.06 

มาก 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
ปานกลาง 

     

 รวม 3.43 0.76 ปานกลาง 
     

 
 จากตาราง 7 นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาภาษาจีน ดานปจจยัเกื้อหนุนโดยรวมวาเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
เหมาะสมในระดับมากไดแกขอ 69, 73, 74 และขอ 78  สวนขออ่ืนๆ เหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
      โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย (n = 27) เพศหญิง (n = 134) การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาจีน Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

       

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเกือ้หนุน 

3.92 
4.17 
3.78 
3.98 
3.46 

0.58 
0.67 
0.69 
0.67 
0.85 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

3.75 
4.16 
3.67 
3.87 
3.43 

0.56 
0.54 
0.58 
0.57 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

       

รวมทุกดาน 3.87 0.60 มาก 3.79 0.50 มาก 
       

  
 จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา
ดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสม ในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง  9  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 
      คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามชั้นปทีศ่ึกษา   
 

ชั้นปที่ศึกษา 
ชั้นปที่ 1 (n = 33) ชั้นปที่ 2 (n = 71) ชั้นปที่ 3 (n = 22) ชั้นปที่ 4 (n = 35) 

การจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
             

1. ดานหลักสตูร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมนิผล 
5. ดานปจจยัเกื้อหนุน 

4.12 
4.52 
3.96 
4.11 
3.70 

0.44 
0.39 
0.44 
0.52 
0.49 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

3.81 
4.21 
3.73 
3.86 
3.52 

0.58 
0.53 
0.62 
0.64 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.35 
3.77 
3.37 
3.77 
3.25 

0.42 
0.39 
0.59 
0.56 
0.88 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 

3.68 
3.97 
3.53 
3.82 
3.12 

0.54 
0.63 
0.55 
0.52 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
             

รวมทุกดาน 4.10 0.33 มาก 3.84 0.53 มาก 3.49 0.49 ปานกลาง 3.64 0.51 มาก 
             

 

 จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตชัน้ปที่  1  มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจนี โดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานอาจารยเหมาะสมในระดับมากที่สุด สวนดานอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
  นิสิตชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยรวมและในแตละดานวาเหมาะสมในระดับมาก   
  นิสิตชั้นปที่ 3 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน โดยรวมวา เหมาะสมในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานอาจารยและดานการวัดและประเมินผลเหมาะสมในระดับมาก  สวนดานอื่นๆ เหมาะสมในระดับปานกลาง 
  นิสิตชั้นปที ่4 มีความคิดเหน็ตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจนี โดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เปนรายดานพบวาดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง  สวนดานอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
      โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามสถานภาพในการเรียนภาษาจีน 
 

สถานภาพในการเรียนภาษาจีน 
วิชาเอก (n = 102) วิชาโท (n = 59) 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร           
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
       

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเกือ้หนุน 

3.74 
4.10 
3.63 
3.89 
3.43 

0.56 
0.58 
0.56 
0.56 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

3.85 
4.26 
3.78 
3.89 
3.43 

0.58 
0.51 
0.65 
0.63 
0.78 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

       

รวมทุกดาน 3.76 0.50 มาก 3.87 0.54 มาก 
       

 
 จากตาราง 10 แสดงวา นิสิตที่เรียนภาษาจีนเปนวิชาเอก และนิสิตที่เรียนภาษาจีนเปนวิชาโท มี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยรวมวาเหมาะสม
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดาน
อ่ืนๆ เหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 11 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
      การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
      โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน 
 

พ้ืนฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน 
สําเร็จการศึกษา ม. ปลาย 

สายศิลปภาษาจีน 
(n = 80) 

สําเร็จการศึกษา ม. ปลาย 
สายศิลปภาษาอื่นๆ 

(n = 38) 

สําเร็จการศึกษา ม.ปลายสาย
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

(n = 43) 

การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
          

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัย เกื้อหนุน 

3.89 
4.23 

 
3.79 
3.96 
3.55 

0.55 
0.53 

 
0.56 
0.55 
0.74 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

3.65 
4.07 

 
3.59 
3.77 
3.26 

0.60 
0.58 

 
0.58 
0.57 
0.72 

มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

3.68 
4.11 

 
3.58 
3.87 
3.36 

0.54 
0.59 

 
0.66 
0.66 
0.80 

มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

          

รวมทุกดาน 3.89 0.48 มาก 3.69 0.53 มาก 3.73 0.55 มาก 
          

 
 จากตาราง 11 แสดงวา นิสิตทีสํ่าเร็จการศกึษามัธยมศึกษาตอนปลายสายศลิปภาษาจีน มีความคิดเหน็
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวม และในแตละดานวา
เหมาะสมในระดับมาก 
  นิสิตที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปภาษาอื่นๆ มีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีโดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ เหมาะสมใน
ระดับมาก 
  นิสิตที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจนี โดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ เหมาะสม
ในระดับมาก 
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 ตอนที ่3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน  
จําแนกตามเพศ และสถานภาพในการเรียนภาษาจีน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปร
ช้ันปที่ศึกษา พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู โดย
วิธีการของเชฟเฟ  (Scheffé)  ดังแสดงใน ตาราง  12 – 20   
 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานจําแนก 
      ตามเพศ 
 

เพศชาย (n = 27) เพศหญิง (n = 134) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน Χ  S.D. Χ  S.D. 

t p 

       

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเกือ้หนุน 

3.92 
4.17 
3.78 
3.98 
3.46 

0.58 
0.67 
0.69 
0.67 
0.85 

3.75 
4.16 
3.67 
3.87 
3.43 

0.56 
0.54 
0.58 
0.57 
0.74 

1.37 
0.09 
0.89 
0.83 
0.19 

.171 

.929 

.374 

.407 

.849 
       

รวมทุกดาน 3.87 0.60 3.79 0.50 0.80 .425 
       

 
 จากตาราง 12 แสดงวา นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตชาย
และนิสิตหญิงมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ในทุกดานไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

54 

ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนก  
      ตามชั้นปที่ศึกษา 
 

การจัดการเรียนการสอน แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
157 

8.36 
43.00 

2.79 
0.27 

10.18 .001 
      

รวม 160 51.36    
1. ดานหลักสูตร 

       

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
157 

8.93 
41.48 

2.98 
0.26 

11.27 .001 
      

รวม 160 50.41    
2. ดานอาจารย 

       

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
157 

5.81 
50.86 

1.94 
0.32 

5.98 .001 
      

รวม 160 56.67    

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

       

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
157 

2.23 
52.69 

0.74 
0.34 

2.22 .088 
      

4. ดานการวัดและประเมินผล 

รวม 160 54.92    
        

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
157 

7.03 
84.27 

2.34 
0.54 

4.36 .006 
      

รวม 160 91.30    
5. ดานปจจัยเกือ้หนุน 

       

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
157 

6.00 
36.64 

2.00 
0.23 

8.57 .001 
      

รวม 

รวม 160 42.64    
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 จากตาราง 13 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
และดานปจจัยเกื้อหนุนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวัดและประเมินผล
ไมพบความแตกตาง 
  เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีของเชฟเฟ  ดังแสดงในตาราง  14 – 18 
 
ตาราง 14 การทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตร 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ โดยรวมจาํแนก 
      ตามชั้นปที่ศึกษา เปนรายคู 
 

ช้ันปที่  1 ช้ันปที่  2 ช้ันปที่  3 ช้ันปที่  4 
โดยรวม Χ  

4.10 3.84 3.49 3.64 
      

ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

4.10 
3.84 
3.49 
3.64 

  * 
* 

* 

      

  
 จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 3 และนิสิตชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็นแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกตางของความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตร 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร   
      จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา เปนรายคู 
 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 
ดานหลักสูตร Χ  

4.12 3.81 3.35 3.68 
      

ช้ันปที่  1 
ช้ันปที่  2 
ช้ันปที่  3 
ช้ันปที่  4 

4.12 
3.81 
3.35 
3.68 

 * * 
* 

* 

      

 

 จากตาราง 15 แสดงวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี  ดานหลักสูตรแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 2  นิสิตชั้นปที่ 3 และนิสิต
ช้ันปที่ 4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนิสิตชัน้ปที่ 2  มีความคิดเหน็แตกตางกับนิสิตชัน้ปที่ 3  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 

ตาราง 16  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารย   
      จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา เปนรายคู 
 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 
ดานอาจารย Χ  

4.52 4.21 3.77 3.97 
      

ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

4.52 
4.21 
3.77 
3.97 

 * * 
* 

* 

      

 

  จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ดานอาจารยแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 2  นิสิตชั้นปที่ 3 และนิสิตชั้นปที่ 4  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็นแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 3 อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานวิธีสอน 
      และกิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา เปนรายคู 
 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน Χ  

3.96 3.73 3.37 3.53 
      

ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

3.96 
3.73 
3.37 
3.53 

  * * 

      

 
 จากตาราง 17 แสดงวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจนี ดานวิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนแตกตางกับนิสิตชัน้ปที่ 3  
และนิสิตชั้นปที่ 4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 18  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจยัเกื้อหนุน   
      จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา เปนรายคู 
 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 
ดานปจจัยเกื้อหนุน Χ  

3.70 3.52 3.25 3.12 
      

ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

3.70 
3.52 
3.25 
3.12 

   * 

      

 
 จากตาราง 18 แสดงวานิสิตชั้นปที่ 1 มีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ดานปจจัยเกื้อหนนุแตกตางกับนสิิตชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนก 
      ตามสถานภาพในการเรียนภาษาจีน 
 

สถานภาพในการเรียนภาษาจีน 
วิชาเอก (n = 102) วิชาโท (n = 59) 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

t p 

       

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเกือ้หนุน 

3.73 
4.10 
3.63 

 
3.89 
3.43 

0.56 
0.58 
0.56 

 
0.56 
0.74 

3.85 
4.26 
3.78 

 
3.89 
3.43 

0.58 
0.51 
0.65 

 
0.63 
0.78 

-1.21 
-1.82 
-1.55 

 
0.05 
-0.01 

.227 

.070 

.123 
 

.964 

.995 
       

รวมทุกดาน 3.76 0.50 3.87 0.54 -1.21 .228 
       

  
 จากตาราง 19 แสดงวา นิสิตวิชาเอกและนิสิตวิชาโทมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
นิสิตวิชาเอกและนิสิตวิชาโทมีความคิดเหน็ตอการจดัการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชาภาษาจีนในทุกดานไมแตกตางกัน 
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ตาราง 20 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาภาษาจนี  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและเปนรายดาน จําแนก 
      ตามพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน 
 

การจัดการเรียนการสอน แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
158 

2.05 
49.31 

1.02 
0.31 

3.28 .040 
      

1. ดานหลักสูตร 

รวม 160 51.36    
        

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
158 

0.76 
49.65 

0.38 
0.31 

1.20 .303 
      

2. ดานอาจารย 

รวม 160 50.41    
        

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
158 

1.64 
55.03 

0.82 
0.35 

2.35 .099 
      

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

รวม 160 56.67    
        

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
158 

0.96 
53.96 

0.48 
0.34 

1.41 .247 
      

4. ดานการวัดและประเมินผล 

รวม 160 54.92    
        

       

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
158 

2.47 
88.83 

1.23 
0.56 

2.19 .115 
      

5. ดานปจจัยเกือ้หนุน 

รวม 160 91.30    
        

       

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
158 

1.43 
41.21 

0.72 
0.26 

2.75 .067 
       

 รวม 160 42.64    
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 จากตาราง 20 แสดงวา นิสิตที่มีพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพจิารณา
เปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ 
ไมแตกตางกัน 
  เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ พบวา
ไมมีคูใดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่เกิดจาก
กระบวนการสุมไมมากพอที่จะทําใหแตกตางอยางมีนัยสําคัญก็เปนได 
 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานหลักสูตร  ดานอาจารย  
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอน ดานการวดัและประเมินผล และดานปจจยัเกื้อหนนุ จากแบบสอบถาม
ปลายเปด โดยวิธีการแจกแจงความถี่และนําเสนอในเชิงบรรยาย  ดังแสดงใน ตาราง 21 
 
ตาราง  21  คาความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร                 
     ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดานหลักสูตร 
      ดานอาจารย  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการวัดและประเมินผล  และ ดานปจจัยเกื้อหนุน 
      จากแบบสอบถามปลายเปด 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความถี่ของ
คําตอบ (f) 

  

ดานหลักสูตร  
1. ควรจัดระบบหลักสูตรใหดีขึ้น ไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรบอยครั้ง 9 
2.  ควรปรับปรุงเนื้อหา  มีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยากอยางเหมาะสมโดยเริ่มจาก
พื้นฐานใหนิสิตเขาใจเปนอยางดี  และเนนการพูด  อาน  เขียน  สนทนา 7 
3. ควรจัดจํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมในแตละภาคเรียน 5 
4. วิชาเอกเลือกเปดใหเลือกนอย  จนกลายเปนวิชาเอกบังคับเลือก  ควรเปดรายวิชาให
หลากหลาย  และดึงดูดความสนใจของนิสิต  เชน  วิชาการเขียนพูกันจีน 4 
5. ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมดวย  เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับการสอบ
วัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) 2 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความถี่ของ
คําตอบ (f) 

  

ดานอาจารย 12 
1. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยชาวจีน  
2. ในแตละรายวิชาไมควรเปล่ียนอาจารยผูสอนบอย  ควรเลือกอาจารยที่มีทักษะการสอนตรง
ตามรายวิชานั้นๆ และหาความรูใหมๆ อยูเสมอ 4 
3. อาจารยไมใสใจการสอนเทาที่ควร 3 
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ควรจัดกิจกรรมใหนิสิตมโีอกาสสนทนากับคนจนี เพื่อฝกทักษะการฟง และสําเนยีงของ
ตนเอง 12 
2. ควรจัดกิจกรรมเสริมนอกสถานทีเ่พื่อเพิม่ศักยภาพดานภาษาจีนของนสิิต เพื่อใหนิสิตไดฝก
ใชภาษาจีนมากขึ้นและรูจักประเทศจีนเปนอยางดี เชน กิจกรรมเกี่ยวกับงานเทศกาลของจีน  
ดูละครจีน(งิ้ว) 10 
3. ควรแทรกคําศัพทที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได  ฝกสนทนาประโยคที่สามารถนําไปใช
สนทนาในชีวิตประจําวัน และเหมาะสําหรับนักทองเที่ยว 6 
4. ควรมีกิจกรรมระหวางเรยีน  เชน  แสดงละคร  รองเพลง  มีการฝกปฏิบัติ  ไมเนนสอนเนื้อหา
เพียงอยางเดียว 5 
5. ควรมีการสอนพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องของไวยากรณ 3 
6. ควรมีความรูใหม ๆสอดแทรกใหนิสิตระหวางเรียนเสมอ 2 
ดานการวัดและประเมินผล  
1. บางครั้งขอสอบยากเกินไป 7 
2. บางครั้งขอสอบไมตรงตามเนื้อหารายวิชาที่เรียน 4 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความถี่ของ
คําตอบ (f) 

  

ดานปจจัยเก้ือหนุน   
1. ควรมีทุนแลกเปลี่ยนนิสิตใหไปศึกษาที่ประเทศจีน มีโครงการใหนิสิตในหลักสูตร  ไปศึกษา
ที่ประเทศจีนเปนการบังคับ 14 
2. จํานวนนิสิตในแตละรายวิชามากเกินไป หองเรียนมีขนาดเล็ก  อึดอัด ไมเหมาะสมในการเรียน 9 
3. ควรจัดทาํเอกสารประกอบการเรียนใหดีขึน้ มหีนงัสือเฉพาะในแตละรายวิชาไมเปนเอกสาร
ที่ถายสําเนาตามความตองการอาจารย 4 
4. ควรมีหองสมุดเฉพาะของภาษาจีน 3 
5. ควรมส่ืีอการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ เชน  วีซีดี  
ส่ือส่ิงพิมพ 3 
  

 

 จากตาราง 21 แสดงวา นิสิตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานตางๆ ดังนี้  
ดานหลักสูตร ควรจัดระบบหลักสูตรใหดีและมีความแนนอน ปรับปรุงและจัดเรียงเนื้อหาจากงายไปยาก
ใหเหมาะสม รวมทั้งจัดจํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรียนใหเหมาะสม มีรายวิชาเลือกเสรีที่หลากหลาย
รายวิชาที่เปดสอนควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ดานอาจารย ควร
เพิ่มจํานวนอาจารยชาวจนี จัดหาอาจารยที่เหมาะสมในการสอนรายวิชานัน้ๆ และอาจารยควรใสใจการสอน  
ใสใจนิสิตและใหคําแนะนําปรึกษา ดานวิธีสอนและกิจกรรมาการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมใหนิสิต
ไดมีโอกาสสนทนากับคนจนีเพื่อฝกการใชภาษาจีน มีกิจกรรมเสริมนอกสถานที่ สอดแทรกคําศัพทที่จําเปน
สําหรับชีวิตประจําวันในระหวางคาบเรียน มีกิจกรรมระหวางเรียน และมีการสอนพิเศษเพิ่มเติมในเรือ่งของ
ไวยากรณ ดานการวัดและประเมินผล ขอสอบมีความยากเกินไป ขอสอบไมตรงตามเนื้อหารายวิชา ดาน
ปจจัยเกื้อหนุน ควรจัดใหมีทุนแลกเปลี่ยนนิสิตไปศึกษาที่ประเทศจีนหรือมีโครงการใหนิสิตในหลักสูตร
ไปศึกษาที่ประเทศจีนเปนการบังคับ ขนาดของหองเรียนไมเหมาะสมกับจํานวนนิสิต บางรายวิชามีนิสิต
จํานวนมากเกินไป จัดทําเอกสารประกอบการเรียนเฉพาะในแตละรายวิชา  มีหองสมุดเฉพาะของภาษาจีน  
มีส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย     



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาความคิดเหน็ของนสิิตที่มีตอการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ   
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนนุ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน  
จําแนกตามเพศ ช้ันปที่ศึกษา สถานภาพในการเรียนภาษาจีน และพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2  ช้ันปที่ 3 และ
ช้ันปที่ 4 รวมทั้งสิ้น 161 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
การเรยีนการสอนภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
การวัดและประเมินผล และดานปจจยัเกื้อหนุน ทั้งหมด 79 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานเปนแบบสอบถามปลายเปด
เพื่อใหผูตอบไดแสดงความคดิเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น(Reliability) 
ทั้งฉบับเทากับ .97 
 

การวิเคราะหขอมูล   
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวธีิสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจยัเกื้อหนุน โดยรวมและเปนรายดาน  
โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จาํแนก
ตามเพศ และสถานภาพในการเรียนภาษาจีน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรชั้นป
ที่ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิติจงึทําการทดสอบเปนรายคู โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffé) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นิสิต มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานเหมาะสมในระดับมาก ยกเวนดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง  
 2. นิสิตชายและนสิิตหญิง มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาจีน โดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั   
 3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีความคดิเหน็ตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี โดยรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการวัด 
และประเมินผลไมแตกตางกัน 
 4. นิสิตที่ศึกษาภาษาจนีเปนวิชาเอกและวชิาโทมีความคดิเหน็ตอการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน    
 5. นิสิตที่มีพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจดัการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน   
 

อภิปรายผล 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานวธีิสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน พบวา โดยรวมเหมาะสม
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานเหมาะสมในระดับมาก ยกเวนดานปจจัยเกื้อหนุน
เหมาะสมในระดับปานกลาง ผูวิจัยขออภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้ 
  1.1 ดานหลักสูตร การที่นิสิตมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก อาจเนื่องมาจากหลักสูตร
มีจุดมุงหมายชัดเจน และสอดคลองกับความตองการของนิสิต ซ่ึงมีเปาหมายวาเมื่อนิสิตเขารับการศึกษา
ในหลักสูตรนี้แลว จะทําใหนิสิตเปนผูมีความรูความสามารถในการใชภาษาจีนทั้ง 4  ดาน คือ ทักษะดาน
การฟง การพูด การอาน การเขียน สามารถนําภาษาจีนไปใชในการประกอบอาชีพไดสอดคลองกับความ
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ตองการของสภาพสังคมและตลาดแรงงาน นอกจากนี ้หลักสูตรยังมคีวามทันสมัย มีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรอยูเสมอ ใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหนิสิต มีความสามารถ
ในการสื่อสาร มุงเนนการพัฒนาทักษะ 4  ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน อีกทั้งจํานวน
หนวยกิต ตลอดทั้งหลักสูตรมีความเหมาะสม รายวิชาในหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนื้อหา
รายวิชามีการจัดเรียงลําดับจากงายไปยาก ดังที่ ทองอินทร วงโสธร และคนอื่นๆ (2522: 72 – 74) กลาววา  
หลักสูตรทีด่ียอมสามารถสรางและผลติบณัฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และเปนหลักสูตร
ที่สนองความตองการของนักศึกษาในสถาบันดวย สอดคลองกับ บราวด (Brown.   1995) กลาววา การจัด
หลักสูตรที่ดีตองวิเคราะหความตองการของผูเรียน เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนมากที่สุด มีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคที่สัมพันธกัน เพื่อสามารถกําหนดวิธีการสอน
ไดอยางเหมาะสมทําใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค นอกจากนี้สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537: 35) ยังกลาว
วา การจัดหลักสูตรภาษาตางประเทศในปจจุบันตองมีจุดมุงหมายของการสอนภาษาที่เนนการปฏิบัติ และ
การสื่อสารมากกวาเนื้อหาทางไวยากรณ งานวิจยันี้สอดคลองกับงานวิจยัของ สมหิรา ศรีทันดร (2553: 138)  
ที่ศึกษา เร่ืองการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของอาจารยศูนยภาษา สังกัดกระทรวงกลาโหม พบวา
นายทหารนักเรียน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรวา เหมาะสมอยูในระดับมาก  
งานวิจยันีแ้ตกตางกับงานวิจัยของ นิภาวรรณ พุทธสงกรานต (2540: 124 – 125) ที่ศกึษาเรื่องการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ พุทธศักราช 2532 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
พบวา บัณฑิตมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาของหลักสูตร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
  1.2 ดานอาจารย นิสิตมีความคดิเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก อาจเนื่องมาจากอาจารย มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มีอาจารยชาวจีนรวมในการจัดการ เรียน
การสอนเพื่อใหนิสิตไดเรียนรูทักษะภาษาจีนอยางถูกตอง อาจารยประจําในหลักสูตรมีทั้งอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาโท และระดับปรญิญาเอกทางดานภาษาจีน มีความรูความสามารถในทักษะทาง
ภาษาจนีทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนเปนอยางดีและมีความสามารถในการถายทอด
ใหแกนิสิตไดดี อาจารยมีความทุมเทในการสอน ใหความเอาใจใสดูแลนิสิต ใหคําปรึกษาแนะนําระหวาง
การเรียนการสอนและนอกเหนือเวลาเรียน มีความเปนกันเองกับนิสิตทําใหบรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด  
สงผลตอความพรอมในการเรียนรูและทําใหนิสิตกลาแสดงออกในการใชภาษา ดังที่ วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
(2544: 13) กลาววา ผูสอนทีด่ีตองมีบุคลิกภาพทั้งการพูด เสยีงที่พดู กริยาทาทางและการแสดงออก  รวมทัง้
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่เหมาะสม มีความรู ความพรอมดานวิชาการ ติดตามขาวสารสม่ําเสมอ และพรอม
ที่จะสอน รูจักวิธีถายทอดความรู ความคิดใหแกผูเรียน และมีความเอาใจใสตอผูเรียนดวย สอดคลองกับ
มิลเลอร (ประภาภรณ หาญคณุะเศรษฐ.  2547: 17; อางอิงจาก Miller.  1987: 40 – 41) กลาววา อาจารยตองมี
ความกระตือรือรน มีความคดิสรางสรรคในการจัดกิจกรรม มีอารมณขนัระหวางการเรียนการสอน กระตุน
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และประพาศน พฤธิประภา  (สุนทร หลุนประพันธ.   2547: 29; อางอิงจาก ประพาศน  
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พฤทธิประภา.  2527: 4) กลาววา คุณสมบัติของผูสอนภาษาตองมีความสามารถในทักษะทั้ง 4  ทักษะ คือ  
การฟง การพูด การอาน และการเขียน มีความรูดานภาษาศาสตร ภาษาศาสตรสังคม เขาใจหลักเกณฑการสอน
ภาษาตางประเทศ เขาใจนโยบายการสอนภาษาตางประเทศ  ผลการวจิยันี ้สอดคลองกับงานวิจยัของชุตกิาญจน  
บุญญะธิติสุข (2546: 68) เร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความ สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมทีัศนะตอพฤตกิรรม
การสอนของอาจารยสอนภาษาอังกฤษในระดบัมาก และพฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษของอาจารย เปน
องคประกอบทีม่ีอิทธิพลสูงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และกระทรวงศึกษาธิการ  (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ืองการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของผูสอนที่ผานการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา 
กลุมตัวอยางมีความเห็นตอพฤติกรรมของครูสอนภาษาจนีวาเหมาะสมในระดบัมาก และเหน็วา การสง
ผูสอนไปอบรมภาษาจนีในประเทศจีน ทําใหรูขนบธรรมเนียม และมีประโยชนในดานเทคนิคการสอน 
และสามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนได 
  1.3 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นิสิตมีความคดิเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก  
อาจเนื่องมาจากอาจารยจดัการเรียนการสอนโดยมจีุดมุงหมายและขอบเขตของรายวชิาอยางชัดเจน เลือกใช
วิธีการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และระดับความรูของนิสิต จัดการเรียนการสอนโดยมีการฝก
ปฏิบัติและใชภาษาใหเกิดความชํานาญในทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน มีการสอนซอมเสริมนอกเหนือจากบทเรียนในเรื่องที่นิสิตมีปญหา หรือตองการเรียนเพิ่มเติม มี
วิธีการสอนทีห่ลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมในงานเทศกาลตางๆ ตามประเพณีของประเทศจีน เพื่อให
นิสิตไดเรียนรูถึงประเพณวีัฒนธรรมไปพรอมกับการเรยีนภาษาจีน จัดสถานการณจาํลองหลังจากเรียน ใน
สวนของเนื้อหาเพื่อใหนิสิตฝกการสนทนาตามเหตุการณนั้นๆ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอยูสม่ําเสมอ  
กิจกรรมสงเสริมใหนิสิตไดแสดงออก โดยการใชความสามารถทางภาษาจีน กิจกรรมกระตุนใหนิสิตรูจัก
การทํางานเปนกลุม รวมกันคดิ รวมกนัทํา ดงัที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยธุยา (2544: 72) ไดกลาววา การสอน
ในระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาระบบการสอน โดยวิเคราะหสถานการณ สาระ
การสอน สภาพนิสิต ดังนัน้การเลือกวิธีการสอน จึงขึ้นอยูกบัการวางแผนการสอนของผูสอนวา มีวัตถุประสงค
อยางไร การเลอืกวิธีสอนนั้น ในแตละบทเรยีน หรือช่ัวโมงสอนชั่วโมงหนึ่งอาจใชวิธีการสอนหลายๆ แบบ
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระที่จะสอน และ ดิคคินสนั (Dickinson.  1994: 34) กลาววา การเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหไดประสิทธิผลดีที่สุดนั้น ผูสอนตองสรางโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการใชภาษา ใน
ทักษะตางๆ โดยแบงกลุมหรือจับคูเพื่อฝกปฏิบัติ นอกจากนี ้ การดเนอร และ แลมเบิรท (Gardner; &   
Lambert.   1972: 9) กลาววา การเรียนการสอนภาษาตางประเทศตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง  
เชน การไดใชภาษาตางประเทศในสถานการณจริง หรือสถานการณจําลอง การเขารวมกิจกรรมภาษาตางประเทศ
นอกชั้นเรยีน เปนตน และ การดเนอร (Gardner.  1985: 7 – 8) ยังกลาวอกีวา ถึงวิธีสอนของผูสอนมีบทบาท
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สําคัญ ขณะอยูในหองสอน เพราะสามารถสรางเจตคติในตัวผูเรียนได หากมีวิธีสอนที่ดึงดูดใจ จะชวยให
ผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนได งานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สมิหรา ศรีทันดร (2553:143) ที่
ศึกษา เร่ืองการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของอาจารยศนูยภาษา สังกดักระทรวงกลาโหม พบวา 
นายทหารนักเรียน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนดานวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
วา เหมาะสมในระดับมาก 
  1.4 ดานการวัดและประเมินผล นิสิตมีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
อาจารยไดมกีารชี้แจงเกณฑการวัดและประเมนิผลใหนิสิตทราบ ไมวาจะเปนการใชรูปแบบการวดัและประเมนิ 
ผลแบบอิงเกณฑ หรือแบบอิงกลุม แจกแจงการใหคะแนนของแตละรายวิชาใหนสิิตทราบอยางละเอียด  
นอกจากนีก้ารวัดและประเมนิผลยงัตรงตามจุดมุงหมายของรายวิชา ขอสอบที่ใชในการวัดผลการเรยีนตรง
และครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาที่นิสิตเรยีน ขอสอบมีความหลากหลาย เหมาะสม และครอบคลุมการวดัและ
ประเมินผลทักษะ ทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขยีน มีการแจงผลการวัดและประเมนิผล
ใหแกนิสิตทราบทุกครั้งเพื่อเปนขอมูลปอนกลับไปยังนิสิต ใหนิสิตทราบถึงขอบกพรองของตนเอง และนํา 
ไปปรับปรุงแกไข และเปนแนวทางในการหาวิธีการเรียนที่เหมาะสม ดังที่ อุทุมพร จามรมาน (2541: 13)  
กลาววา การวดัผลตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสอน การวัดผลเปนการใหขอมูลยอนกลับสูตัว
ผูเรียนและอาจารยวามีขอบกพรองในดานใดเพือ่นํามาปรับปรุงแกไข และ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ จริยา  
หาสิตพานิชกลุ และ อาภรณ บางเจริญพรพงค (2543: 7 – 8) กลาววา กระบวนการวัดและประเมินผลตองมี
ความหลากหลาย สอดคลองกับเปาหมายของการเรียนรู และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนได ทั้งนี้
กิ่งแกว อารีรักษ (2544: 74) ยังกลาวถึงการวัดและประเมินผลทางภาษาวา ผูสอนตองประเมินผล ตาม
สภาพจริง จากความคิดรวบยอดทางภาษา และประเมิน ตามความสามารถจริงจากสมรรถภาพในการสื่อสาร  
ทั้งสมรรถภาพทางภาษา สมรรถภาพทางภาษาศาสตรสังคมและวัฒนธรรม สมรรถภาพทางการเรียบเรียง
ถอยคํา และสมรรถภาพทางยทุธศาสตรการสื่อสาร งานวิจัยนี้สอดคลองกบังานวิจยัของกระทรวงศกึษาธิการ  
(2548: 65) ในการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของผูสอนที่ผานการอบรมภาษาจีน ณ มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับมากในการวัดและประเมนิผล  
โดยการวัดและประเมินผล สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร ใชวิธีที่หลากหลาย สามารถวัดผลได
ครอบคลุมผลการเรียนรู และสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาไดดวย และงานวิจัยของ 
ประภาภรณ  หาญคุณะเศรษฐ (2547: 82) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาองักฤษ ในวทิยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเทีย่วกรุงเทพตามความคดิเห็นของนักศกึษา พบวา  นกัศึกษา
มีความคิด เห็นตอการจัดการเรียนการสอนดานการวัดและประเมิน ผลวาเหมาะสมในระดับมาก 
  1.5 ดานปจจยัเกือ้หนุน นิสิตมีความคดิเหน็วาเหมาะสมในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก
ส่ือที่ใชประกอบการเรียนการสอน มีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของนิสิต ส่ือการเรียนการสอน
ไมหลากหลาย ส่ือการเรียนการสอนไมทันสมัย สวนใหญเปนสื่อประเภทสิ่งพิมพที่เปนหนังสือหรือตาํราเรยีน  
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แตส่ือส่ิงพิมพประเภทวารสาร นิตยสาร หรือบันเทิงคดีดานภาษาจีนมีนอย ไมกระตุนใหนิสิตเกิดความสนใจ
หาความรู ส่ือเทคโนโลยีทีใ่ชประกอบการเรยีนการสอนไมเพียงพอ เชน วซีีดีภาพยนตรจนี เปนตน เอกสาร
ประกอบการเรียน ไมชัดเจนแนนอนเปนเอกสารถายสําเนา เพื่อใหนสิิตเรียนในคาบนั้นๆ ดังที่ ธูปทอง  
กวางสวาสดิ์ (2549: 20 – 23) กลาววา การจัดหาสื่อและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนภาษา ตางประเทศ
ตองคํานงึถึงหลักสูตรของรายวชิานั้นๆ ตองเลือกใชส่ือและอุปกรณใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร และ
เลือกใชอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนหนงัสือ วารสาร รูปภาพ ส่ือเทคโนโลยีตางๆ  นอกจากนีว้าสนา ชาวหา  
(2533: 15) กลาววา  การใชส่ือการเรยีนการสอนชวยใหคณุภาพการเรียนรูดีขึ้น ปจจุบนัสื่อการเรยีนภาษามี
หลายอยาง ทั้งสื่อในหองเรียนและนอกหองเรียน ส่ือภาษาอังกฤษนอกหองเรียนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จ เพราะการไดรับสื่อนอกหองเรยีนจะมีประโยชนในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาได และ คราเชน (Krashen.  1982: 32) ยังกลาววา ส่ือการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาพยนตรตางประเทศจะชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานการฟง พูด อาน เขียนมากยิง่ขึ้น รวมทั้งสามารถ
สรางความคดิและจนิตนาการเริ่มแรกอยางถูกตอง ทาํใหเกิดความคดิรวบยอด และมีอิทธิพลตอเจตคติของ
ผูเรียน ส่ือการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมระหวางบทเรียนมากที่สุด คือ การนําบทความตางๆ ให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย นํามาซึ่งการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้ ใน
การจัดหองเรียนยังไมเหมาะสมกับจํานวนนิสิต หองเรียนมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตทําใหสภาพ 
หองเรียนแออดั ไมเอื้อตอการเรียนรู ไมสามารถฝกปฏบิัติไดอยางเต็มที ่หองปฏิบัติการทางภาษาไมเพียงพอ  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะมนุษยศาสตรมีหลายสาขาวิชา  และมีนิสิตเปนจํานวนมาก ในขณะที่อาคารเรียน
มีจํานวนหองเรียน และหองปฏิบัติการทางภาษาเพียงไมกี่หอง จึงตองจัดแบงใหเพียงพอกับจํานวนนิสิต  
ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544:  14)  กลาววา ส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอน  เชน  
สภาพอันแออดัภายในหองเรยีน ความรอน เปนตน ปจจยัตางๆ เหลานี ้ เปนผลกระทบตอการเรียนการสอน  
ซ่ึงอาจจะทําใหผูเรียนไมอยากเรียน และผูสอนเกิดความไมสบายใจที่จะสอน และขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล  
อรุณี วิริยะจิตรา และ วันเพญ็ ชัยกิจมงคล (2545: 66) กลาววา ศนูยการเรียนรูดวยตนเอง เปนสิ่งที่ขาดไมได
สําหรับการเรียนการสอนภาษาในปจจุบัน เนื่องจากนักศึกษาจะสามารถใชความรูที่เรียนมาฝกปฏิบัติ หรือ
คนควาความรูใหมๆดวยตนเองได งานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา นางาม (2551: 42) ที่ศึกษา
เร่ือง การศึกษาปญหาและอปุสรรคดานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษา และอาจารย  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัด 
การดานสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียนวา เหมาะสมในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน 5 ดาน  
คือ ดานหลักสตูร ดานอาจารย ดานวิธีสอนและกจิกรรมการเรยีนการสอน ดานการวดัและประเมินผล และ
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ดานปจจยัเกื้อหนุน จําแนกตามเพศ ช้ันปที่ศึกษา สถานภาพในการเรียนภาษาจีน พืน้ฐานทางการศึกษา
กอนเขาเรียน  พบวา 
  2.1 นิสิตชายและนสิิตหญิงมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวม และในแตละดาน
ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวจิัยที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากนิสิตชายและนิสิตหญงิเรียน
ในหลักสูตรเดียวกัน โดยเรียนเนื้อหารายวิชาตาง ๆกับอาจารยกลุมเดียวกัน  และรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนเหมือนกนั ไดรับการดูแลเอาใจใสจากคณาจารยในสาขาเหมือนกัน มกีารรวมกิจกรรมในการเรียน
การสอนเหมือนกัน เชน การทํารายงาน การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ และในการทํากิจกรรมไมไดมี
การแบงแยกระหวางกิจกรรมของนิสิตชายและกิจกรรมของนิสิตหญิง ไดรับการวัดและประเมนิผลการเรียน
ดวยเกณฑเดียวกัน ไดรับการบริการดานสื่อ อุปกรณในการเรียนการสอนเหมือนกัน ใชหองเรียน อาคาร  
สถานที่ในการเรียนรายวิชาตาง  ๆ เหมือนกัน ดังนั้นจากการที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน และประสบการณ
การเรียนรูเหมือนกัน จึงทําใหนิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
เพศ จึงไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลสงผลตอความคิดเห็นของนิสิต ดังที่ โสภาพรรณ ตันตยาคม และ สมบัติ  
วัจนสาลิกากุล (2523: 71) กลาววา ทั้งชายและหญิงไดรับการอบรมและการปฏิบัติทีค่ลายคลึงกัน มีโอกาส
ในการแสดง ออกเทากัน จึงสงผลใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ (2547: 73) ที่ไดศึกษาเรือ่งการจัดการเรียนการสอนวชิาทักษะพัฒนา เพื่อ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลยับริหารธุรกิจและการทองเทีย่วกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา  
พบวา นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  
  2.2 นิสิตชั้นปตางกันมีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยรวมแตกตางกัน โดยนิสิตชัน้ปที่ 1 
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 3 และนิสิตชั้นปที่ 4 สวนนิสิต
ช้ันปที่ 2 มีความคิดเหน็ตอการจดัการเรยีนการสอนโดยรวมแตกตางกบันิสิตชั้นปที่ 3 อยางมีนยัสําคญัทาง
สถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวจิัยที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากนิสิตชั้นปที่ 1 และนิสิตชั้นปที่ 2 ไดรับการจัด 
การเรียนการสอนภาษาจีนในขั้นพื้นฐาน เรียนทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน  
และการเขยีน ยงัไมมกีารเรียนการสอนภาษาจนีในขัน้สูง รายวิชาสวนใหญเปนรายวิชาศกึษาทัว่ไป รายวชิาเอก
มีเพียง 1 – 2 รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา ทําใหนิสิตรูสึกวาการเรยีนไมยากเกินไป สามารถเรียนรูไดงาย  
อีกทั้งนิสิตชั้นปที่ 1 และนิสิตชั้นปที่ 2 เพิ่งเริ่มเขาสูการเปนนิสิต  ซ่ึงเปนชวงที่เปลี่ยนจากระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทําใหนิสิตไดพบเจอกับสิ่งแปลกใหม นิสิตจึงมีความกระตือรือรน  
และสนใจที่จะเรียนรูอยูมาก มีความพรอมทีจ่ะเรียนรูส่ิงใหมๆ จากอาจารยอยางเต็มที่ มคีวามกระตือรือรน
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ในการเรยีน เพราะนิสิตทีไ่ดเขามาเรียนมีความมุงมั่นทีจ่ะเขามาศึกษาตอในหลักสูตรอยางเต็มเปยมอยูกอนแลว  
ดังนั้นจึงทําใหนิสิตรูสึกสนุกกับการเรียน และมีความสนใจใครรูเปนอยางดี ในขณะที่นิสิตชั้นปที่ 3  และ
นิสิตขั้นปที ่4 ไดรับการจัดการเรยีนการสอนภาษาจนีในรายวิชาหลักอยางเตม็ที่ โดยเปนการเรยีนการสอน
ภาษาจีนในทกัษะระดับที่สูง รายวชิาเปนภาคทฤษฎเีฉพาะทางมากขึ้น และลงลกึในรายละเอยีดของรายวชิา
นั้นๆ ทําใหนสิิตรูสึกวา การจัดการเรียนการสอนมีความยากมากขึน้ ทั้งนี้หากนิสิตมีพื้นฐานความรูทาง
ภาษาจนีไมดกีจ็ะทําใหการเรยีนในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4  ยากขึ้น อาจทาํใหเกิด  เจตคติที่ไมดีตอการจัด 
การเรียนการสอนได นอกจากนี้นิสิตชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 เมื่อไดเรียนรูภาษาจนีมาในระดับหนึง่แลว  
นิสิตจะนําความรูที่ไดไปใชในการทํางาน ซ่ึงเปนงานลวงเวลาระหวางเรียน งานอาสาสมัครตาง  ๆเชน เปนลาม
ใหแกนักกฬีา  ดูแลนักกฬีา  ตอนรับนักธุรกิจที่เขามาเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินคา  เปนตน  เพื่อเปนการฝก
ใชภาษาจีน และหาประสบการณกอนจบออกไปทํางานจริง จึงทําใหนิสิตรูถึงขีดความสามารถในการใช
ภาษาจีนของตนเอง รูขอดีขอบกพรองตาง ๆของตนเอง รวมถึงขอดี – ขอเสียของการจดัการเรยีนการสอน
ดวย ทั้งนีน้ิสิตที่เลือกไปศึกษาที่ประเทศจนี ไดไปใชภาษาจีนโดยตรงที่ประเทศเจาของภาษา เรียนรูกับ
เจาของภาษาจริง ไดสัมผัสวฒันธรรมประเพณีอยางใกลชิด ทาํใหนิสิตเกิดการเปรยีบเทียบการจัดการเรียน
การสอนของทั้ง 2 สถาบันและนิสิตที่มีเพื่อนตางสถาบันที่เรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาจนีเหมือนกันเมื่อไดพบปะพดูคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกัน กท็ําใหนิสิตเกดิการเปรยีบเทยีบการจัด 
การเรียนการสอนระหวางสถาบันของตนเองกับสถาบันของเพื่อนอีกดวย ดวยเหตุผลตางๆ ดังกลาว จึงทําให
นิสิตชั้นปตางกัน มีความคิดเห็นตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมแตกตางกนั ดังที ่ สุวัฒน มุทธเมธา (2531:  
105 – 106) กลาววา การจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรูนั้น  จะตองสราง
ความสนใจ ทําใหผูเรียนมีความตองการทีจ่ะเรียน งานวจิัยนีแ้ตกตางกบังานวิจยัของ ของ สุนทร หลุนประพันธ  
(2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง โรงเรียนโยนออฟอารคเทคโนโลยี พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 และนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความคิดเห็น
ตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   เมื่อพจิารณาดานหลกัสูตร พบวา นิสิตชัน้ปที ่1  มีความคดิเห็นตอการจดัการเรยีนการสอน
แตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 2  นิสิตชั้นปที่ 3  และนิสิตชั้นปที่ 4  สวนนิสิตชั้นปที่ 2  มคีวามคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนแตกตางกบันิสิตชั้นปที่ 3 อาจเนื่องมาจากการจดัหลักสูตรในชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2  
เปนรายวิชาพื้นฐาน จัดเรียงลําดับเนื้อหาวิชาโดยเริ่มจากรายวิชาพื้นฐานทางภาษาจีน เชน ความรูเบื้องตน
เกีย่วกบัจนี ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 เนื้อหารายวชิาเปนเรือ่งเกี่ยวกับไวยากรณ  
คําศัพทเบือ้งตน บทสนทนาในชีวติประจาํวนัเบือ้งตน การจัดจาํนวนหนวยกติ มีความเหมาะสม ไมมากเกินไป  
ไมนอยเกินไปสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ซ่ึงตองเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปรวมดวย ทําใหนสิิต
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รูสึกวา เรียนไมหนกัเกนิไป เนื้อหารายวิชาเปนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎ ีนิสิตไดฝกปฏบิัติทักษะทางภาษาจีน
ทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหนิสิตมีพื้นฐานความรูทาง
ภาษาจีน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนตอช้ันปที่ 3  และชั้นปที่ 4  ในขณะที่นิสิตชั้นปที่ 3  และชั้นปที่ 4  มี
รายวิชาที่ยากขึ้น เนื้อหารายวิชาเนนการนําภาษาจีนไปใช เนื้อหารายวิชาเปนภาคทฤษฎีเฉพาะทางมากขึ้น  
นิสิตตองรูจักนําความรูพื้นฐานทางภาษาจีนมาประยุกตใช ทําใหนิสิตตองเตรียมตัวและมีความพรอมใน
การเรียนแตละรายวิชาเปนอยางมาก การจัดจํานวนหนวยกิต คอนขางแนนเมื่อเทียบกับเนื้อหารายวิชาที่
เปนทักษะขั้นสูง  ดังนั้นจากการจดัเนื้อหารายวชิาในหลักสูตรที่แตกตางกันระหวางนิสิตชั้นปที่ 1  ช้ันปที่ 2 
ที่มุงเนนใหนสิิตเรียนรูพื้นฐานทางภาษาจีน กับนิสิตชั้นปที่ 3 ช้ันปที่ 4 ที่มุงเนนใหนิสิตนําทักษะพื้นฐาน
ทางภาษาจีนมาประยุกตใช สงเสริมใหนิสิตนําความรูไปใชในการทํางานได  จึงทําใหนิสิตมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตรแตกตางกัน ดังที่ ธํารง บัวศรี (2532:  211 – 213)  กลาววา  เนื้อหาวิชาใน
หลักสูตรตองเหมาะสมกับวฒุิภาวะและประสบการณของผูเรียน มีความสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน
ในระดับนั้นๆ และครอบคลุมความรูหลายๆ ดาน งานวิจัยนี้แตกตางกบังานวิจัยของ สมิหรา ศรีทันดร  
(2553: 127) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของอาจารยศูนยภาษา สังกัดกระทรวง 
กลาโหม พบวา นายทหารชั้นประทวนกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ในดานการตั้งจุดประสงคการสอน  และการกําหนดเนื้อหาไมแตกตางกัน 
   เมื่อพิจารณาดานอาจารยพบวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน
แตกตางกับนสิิตชั้นปที่ 2 นิสิตชั้นปที่ 3 และนิสิตชั้นปที ่4 สวนนิสิตชัน้ปที่ 2 มีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 3 อาจเนื่องมาจากนิสิตชั้นปที่ 1 และนิสิตชั้นปที่ 2 เห็นวา อาจารย
มีความ สามารถในการถายทอดความรูพื้นฐานทางภาษาจีน หลักไวยากรณใหนิสิตเขาใจไดงาย อาจารยมี
ความทุมเทและตั้งใจสอนใหนิสิตมีพื้นฐานความรูที่ดี อาจารยมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณี
ของประเทศจีนอยางถองแท สามารถถายทอดใหนิสิตรูและซาบซึ้งกับวัฒนธรรม ประเพณีจีนได อาจารย
ทําใหนิสิตมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาจีน สรางบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน ไมนาเบื่อ  
ทั้งนี้อาจารยที่สอนในรายวิชาพืน้ฐานภาษาจีนในชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2  มีอายุนอย จึงมีความเขาใจความตองการ
ของนิสิตในระดับนีไ้ดดี ทาํใหอาจารยสามารถเลือกวิธีสอน เพื่อใหนิสิตเรียนรูไดงาย สรางความรูสึก
เปนกันเอง ใหแกนิสิตระหวางการเรียนการสอน นิสิตสามารถปรึกษาปญหา ซักถามขอสงสัยไดโดยไมรูสึกกลัว  
และไดรับคําแนะนําปรึกษาที่ดี นอกจากนี้เนื่องจากการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) อาจารยไดพบปะนิสิตเพยีง 3 – 6 ช่ัวโมง/สัปดาห เทานั้น  อาจารย
จึงทุมเทการสอน ใหคําปรึกษาแนะนําทั้งเรื่องการเรียนและการใชชีวิตอยางเต็มที่ สวนนิสิตชั้นปที่ 3 และ
นิสิตชั้นปที่ 4  เห็นวา อาจารยมีคุณวุฒิเหมาะสม ตรงตามรายวิชาที่สอน มีความรูในทักษะทางภาษาจีน
ทั้ง 4  ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนเปนอยางดี สามารถถายทอดทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดาน
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ใหแกนิสิตได เลือกวิธีสอนตรงตามเนื้อหารายวิชา และทกัษะแตละดาน สรางบรรยากาศในการเรียนได
อยางเหมาะสม มีอาจารยชาวจนีรวมในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงชวยใหนิสิตมีทักษะในการฟง – พดูดีขึ้น  
ทําใหนิสิตไดนําภาษาจีนมาใชในชีวิตประจาํวัน การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตคอนขางมีเวลานอย เพราะ
อาจารยตองสอนหลายรายวิชาในชั้นปที่ 2 – 4  สอนทั้งนิสิตวิชาเอกและวิชาโท  ทําใหอาจารยตองจัดสรร
เวลาในการใหคําแนะนําปรึกษาและการสอน ทําใหอาจารยมีเวลาจํากัดและเวลาวางของนิสิตกับอาจารย
อาจจะไมตรงกนั ดังนัน้จากการจัดการเรยีนการสอนดานอาจารยในแตละชัน้ปที่แตกตางกนั การใชวิธีการสอน
ที่แตกตางกนั ตามระดับของผูเรียนและเนื้อหาวิชา จึงทาํใหนิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาน
อาจารยแตกตางกัน ดังที่ ทิพวัลย มาแสง (2532: 8 – 12) กลาววา อาจารยสอนภาษาตองมีความรูความสามารถ
ในเรื่องของเสียง การฟงตองฟงและเขาใจเนื้อหานัน้ๆ การออกเสียงถูกตองชัดเจน การอานรูเร่ือง และ
สามารถเขาใจทันที การเขยีนประโยคไดเขาใจและถกูตอง มีความสามารถในการวิเคราะหคําศัพท  มคีวามรู
ทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษา รูหลักจติวิทยาการเรียนรูและระดับของผูเรียน  งานวิจัยนี้
แตกตางกับงานวิจัยของ สุนทร หลุนประพันธ (2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนโยนออฟอารคเทคโนโลยี พบวา  นักศึกษาชั้นปที่ 1 
และนักศึกษาชั้นปที่ 2  มีความคิดเห็นตอปญหาการเรียนภาษา อังกฤษโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
   เมื่อพิจารณาดานวิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน พบวา  นิสิตชั้นปที่ 1  มีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 3 และ
นิสิตชั้นปที่ 4 อาจเนื่องมาจาก นิสิตชั้นปที่ 1 พบวา การใชวิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนสวนใหญ
เปนการบรรยายภาษาไทยและภาษาจนีรวมกนั ฝกการสนทนาใหนิสิตรูจกัการสนทนาเบื้องตนในชีวติประจําวนั  
เรียนรูคําศัพทจากบทสนทนา  เขียนตามคําบอกสั้นๆ งายๆ ระหวางคาบเรียน ถามตอบความรูความเขาใจ
ของบทเรียนในแตละคาบเรียน ทบทวนบทเรียนเกากอนเริ่มบทเรียนใหม จากการเรียนการสอนดังกลาว
นิสิต จึงไมตองเตรียมตัวในการเรียนมาก สวนนิสิตชั้นปที่ 3 และนิสิตชั้นปที่ 4 เห็นวา วธีิสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนไมไดเปนการสอนแบบบรรยาย การสอนสวนใหญเนนที่ภาคปฏิบัติ วิธีสอนและกจิกรรม
การเรียนการสอนสงเสริมใหนิสิตไดฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ การฟง การพูด การอานและ
การเขียน ใชวธีิสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหนิสิตทํางานเปนกลุมรวมกันคิด รวมกนัทํา อาจารยกระตุน
ใหนิสิตคิดและตอบคําถามดวยตนเอง มีการสนทนาโดยใชภาษาจีนในคาบเรียน จากการเรียนการสอนดังกลาว
นิสิตตองเตรียมตัวในการเรียนมาก และอาจทําใหนิสิตรูสึกวาการเรียนการสอนนั้นยากขึ้น ดังนั้นจากการจัด 
การเรียนการสอนดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกตางกันในแตละชั้นป จึงทําใหนสิิตมี
ความคดิเหน็ตอการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน ดังที่ สุทธพร รัตนกุล  
(2549: 55) กลาววา การสอนภาษาในระดับอุดมศึกษาไมมวีิธีตายตวัในการสอน เนื่องจากขึ้นอยูกับอาจารย
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ผูสอนแตละคน ซ่ึงก็จะใชเทคนิควิธีการตางๆ ใหเหมาะสมกับผูเรียน และขึ้นอยูกับรายวิชา หากเปนวิชา
ที่ไมเฉพาะเจาะจงทักษะ เชน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic English / Fundamental English) อาจารยก็
จะสอนทุกทักษะ แตหากเปนวิชาที่เฉพาะเจาะจงทักษะใดทักษะหนึ่ง เชน วิชาการฟง (Listening) อาจารย
ก็จะใชส่ืออ่ืนๆ นอกจากตําราประกอบการสอน เชน ใชเทปหรือวิดีโอที่เกี่ยวกับบทสนทนา เพื่อฝกทักษะ
การฟง งานวจิยันีแ้ตกตางกบังานวิจยัของ สุนทร หลุนประพันธ (2547: บทคัดยอ) ที่ศกึษาเรื่องปญหาการเรยีน
วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนโยนออฟอารคเทคโนโลยี พบวา  
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และนกัศึกษาชั้นปที่ 2 มีความคิดเหน็ตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 
  เมื่อพิจารณาดานปจจยัเกื้อหนนุ พบวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 4 อาจเนื่องมาจาก นิสิตชั้นปที่ 1  
พบวา ส่ือที่ใชในการเรยีนการสอนมีความทันสมยั หนงัสือหรือตําราอานเพิ่มเติมมจีํานวนมาก หลากหลาย 
หนังสือ ตาํราสามารถสงเสริมใหนิสิตเขาใจหลักภาษา ไวยากรณไดมากขึน้ หองเรียนเหมาะสมกับจาํนวนนสิิต  
ไมแออัดเกินไป เนื่องจากในชั้นปที ่ 1 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ)  
ซ่ึงมีพื้นที่กวางเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิต หองสมุดมีขนาดใหญ เงียบสงบเหมาะแกการคนควาหาความรู  
สวนนิสิตชั้นปที่ 4 พบวา ส่ือที่ใชในการเรียนการสอนสวนใหญเปนหนงัสือ ตําราอานเพิ่มเติม ส่ือประเภท
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ เชน นิตยสารจนี หนังสอืพิมพจีน หรือส่ือเทคโนโลยีตางๆ เชน วีซีดีภาพยนตร มีจํานวนนอย  
ส่ือไมหลากหลายและไมเพียงพอตอความตองการของนิสิต หองปฏิบัติการทางภาษาไมเพียงพอ การจัดสรร
หองเรียนไมเพียงพอ หองเรียนมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิต บรรยากาศในหองเรียนแออัด มืดทึบ  
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไมเพียงพอทําใหนิสิตมีโอกาสในการไปศึกษาที่ประเทศจีนนอย ขาดโอกาสใน
การฝกใชภาษาจีน ดังนัน้จากสภาพการจดัการเรียนการสอนดานปจจยัเกือ้หนุน นิสิตแตละชั้นปมีความตองการ
ดานปจจัยเกื้อหนุนแตกตางกนั จึงทําใหนิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจยัเกื้อหนุนแตกตางกัน 
ดังที่ ธูปทอง กวางสวาสดิ์ (2549: 20 – 23) กลาววา การจัดหาสื่อและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศตองคํานึงถึงหลักสูตรของรายวิชานั้นๆ ตองเลือกใชส่ือและอุปกรณใหมีความสอดคลองกับ
หลักสูตร และเลือกใชอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร รูปภาพ ส่ือเทคโนโลยีตางๆ และสื่อ
นั้นๆ จะตองมีคุณภาพดี คงทน งานวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมิหรา  ศรีทันดร (2553: 149) ที่
ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของอาจารยศูนยภาษา สังกัดกระทรวงกลาโหม พบวา 
นายทหารชั้นประทวนกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
ในดานการใชส่ือการสอนแตกตางกัน 
  2.3 นิสิตที่มีสถานภาพในการศึกษาภาษาจีนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ
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โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตฐิานการวิจยัที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากนิสิต
ที่ศึกษาภาษาจนีเปนวิชาเอก และนิสิตที่ศกึษาภาษาจนีเปนวิชาโทไดรับการจัดการเรยีนการสอนในลกัษณะ
เดียวกัน เรียนเนื้อหารายวิชาหลักของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเหมือนกัน นิสิตไดเรียนกับ
อาจารยกลุมเดียวกัน อาจารยทุมเท เอาใจใสดูแล ใหคําแนะนําปรึกษาแกนสิิตเหมือนกันทั้งนิสิตวิชาเอก
และนิสิตวิชาโท นิสิตไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกัน มีวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา  
และเหมาะกับนิสิตในแตละสถานภาพทางการเรียน การวดัและประเมนิผลมีความยตุิธรรม ใชเกณฑการวดั 
และประเมินผลเดยีวกนั ขอสอบเหมือนกนัทั้งนิสิตวิชาเอก และนิสิตวชิาโท แจงผลการวดัและประเมินผล
กลับสูนิสิตทุกครั้งและทุกคน นิสิตไดรับการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนเหมือนกัน ใชหองเรียน  
หองปฏิบัติการทางภาษาเดียวกัน ใชส่ือในการเรียนการสอนเหมือนกันไมวาจะเปน หนังสือ นิตยสารภาษาจีน  
วีซีดีภาพยนตร ดังนั้นจากการที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนและประสบการณการเรียนรูเหมือนกัน จึง
ทําใหนิสิตที่ศึกษาภาษาจีนเปนวิชาเอก และนิสิตที่ศึกษาภาษาจีนเปนวิชาโท มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ดังที่ วิชัย ดิสสระ (2535: 103)  กลาววา การจัดการเรียนการสอน
ควรจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับศกัยภาพของผูเรียน นอกจากนีก้ารเรียนการสอนทีเ่นนความแตกตาง
ของแตละบุคคลจําเปนตองอาศัยกลวิธีการเรียนการสอนหลายรูปแบบ อยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหการเรียน
การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
  2.4 นิสิตที่มีพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรยีนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตฐิานการวิจยัที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากนิสิต
ไมวาจะมีพื้นฐานทางการศึกษามาจากสายวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร สายศิลปภาษาอืน่ๆ สายศิลปภาษาจีน
ตางกไ็ดเรียนในหลักสูตรเดยีวกนั โดยเริ่มเรียนจากรายวิชาพื้นฐานทางภาษาจีนเบื้องตนกอน แมนิสิตที่จบ
จากมัธยมศึกษาตอนปลายสาศิลปภาษาจีนมาแลว ก็ตองเริ่มเรียนในรายวิชาพื้นฐานเหมือนกัน เพราะนิสิต
แตละคนตางกม็าจากหลากหลายโรงเรยีน จึงเปนการปรับพื้นฐานความรูใหตรงกันเพื่อการเรยีนในรายวิชา
ที่ลงลึกตอไป ในขณะเดยีวกันทําใหนิสิตไดทบทวนความรูเดิมดวย นิสิตไดเรียนกบัคณาจารยในสาขา
เหมือนกัน อาจารยทุมเท เอาใจใสดูแล ใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตเหมือนกัน นิสิตไดเขารวมกิจกรรม
การเรียนการสอนเหมือนกัน มีกิจกรรมกลุมใหนิสิตรวมกนัเรียน รวมกันฝกปฏิบัติ มีวิธีสอนที่เหมือนกัน
และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม ใชขอสอบเหมือนกัน ขอสอบวัด
ความรูไดครอบคลุมใชเกณฑการวัดและประเมินผลเดียวกัน นิสิตไดรับผลการวัดและประเมินผลกลับสู
นิสิตทุกครั้งและทุกคน นิสิตไดรับการอํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอนเหมอืนกัน ใชหองเรียน  
หองปฏิบัติการทางภาษาเดียวกัน ใชส่ือในการเรียนการสอนเหมือนกันไมวาจะเปนหนังสือ นิตยสารภาษาจีน  
วีซีดีภาพยนตร ดังนั้นจากการที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน และประสบการณการเรียนรูที่เหมือนกัน  



                                         75 

จึงทําใหนิสิตที่มีพื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียนสายวิทยาศาตร – คณิตศาสตร สายศิลปภาษาอื่นๆ  
สายศิลปภาษาจีน มีความคิดเห็นตอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ดังที ่ธนวรรธน  
อ่ิมสมบูรณ (2554: ออนไลน) กลาววา การเตรียมความพรอมเพื่อการพัฒนาพื้นฐานและศักยภาพการเรยีนรู
ในตัวผูเรียนนับวาเปนปจจัยสําคัญ ในแงของสาระความรู เจตคติตอรายวิชา และแรงจูงใจในการเรียนรายวิชา
ตาง  ๆและมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย งานวิจยันี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ  
(2547:  บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนา เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน
วิทยาลยับริหารธุรกิจและการทองเทีย่วกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา พบวา นักศกึษาที่มีพืน้ฐาน
กอนเขาเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้ 
งานวิจยันีแ้ตกตางกับงานวิจยัของ วัชรา หมัดปองตวั (2545: บทคัดยอ) เร่ืองการศึกษาปญหาการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค พบวา นักศึกษาทีม่ีพื้นฐานการศึกษา
กอนเขาเรียนแตกตางกนั มีความคิดเห็นตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกนั   
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้
  1. ดานหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร
วาเหมาะสมในระดับมาก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดานหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สาขาวิชา
ควรปรับปรุงพัฒนาเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคลอง
กับความตองการของนิสิตและตลาด แรงงาน จัดเนื้อหารายวิชาทีห่ลากหลายใหนิสิตไดเลือกเรียน ตาม
ความสนใจ 
  2. ดานอาจารย ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารยวา
เหมาะสมในระดับมาก เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนดานอาจารยมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ สาขาวิชา ควรจัด
อาจารยชาวจนีใหเพยีงพอในการจัดการเรยีนการสอน สรรหาอาจารยทีม่ีความรูความสามารถดานภาษาจีน
และการสอนเปนอยางดี ควรมีการจัดฝกอบรมหรือศึกษาดูงานใหแกอาจารย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย  
และใหอาจารยมีความรูที่ทนัสมัยอยูเสมอ 
  3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา นิสิตมคีวามคิดเหน็ตอ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวโิรฒ ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน วาเหมาะสมในระดบัมาก เพื่อใหการจัด 
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การเรียนการสอนดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งขึ้น สาขาวิชาควรจัด กิจกรรม
ที่สงเสริมใหนสิิตไดแสดงออกทางภาษาจนี เชน การจดันิทรรศการ การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  มี
กิจกรรมที่หลากหลายระหวางคาบเรียน เชน การรองเพลง การแสดงละคร เปนตน มีกิจกรรมใหนิสิตได
ฝกทักษะสม่ําเสมอ เชน การเขียนเรียงความ การอานบทประพันธ 
  4. ดานการวัดและประเมนิผล ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ดานการวดัและประเมนิผล วาเหมาะสมในระดับมาก เพื่อใหการจดัการเรียนการสอนดานการวัดและประเมนิผล 
มีคุณภาพยิ่งขึน้ สาขาวิชาควรมีเกณฑการวดัและประเมินผลที่เปนมาตรฐาน ชัดเจน เที่ยงตรง ยตุิธรรม  ใช
ขอสอบที่เปนมาตรฐาน สามารถวัดทักษะทางภาษาจีนไดครอบคลุมทุกทักษะ   
  5. ดานปจจัยเกื้อหนุน  ผลการวิจัยพบวา  นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาน
ปจจัยเกื้อหนุน วาเหมาะสมในระดับมาก เพือ่ใหการจดัการเรียนการสอนดานปจจยัเกื้อหนุนมีคณุภาพยิ่งขึ้น 
สาขาวิชาควรจดัหองเรียนใหมีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนนิสิต จัดบรรยากาศภายในหองเรียนใหเหมาะสม
แกการเรยีน มแีสงสวางเพยีงพอ ไมแออัด จัดหองปฏิบัตกิารทางภาษาใหเพียงพอและทันสมัย  จัดหาส่ือ
ทั้งสื่อส่ิงพิมพ และสื่อเทคโนโลยีตาง  ๆใหหลากหลายและทนัสมัย มจีํานวนเพยีงพอกับความตองการของนิสิต 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรศึกษาปจจยัที่สงผลตอการเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของนิสิต เพื่อเปนขอมูลในการจดัหลักสูตรใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของนิสิต 
  2. ควรศึกษาการประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของหลักสูตร เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนวิชาทักษะเฉพาะของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนําผลการวิจัยมาใชใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาทกัษะเฉพาะ 
  4. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของอาจารยและบุคลากร เพื่อเปนขอมูล
ความคิดเหน็ในสวนของผูสอน และผูอํานวยการสอน  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน   
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามความคิดเห็นของนิสิต 

 

 

 

คําชี้แจง: 
 1. แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรยีน
การสอนภาษาจีนของสาขาวชิาเอกภาษาจนี  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  ใน  5  
ดาน  คือ  ดานหลักสูตร  ดานอาจารยผูสอน  ดานวิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน  ดานการวัด
และประเมนิผล  ดานปจจยัเกื้อหนุน 
 2. แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1 สอบถามขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูตอบ 
  ตอนที่  2 สอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาจนี  
ของสาขาวิชาเอกภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ตอนที่  1 
 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ 

 
คําชี้แจง:  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง   ที่เปนขอมูลเกี่ยวกับตวัทาน 
1. เพศ  ชาย       หญิง 
2. ช้ันปที่กําลังศกึษาอยู 
  ช้ันปที่  1       ช้ันปที่  2 
    ช้ันปที่  3     ช้ันปที่  4 
3. สถานภาพในการเรียนภาษาจีน 
  วิชาเอก 
    วิชาโท    
4. พื้นฐานทางการศึกษากอนเขาเรียน 
    สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศกึษาตอนปลายสายศิลปภาษาจีน 
    สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศกึษาตอนปลายสายศิลปสาขาอื่น ๆ 
    สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศกึษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร 
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ตอนที่ 2 
 แบบสอบถามความคดิเห็นของนิสติท่ีมีตอการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขา วิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คําชี้แจง:  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นตามเกณฑ ดังนี้ 
   5 หมายถึง  ทานเห็นดวยกบัขอความนั้นในระดบัมากที่สุด 
   4 หมายถึง  ทานเห็นดวยกบัขอความนั้นในระดบัมาก 
   3 หมายถึง  ทานเห็นดวยกบัขอความนั้นในระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง  ทานเห็นดวยกบัขอความนั้นในระดบันอย 
   1 หมายถึง  ทานเห็นดวยกบัขอความนั้นในระดบันอยที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ 

เห
็นด

วย
มา
กท

ีสุ่ด
 

เห
็นด

วย
มา
ก 

เห
็นด

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด

วย
นอ

ย 

เห
็นด

วย
นอ

ยท
ี่สุด

 

  5 4 3 2 1 

 ดานหลักสูตร      
1 รายวิชาในหลกัสูตรจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก      
2 รายวิชาในหลกัสูตรมีความตอเนื่องกัน      
3 มีการจัดลําดับกอน – หลังของเนื้อหาในแตละรายวิชาอยาง

เหมาะสม 
     

4 เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมคีวามสอดคลองกัน / 
สัมพันธกัน 

     

5 เนื้อหาในแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับจํานวน  หนวยกิต      
6 เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมทีักษะในการฟงภาษาจีน      
7 เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมทีักษะในการพูดภาษาจีน      
8 เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมทีักษะในการอานภาษาจีน      
9 เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมทีักษะการเขียนภาษาจีน      
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ระดับความคดิเห็น 
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10 เนื้อหาวิชามุงพัฒนาใหนิสิตสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใชภาษาจนี 

     

11 เนื้อหาวิชาชวยใหนิสิตสามารถนําความรูทางภาษาจนีไปใชในการ
ส่ือสารในสังคมปจจุบัน 

     

12 เนื้อหาวิชาชวยใหนิสิตสามารถเลือกใชภาษาจีนไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  และสถานการณตางๆ 

     

13 เนื้อหาวิชามีความทันสมัย      
14 เนื้อหาวิชาตรงตามความตองการของนิสิต      
15 เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมเีจตคติที่ดีตอวฒันธรรมประเพณีจนี      
 

 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจนีดานหลักสูตร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 ดานอาจารย      
16 อาจารยมีคุณวฒุิตรงตามวิชาที่สอน      
17 อาจารยมีความรู ความสามารถดานภาษาจนีเปนอยางด ี      
18 อาจารยมีความรู  ความเขาใจในวัฒนธรรม  ประเพณีของประเทศ

จีนอยางถองแท 
     

19 อาจารยมีทักษะการฟงภาษาจีนด ี      
20 อาจารยมีทักษะการพูดภาษาจีนด ี      
21 อาจารยมีทักษะการอานภาษาจีนด ี      
22 อาจารยมีทักษะการเขียนภาษาจีนด ี      
23 อาจารยสามารถสอนหลักภาษาจีนใหนิสิตเขาใจไดงาย      
24 อาจารยสอนตรงตามเนื้อหารายวิชาที่กําหนด      
25 อาจารยสามารถอธิบายขอสงสัยใหแกนิสิตไดด ี      
26 อาจารยมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมระหวางการสอน      
27 อาจารยมีความตั้งใจสอนอยางดี      
28 อาจารยใหความสนใจนิสิตทกุคนอยางทัว่ถึง      
29 อาจารยมีความเปนมิตรกับนิสิตระหวางการเรียนการสอน      
30 อาจารยใหกําลังใจนิสิตเมื่อประสบปญหาในการเรยีน      
31 จํานวนอาจารยชาวไทยมีความเหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน      
32 จํานวนอาจารยชาวจนีมีความเหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน      
 

 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนดานอาจารยผูสอน 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



  90 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ 

เห
็นด

วย
มา
กท

ีสุ่ด
 

เห
็นด

วย
มา
ก 

เห
็นด

วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห
็นด

วย
นอ

ย 

เห
็นด

วย
นอ

ยท
ี่สุด

 

  5 4 3 2 1 

 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน      
33 อาจารยช้ีแจงจดุมุงหมายและขอบเขตของแตละรายวิชาอยางชัดเจน      
34 อาจารยสามารถเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
35 อาจารยสามารถเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับระดบัความรู

ของนิสิต 
     

36 อาจารยจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีแบบผูเรียนเปนศนูยกลาง      
37 อาจารยกระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในการเรียนการสอน      
38 การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆสงเสริมใหนิสิตทํางานเปนกลุม  

เพื่อใหนิสิตรวมกันคิด  และชวยเหลือกัน 
     

39 วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจนี  สามารถพัฒนา  เจตคติที่ดีตอ
ภาษาจนี 

     

40 มีการจัดการเรยีนการสอนซอมเสริมนอกเหนือจากการเรียนในชัน้
เรียนปกตใิหแกนิสิตที่มีปญหาทางการเรียน 

     

41 อาจารยหาความรูใหมๆเพื่อนํามาเสริมในการเรียนการสอนอยูเสมอ      
42 อาจารยทบทวนความรูเดิมทีน่ิสิตไดเรียนไปแลวกอนเร่ิมสอน

เนื้อหาใหม 
     

43 อาจารยสรุปบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นการสอนทุกครั้ง      
44 อาจารยใชเทคนิคการสอนภาษาที่เขาใจงาย      
45 อาจารยยกตัวอยางประกอบการอธิบายอยางชัดเจน      
46 มีการจัดการเรยีนการสอนโดยกระตุนใหนิสิตคิด  ตัดสนิใจตอบ

คําถามดวยตนเอง 
     

47 การจําลองสถานการณตาง ๆเพื่อสงเสริมใหนิสิตเลือกใชภาษาจนี
ไดเหมาะสมกบัสถานการณนั้นๆ 
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48 มีการใชวิธีการสอนโดยใหนิสิตเขียนตามคําบอกเพื่อพฒันาความรู
ดานคําศัพทภาษาจีนของนิสิต 

     

49 มีการใชวิธีการสอนโดยใหนิสิตเขียนบทสนทนาโตตอบในเรื่อง
ตาง ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจนีของนิสิต 

     

50 มีการใหนิสิตเขียนเรียงความในขณะเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนภาษาจนีของนิสิต 

     

51 มีการจัดกจิกรรมที่สงเสริมใหนิสิตไดแสดงออกโดยใชความรูทาง
ภาษาจนีที่ไดเรียนมา 

     

52 การจัดกจิกรรมเสริม เชน การจัดนิทรรศการ งานเทศกาลตางๆตาม
วัฒนธรรมจีน  เพื่อใหนิสิตเขาใจยิ่งขึน้ 

     

53 มีการจัดกจิกรรมใหนิสิตไดรองเพลง  เพื่อฝกการออกเสียงภาษาจีน      
54 มีการจัดกจิกรรมใหนิสิตแสดงละคร  เพื่อความเขาใจในวรรณคดี

จีนยิ่งขึ้น 
     

55 มีการใหนิสิตทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกบับทเรียน
ดียิ่งขึ้น 

     

56 มีการใชบทประพันธ  โคลง  กลอน  เพื่อฝกทักษะการอาน   
และการแปลภาษาจีน 

     

 
 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจนีดานวธีิสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 ดานการวดัและประเมินผล      
57 ขอสอบตรงตามเนื้อหาที่เรียน      
58 การวัดและประเมินผลการเรยีนเปนไปตามจุดมุงหมายของรายวิชา      
59 ขอสอบสามารถวัดความรูความเขาใจของนิสิตไดด ี      
60 เกณฑการใหคะแนนมีความชัดเจน      
61 การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม      
62 ขอสอบที่ใชในการวดัและประเมินผลทางการเรียนภาษาจีนมีความ

หลากหลาย เชน มีทั้งขอสอบตัวเลือก เตมิคํา การเขยีนเรียงความ เปนตน 
     

63 อาจารยจัดการประเมินความสามารถในการสื่อสารของนิสิต  โดย
ทดสอบการฟง  และการพดู 

     

64 อาจารยจัดการประเมินความสามารถในการเขียนภาษาจนีที่ถูกตอง
โดยการทดสอบขอเขียน 

     

65 อาจารยจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานในรายวิชา  เชนการทํา
รายงาน   การนําเสนอรายงาน 

     

66 อาจารยวดัพัฒนาการทางภาษาจีนของนิสิตระหวางเรียน      
67 อาจารยประเมนิความสามารถของนิสิตครอบคลุมทุกทักษะ  ทั้ง

การฟง การพดู การอาน และการเขียน 
     

68 อาจารยแจงผลการวัดและประเมินใหแกนสิิตทุกครั้งหลังการวัด
และประเมนิผล 

     

  
 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจนีดานการวัด
และประเมนิผล 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 ดานปจจัยเก้ือหนุน      
69 ส่ือการเรียนการสอนที่ใชมีความทันสมัย      
70 ภาพยนตรจีนที่นํามาใหนิสิตชมสามารถพัฒนาทักษะการฟง      
71 เพลงจีนที่นํามาใหนิสิตฟง สามารถพัฒนาทักษะการฟงได      
72 บทเรียนภาษาจีนจาก  ซี  ดี  รอม  ที่ใชในการเรียนรูดวยตนเองชวย

พัฒนาทักษะการฟงของนิสิต 
     

73 สาขาวิชาจัดหองปฏิบัติการทางภาษาเพียงพอกับการเรียนการสอน      
74 สาขาวิชาจัดหาหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกบัภาษาจนี  และประเทศ

จีนเพยีงพอกับจํานวนนิสิต 
     

75 สาขาวิชาจัดหาสื่อส่ิงพิมพทั้งภาษาไทย  และภาษาจีนใหนิสิตได
ศึกษาคนควาอยางทั่วถึง 

     

76 สาขาวิชาจัดหานิตยสารภาษาจีนเพื่อจูงใจใหนิสิตฝกและพัฒนา
ทักษะการอานไดดีขึ้น 

     

77 สาขาวิชาจัดอปุกรณที่เอื้อใหนิสิตไดคนควาหาความรูเพิม่เติม      
78 สาขาวิชาจัดสภาพของหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  เชน  

หองเรียนสะอาด  มีแสงสวางเพียงพอ 
     

79 สาขาวิชาจัดใหมีนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางนิสิตไทยกับนสิิตจีน  
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีน 

     

 
 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจนีในดานปจจยั
เกื้อหนนุ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 
อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู     อาจารยประจํา 
          สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
          คณะศกึษาศาสตร   
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข     อาจารยประจํา 
          สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
          คณะศกึษาศาสตร   
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย กัลปพฤษโชคสิริ  โชคดีมีสุข   อาจารยประจํา 
          สาขาวิชาภาษาจีน 
          ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก   
          คณะมนษุยศาสตร   
          มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ค 
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ภาคผนวก  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 101 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 
ตาราง 22 คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามในดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานวิธีสอนและ 
     กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขอ 
คาอํานาจจําแนกของ 
ขอคําถามดานหลักสูตร 

ขอ 
คาอํานาจจําแนก ของ
ขอคําถามดานอาจารย 

ขอ 
คาอํานาจจําแนกของขอคําถาม 
ดานวิธีสอนและกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
      

1 4.768 16 3.266 33 3.105 
2 3.500 17 4.330 34 4.371 
3 4.500 18 4.330 35 4.747 
4 3.250 19 2.782 36 3.759 
5 4.899 20 2.782 37 8.832 
6 3.897 21 3.578 38 5.230 
7 7.071 22 2.683 39 3.480 
8 4.950 23 3.980 40 6.705 
9 3.578 24 4.323 41 -.075 * 

10 7.961 25 2.711 42 2.273 
11 3.576 26 3.057 43 1.085   * 
12 8.000 27 2.782 44 3.713 
13 3.266 28 5.166 45 4.671 
14 4.260 29 4.763 46 2.506 
15 3.834 30 3.576 47 5.126 

  31 2.079 48 6.355 
  32 2.335 49 4.031 
    50 2.808 
    51 3.285 
    52 5.780 
    53 5.315 
    54 6.684 
    55 5.199 
    56 3.176 
    57 3.745 
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ตาราง 23 คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามในดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 
 

ขอ 
คาอํานาจจําแนกของขอคําถาม    
ดานการวัดและประเมนิผล 

ขอ 
คาอํานาจจําแนกของขอคําถาม      

ดานปจจยัเกื้อหนุน 
    

58 5.166 69 4.333 
59 7.418 70 6.301 
60 2.642 71 6.971 
61 3.746 72 6.971 
62 4.005 73 6.928 
63 1.982 74 6.358 
64 3.713 75 7.961 
65 2.866 76 3.753 
66 2.183 77 5.814 
67 3.295 78 5.539 
68 4.104 79 1.698  * 
  80 3.000 
    

 
 คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  α  .974 
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